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Vážení čtenáři,
v souvislosti s tím, že Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy mění s ohledem na přípravu budování
trasy metra D z Náměstí
Míru přes Žižkov do stanice
Vysočanská územní plán (je
to výhled na mnoho let dopředu), se nás novináři často
ptají, co na to Devítka říká.
Odpovídám, že MČ Praha 9
je dnes nejvíce a nejrychleji se rozvíjející pražskou
městskou částí. Na místech
po bývalých průmyslových
závodech se staví nejvíce
bytů v Praze, vedle 02 areny
vzniká nejmodernější kongresové centrum u nás. Je
proto logické a smysluplné,
že plánovaná nová trasa
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Historie
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metra D povede do Vysočan.
Ostatně masivní výstavba
bytů je vidět také na vzniku nových ulic. V květnu
jsme dvě z nich pojmenovali
po hrdinech druhého odboje.
Až do 27. června, od kdy
lze připomínkovat návrh
Metropolitního plánu, nad
ním probíhají diskuze s veřejností. Podívejte se i vy,
co by v budoucnu mělo být
v okolí vašeho bydliště. Adresy internetových stránek,
kde návrh Metropolitního
plánu i s vysvětlením najdete, uvádíme i v tomto vydání
Devítky.
A najdete tu také tradiční
pozvánky na kulturní, spo-
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Zastupitel Ing. Zdeněk Davídek

Nové školní pavilony = jedna nová škola
Zastupitel Ing. Zdeněk Davídek je radním pro školství a oblast
čerpání z evropských fondů MČ Praha 9.
Díky penězům z evropských
fondů nabraly
na Devítce
nový dech
parky i oddychové
zelené zóny.
Ing. Zdeněk Davídek V posledních
letech byl revitalizován např. park Na Balabence nebo vznikl nový park
Srdce na Proseku…
Právě park Srdce ukázal, že
i u tak rušné křižovatky, jako
je Vysočanská-Prosecká, může
vzniknout zajímavé a klidné
místo k odpočinku a relaxaci. Park jako kvalitní veřejný
prostor existuje místo starých
zahrádek tři roky. Za tu dobu si
oblibu získalo nápaditě dětské
hřiště i ﬁtness pro dospělé a je
zřejmé, že trend, který podporuje i naše městská část, aby zeleň
sloužila každému, je správný.

Příkladem toho, jak se zanedbané území postupně probouzí
k životu a otevírá se veřejnosti, je naučná stezka Amerika
na Proseku. Co tady plánujete
v nejbližší době?
Stezka Amerika odhalila
kouzlo této části Prahy 9 nejen
obyvatelům naší městské části
a pevně doufám, že navzdory
peripetiím s povolovacími
řízeními budeme moci ukázat
i podzemí Proseka. Zatím se
snažíme, abychom dříve zanedbaný a zarostlý lesopark
každým rokem udělali příjemnějším. Někdy je to boj s větrnými mlýny, protože náletové
dřeviny jako akát a další invazivní rostliny rostou bohužel
výrazně rychleji než naše
ﬁnanční možnosti, jak jejich
výskyt udržet v přijatelné
míře. Rád bych také poděkoval
za pomoc proseckým skautům, kteří pravidelně území
Proseckých skal uklízí.

V souvislosti s dynamicky rostoucím počtem obyvatel v deváté městské části se zvyšuje
poptávka po místech v mateřských a základních školách. Jak
ji řešíte?
Za posledních pět let jsme
zvýšili kapacitu našich mateřských škol o více než 32 procent, nyní máme dalších 24
míst v MŠ Kovářská a 25 v MŠ
Litvínovská 490. Ještě letos by
měla být dokončena nástavba
MŠ Veltruská pro 25 dětí. Stejně tak nyní zvyšujeme počet
míst v základních školách.
Nový pavilon v ZŠ Novoborská
a Bumbálek – nový pavilon
při ZŠ Špitálská, z hlediska své
kapacity představují jednu novou školu v Praze 9 zhruba pro
550 žáků. Podle našich prognóz by měly pokrýt potřeby
obecného školství pro příští
dva až tři roky. Pevně doufám,
že se nám od školního roku
2021/22 podaří otevřít zcela novou MŠ a ZŠ U Elektry.
Bude spádovou školou pro velké rozvojové území Vysočany.

Často poukazujete na obrovský nárůst byrokracie, zvláště
ve školství…
Divím se, že ředitelky mateřských nebo základních škol
jsou v záplavě povinností,
které na ně stát navaluje, ještě schopné věnovat se tomu
hlavnímu – vedení pedagogů.
Raketový nárůst administrativy spojený s mnoha
nesmyslnými nařízeními je
do nebe volající. Ti, kteří pod
pláštíkem zlepšení českého
školství vymýšlí nové a nové
předpisy, by si je měli nejdříve ověřit v praxi. V oblasti
školství vláda slibuje, jak
učitelům přidá peníze a zvýší
prestiž učitelského povolání,
ale z mého pohledu by s každým přidaným tisícem měla
zároveň zrušit deset nesmyslných právních předpisů.
Příkladně bez povinného
očkování nesmí školky přijmout tří- a čtyřleté děti. Ale
pětileté dítě i bez očkování
podle zákona vzít musí. Není
to absurdní? [red

Životem se prozpívala
Alespoň tak to o sobě zpěvačka, pedagožka, zakladatelka,
sbormistryně a umělecká vedoucí ženského pěveckého sboru
Cantoria-Praha Mgr. Jaroslava Halamová říkala. Její hlas náhle a navždy v nedožitých 75 letech utichl 16. května 2018.
Jaroslava Halamová byla
zkušenou sbormistryní
s dlouholetou pedagogickou
i uměleckou praxí. Vystudovala Filozoﬁckou fakultu
Univerzity Palackého v oboru
hudební výchova-čeština a brněnskou konzervatoř v oboru
sólový zpěv. Její bohatá sólová
i koncertní činnost ji zavedla
jako pedagoga do muzikálového studia v Praze.
Při své pedagogické práci
vedla dětské, dívčí, studentské
a ženské pěvecké sbory, které
dosahovaly předních umístění
při soutěžích u nás i v zahraničí a vykazovaly velmi pestrou
koncertní činnost.
Za svou pedagogickou, sólovou i sborovou činnost získala
několik významných ocenění,
např. vyznamenání za celoživotní profesní práci, přispění
k rozvoji kultury a repre4
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zentaci v ČR i zahraničí nebo
Cenu městské části Praha 9.

S Devítkou ji spojovala Cantoria-Praha
„Devítkový život“ Jaroslavy
Halamové je spojen především
s pěveckým sborem Cantoria-Praha. Založila ho koncem
roku 1985 ve spolupráci s oddělením kultury MČ Praha 9.
Od té doby jím pod jejím vedením prošlo několik desítek zpěvaček všech věkových kategorií
a z komorního sboru se stalo
pěvecké těleso se všestranným
repertoárem, od staré hudby až
k současným autorům, včetně spirituálů, operních sborů,
muzikálových i lidových písní.
Úspěchy sklízí při mezinárodních a národních přehlídkách.
S Jaroslavou Halamovou
jsme se naposledy rozloučili
[
25. května.

M ĚS TS K É

ČÁ S TI

P RAH A

9

V roce 2012 převzala Jaroslava Halamová z rukou starosty Devítky Jana Jarolíma
Cenu městské části Praha 9
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Nové ulice ve Vysočanech – Padesátka
Moravcových a Strnadových nápadů
V nové zástavbě ve Vysočanech u Kolbenovy ulice byly 24. května pojmenovány dvě ulice –
Moravcových a Strnadových. Jsou první z těch, které ponesou jména po hrdinech druhého
odboje, lidech většinou spjatých s podporou operace Anthropoid.

Akci organizovala Iniciativa A., ČSoL, MČ
Praha 9, Tulipa City s.r.o. a Rota Nazdar

„Jsem rád, že Místopisná komise
Magistrátu hl. m. Prahy přijala
naše návrhy, aby se ulice v nové
bytové zástavbě v bývalém
areálu Kolbenky jmenovaly
po lidech, kteří se nesmazatelně
vryli do historie Prahy 9,“ říká
místostarosta MČ Praha 9 Adam
Vážanský a vysvětluje: „Před
rokem jsme spolu s Iniciativou Anthropoid na tři domy
ve Vysočanech umístili pamětní
desky, které připomínají jeden
z největších odbojových počinů
namířený proti nacistickým
okupačním vojskům – atentát
na říšského protektora Rein-

harda Heydricha. Výsadkářům
z Londýna by se těžko podařilo
jejich čin uskutečnit, kdyby
jim nepomáhaly rodiny z Vysočan – Smržova, Khodlova,
Piskáčkova. A odvahu občanů
Prahy za druhé světové války
budou nyní připomínat i názvy
ulic v nové bytové zástavbě
ve Vysočanech. Zatím jsou pojmenovány po Moravcových
a Strnadových. Za čas přibydou
i názvy po občanech z Devítky.“

Historická paralela
Místo ani čas slavnostního odhalení názvů ulic Moravcových

a Strnadových nebylo náhodné. 390 metrů vzdušnou čarou
od tohoto místa, v Kolbenově
čp. 16, připravovali před 76 lety Gabčík s Kubišem atentát
na Heydricha. 27. května 1942
odsud odcházeli vstříc svému
osudu.
„Je symbolické, že ulice
Moravcových tvoří páteř nové
vysočanské zástavby, vždyť
byt rodiny Moravcových v Biskupcově ulici byl místem, kde
se střetávaly cesty a osudy
odbojářů a výsadkářů,“ konstatoval Karel Polata z Iniciativy
Anthropoid při slavnostním
aktu a dodal: „A stejně symbolické je, že ulice Strnadových
směřuje k Libni, kde rodina žila
v Pivovarnické 15.“
O rodinách Moravcových
a Strnadových si přečtěte
v Rokytce, příloze Devítky.
[Text a foto: mk

Více než padesát podnětů
od obyvatel MČ Praha 9
přišlo na vysočanskou radnici
k tomu, co by mohlo vzniknout
na zelených plochách mezi ulicemi Jiřetínskou a Lovosickou.
Jak jsme již informovali, na tyto
nově získané pozemky zamýšlí
MČ Praha 9 rozšířit sousední
park Přátelství. Obyvatelé Proseka a Střížkova mohli do konce
května přicházet se svými nápady a podněty, co by zde uvítali.
„Přání se týkala především
umístění prvků volnočasových
aktivit nejen pro děti, ale i vytvoření klidových zón pro starší
spoluobčany, stavby restaurace,
řešení parkování, výsadby stromů, vytvoření multifunkční plochy, povrchů cest,“ vypočítává
radní MČ Praha 9 Tomáš Holeček.
Získání pozemků na Střížkově
a rozšíření parku je motivem pro
zastupitele i v dalších případech.
„Těšíme se na vytvoření central-parku, který bude spojovat dvě
stanice metra, ale zároveň se
chceme zasadit také o maximální
zachování zeleně ve Vysočanech
u náměstí OSN. Třebaže tu současný územní plán umožňuje výstavbu, nemyslím si, že by byla pro
Prahu 9 přínosem,“ říká zastupitel
MČ Praha 9 Aleš Doležal a dodává:
„Nepřijatelné je pro nás i rozšiřování železniční tratě v Hrdlořezích
Bez záruk, že železniční propojka
bude dostatečně a smysluplně
hlukově odstíněna, je pro nás nevítaná černá budoucnost.“ [mk

Stavba parkovacího domu na Proseku
Stavba parkovacího domu s kapacitou 378 stání ve čtyřech nadzemních podlažích na Proseku
u obchodního centra Billa byla zahájena 15. května 2018.
Dokončena by měla být 28. února 2019. „Po dohodě s ﬁrmou
PP53, a. s., která parkovací
dům staví, však usilujeme, aby
jeho přízemí bylo pro parkování zákazníků obchodního centra otevřeno už před vánočními
svátky letošního roku,“ říká
radní pro dopravu MČ Praha 9
Tomáš Holeček.

Jak bude vypadat
Nový parkovací dům bude
postaven na ploše stávajícího
Č ERVEN

2018

parkoviště pro osobní vozidla.
Bude mít obdélníkový půdorys
o rozměrech 92,5 x 33,5 metru
a nebude zastřešen. Jedná se
o sloupový, deskový skelet
s obvodovými parapety, propojený systémem spojovacích
ramp. Fasádu budou zčásti
tvořit panely ze strukturovaného pohledového betonu,
z části prosklený lehký obvodový plášť.
Protože parkovací dům
bude těsně přiléhat k pro-

dejně Billa, která je součástí
obchodního centra, vznikne
v něm i koridor pro pěší, aby
mohl být zachován stávající
vstup z dosavadního venkovního parkoviště. Další
vstup do objektu bude ze
severovýchodní strany parkovacího domu v blízkosti
zázemí ostrahy. Z této strany
bude také řešen vjezd/výjezd
vozidlům do úrovně prvního
nadzemního podlaží parkovacího domu. Do druhého nadD EV Í T K A
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zemního podlaží bude vjezd/
výjezd umožněn po rampě
při východním rohu objektu,
která bude částečně přesahovat obdélníkový obrys
budovy.

Rezervace míst bude
včas vyhlášena
O podmínkách parkování
v nadzemních částech parkovacího domu a možnostech
rezervace parkovacích míst
bude MČ Praha 9 včas informovat prostřednictvím měsíčníku Devítka a webových
stránek www.praha9.cz. [mk
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Veřejnost se seznamuje
s návrhem Metropolitního plánu
Až do 27. června se může veřejnost seznamovat s návrhem Metropolitního plánu z pera Institutu plánování a rozvoje hl. m.
Prahy a pak po dobu dalších 30 dnů k němu posílat připomínky.
Návrh Metropolitního plánu se
soustředí na celek města a formuluje důležité úkoly pro jeho
rozvoj: jeho cílem je zastavit
rozšiřování města do okolní
krajiny, chránit volnou krajinu
nebo zajistit síť kvalitních ulic,
náměstí a parků, dostatek
veřejné vybavenosti a technickou infrastrukturu. Na základě toho pak především vymezí
zastavitelná a nezastavitelná
území, stanoví výškovou regulaci a určí, jak se smí dané
území využívat.
I když se na návrhu Metropolitního plánu městská
část Praha 9 aktivně podílela
– s IPR hl. m. Prahy probíhaly
diskuze o tom, jakým směrem
by se měla Devítka v příštích
desetiletích rozvíjet, neznamená to, že samospráva nemá
k návrhu připomínky.

Větší pravomoc místním
stavebním úřadům
Metropolitní plán rozděluje
území hlavního města na více
než 700 lokalit. Každá z nich má
své jméno a cílový charakter zástavby a veřejných prostranství.
Lokalita určuje, co je v daném
území možné. „Ruku v ruce
s tím by však mělo jít posílení
rozhodovací pravomoci stavebních úřadů a samosprávy jednotlivých městských částí, aby
o charakteru staveb rozhodovali
úředníci se znalostí místa, jehož se stavba týká. Ne všechno
se totiž dá najít na Googlu,“
konstatuje místostarosta MČ
Praha 9 Marek Doležal a dodává:
„Po schválení Metropolitního
plánu by měly územní plány pro
jednotlivé městské části, tzv.
regulační plány, konkretizovat
samy radnice, které detailně

znají své území. Podle našeho
názoru je však důležité, aby se
na těchto regulačních plánech
začalo pracovat co nejdříve
a byly už součástí koncepce
Metropolitního plánu, jenž by se
měl schvalovat v roce 2022.“

Ochrana zeleně
„Chápeme, že návrh Metropolitního plánu řeší koncepci
rozvoje celé Prahy, nikoliv
detaily jednotlivých parcel,
ale chybí v něm nástroj, který
by obecně chránil před zastavěním i menších zelených
ploch, které jsou využívány
jako parčíky nebo zelené relaxační zóny. A my chceme mít
jistotu, že tyto zelené plochy
zůstanou i nadále plochami
zelenými, tedy že na nich
nebude možné nic postavit,“
pokračuje Marek Doležal.

Seznamte se s návrhem i vy
Pokud unikl vaší pozornosti Informační kontejner IPR
ve dnech 16. a 17. května
na Proseku, najdete další aktivity spojené s představením
návrhu Metropolitního plánu
na http://plan.iprpraha.cz,
http://metropolitniplan.praha.eu
nebo na www.praha9.cz.

Projedná ho i komise územního
rozvoje a plánování MČ Praha 9
„Do stanoviska deváté
městské části k návrhu Metropolitního plánu zapracujeme
i připomínky občanů. Už dnes
mohu říci, že budeme požadovat také např. přesné vymezení ploch pro infrastrukturu
nebo změnu ploch podél ulice
Freyovy ve Vysočanech na zeleň,“ uzavírá Marek Doležal.
[mk

Bývalý „pracák“
Kam se ztratila
dostane nový kabát samospráva?
Objekt, jehož vlastníkem je Úřad práce České republiky,
v Českolipské ulici v Praze 9 se konečně dočká rekonstrukce.

„Naše mnohaleté úsilí, aby
byl opraven chátrající objekt
ve vlastnictví Úřadu práce ČR
na Proseku, konečně přináší
výsledky. Rekonstrukce, kterou
povolil stavební úřad už v roce
6
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2016, bude letos realizována,“
konstatuje starosta MČ Praha 9
Jan Jarolím. Práce by měly začít
ve třetím čtvrtletí 2018, tak aby
byly hotovy do konce příštího
roku. [red
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Také jste v posledních dnech marně hledali na internetových stránkách městské části Praha 9 třeba zápis z kontrolního výboru? Anebo
z výboru ﬁnančního? Či vás snad zajímá poslední usnesení rady?
Závada není na vašem počítači
nebo mobilu. Závada má původ v takzvaném GDPR, které
platí od pátku 25. května 2018.
Jedná se o Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection
Regulation. Nařízení Evropské
unie přináší dosud největší
revoluci v ochraně osobních
údajů pro celou EU a astronomické pokuty za její porušování. Takže se všichni bojí
a „citlivé“ informace zpravidla
z činnosti místní samosprávy
musí z webu pryč – současné
i minulé. Ty budoucí se sem
již ani nedostanou. S ohledem
na ochranu osobních důvodů
lze sice nahlédnout do zápisů
ze zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 9 či do usnesení rady
na sekretariátu radnice, to ale
přináší značné obtíže. Jednak

musíte na radnici dojít osobně,
domluvit se s referenty a ještě
musí být úřad městské části
otevřen. Zkrátka, budete-li
potřebovat informaci zjistit
v pátek večer, musíte si počkat
minimálně do pondělka. A pokud jste nepohybliví či nemocní, na dění samosprávy rovnou
zapomeňte! Tedy – zveřejňovat
informace se bojí více úředníci než samotní zastupitelé.
Obavy zejména vedení radnice chápu. Na druhou stranu, s tímto stavem se smířit
nehodlám a budu reptat. Proč
jsme po listopadu 1989 na radnicích prosazovali otevřený
a široký přístup k informacím?
Vracíme se ve vývoji podivně
zpět a takový stav i s celou Evropskou unií nepotřebujeme.
[Miloslav Hanuš, předseda kontrolního
výboru ZMČ (ČSSD)
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Už příští měsíc se vrátí
tramvaje do Kolbenovy
Začít „stříhat metr“ mohou všichni, kteří se už nemohou dočkat, až Kolbenovou ulicí zase budou
jezdit tramvaje. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tady tramvajovou trať od začátku března rekonstruuje a třicet dní před termínem dokončení zatím zásadní problémy na stavbě nebyly, až na…
„Větší problém jsme prozatím
řešily jen koncem května, kdy
se rozbila mobilní svařovna,“
říká Michal Novotný, vedoucí
provozovny Vrchní stavba DPP
a vysvětluje: „Svařujeme kolejnice do třistametrových pasů a
ty následně ukládáme do pražců. Oprava svařovacího stroje
naštěstí nezabrala dlouhý čas,
takže bychom termín dokončení stavby měli dodržet.“
30. června by si tak první
cestující mohli užít cestovního
komfortu na nové tramvajové
trati, na níž už rychlejší jízdě
nebudou bránit vysloužilé
velkoplošné panely. Tramvaje
zatím nebudou zastavovat v
zastávce Poštovská, kde bude
soukromý investor ve spolupráci s DPP upravovat prostor

křižovatky. Upravená ramena signalizované křižovatky
společně s tramvajovými zastávkami budou v provozu do
začátku nového školního roku.
Horší zprávy máme pro řidiče jezdící Kolbenovou ulicí.
Protože je v celé republice nedostatek silničních obrubníků,
které jsou potřeba k oddělení
tramvajové trati a vozovky,
bude ještě po 30. červnu na
některých místech omezena
jízda v levých jízdních pruzích
a obrubníky budou - včetně
zatravnění - dodělávány.

Komfortnější jízda
V Kolbenově ulici se rekonstruuje úsek dlouhý zhruba
1500 metrů. Konstrukce nové
trati je z příčných betonových

pražců ve štěrkovém loži,
nové kolejnice jsou opatřeny
tlumícími a izolačními prvky. Povrch trati bude z větší
části zatravněn a automaticky
zavlažován, na přejezdech,
křižovatkách a místech pro
přecházení komunikace bude
povrch živičný. Obě nástupiště zastávky tramvají Poštovská
navíc budou nově bezbariérové, opatřené navigačními
prvky pro nevidomé a slabozraké a z podnětu MČ Praha 9
zůstane zachována zastávka
Náměstí OSN.
Tramvajovou výluku v Kolbenově ulici využili, nebo
ještě využívají, ke svým pracím i ostatní investoři: PRE
– položení chrániček, PVS
– výstavba nových vstupů

do kanalizační stoky, Pražská
teplárenská – výstavba horkovodu, Creviston, a. s. – napojení ulice Poštovské, včetně
zřízení signalizované křižovatky. V mezistaničním úseku
Nový Hloubětín – Vozovna
Hloubětín bude zkušebně
umístěna městská protihluková clona, kterou zajistí Fakulta
stavební ČVUT v Praze.[Text a
foto: mk
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NABÍZÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA PRO ŽÁKY
DO 1. A 2. ROČNÍKU
Nabízíme
s Česko-anglická výuka s rodilým mluvčím
s Vysoká úroveň výuky doplněná o projektovou výuku
s Malý třídní kolektiv žáků
s Moderně zařízená budova školy umístěná v krásném prostředí
zámeckého parku a mnoho dalšího…
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Pomáháme dětem cizinců s češtinou
Městská část Praha 9 se zapojila do projektu Integrace cizinců na lokální úrovni 2018, který vyhlašuje a spolufinancuje Ministerstvo vnitra ČR. Dotace v tomto případě pokrývá 90 % nákladů projektu.
Jak ukazují počty dětí, které
byly přijaty do mateřských
a základních škol zřizovaných
městskou částí Praha 9, během posledních šesti let došlo
k významnému nárůstu počtu
dětí cizinců. O tři procenta
vzrostl jejich počet na základních školách a o celých osm
procent ve školách mateřských.
„Cílem projektu je integrace
dětí cizinců třetích zemí, tj.
zemí mimo Evropskou unii,
které často díky jazykové bariéře mají ztížené vzdělávání
na našich základních školách.
Proto je prioritou celého projektu doučování českého jazyka,“ objasňuje místostarosta
městské části Praha 9 Adam

Vážanský a dodává: „Do projektu se zapojila mateřská
škola Dětský úsměv a Základní škola Novoborská, od září
se připojí ZŠ a MŠ Na Balabence.“
V rámci projektu zajistila
městská část Praha 9 spolu
s Integračním centrem Praha
také překlad nejdůležitějších
částí školního řádu, evidenční
list, přihlášku k zápisu dítěte
do MŠ a organizační řád MŠ
do několika jazyků (čínštiny,
kazaštiny, moldavštiny, ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny).

Projekt v mateřské škole
V mateřské škole je do projektu zapojeno celkem dvacet

dětí, kterým se ve skupince
pěti dětí věnuje jedna paní
učitelka. Děti se hravou formou (kartičky, básničky, hádanky, čarování….) již naučily
vyjmenovat části lidského těla,
barvy, popíší okolí školky…

Projekt v základní škole
Na doučování češtiny v ZŠ
Novoborská, na doporučení
třídních učitelů, bylo vybráno
celkem osm žáků ze čtyř zemí.
Čtyři pedagogové se žákům
individuálně věnují po skončení vyučování, tedy ve volném čase žáků. A doučování
českého jazyka nebude přerušeno ani o prázdninách,
kdy obě školy zajistí dětem
týdenní příměstský tábor se

zaměřením na výuku českého
jazyka a seznámení je se zvyky
a kulturou ČR. Do příměstského tábora se prioritně zařadí
zájemci obou škol, v případě
volné kapacity pak škola přijme děti a žáky z jiných škol,
jejichž zřizovatelem je MČ
Praha 9. [red
INFO
Podle údajů Ministerstva vnitra ČR
k 1. lednu 2017 žije na území městské
části Praha 9 z celkového počtu 47 226
trvale hlášených obyvatel 10 095
cizinců, což činí přibližně 21 % obyvatel.
Mezi cizinci třetích zemí žijícími na Devítce převažují lidé z Ukrajiny (39 %),
Ruska (11 %) a Vietnamu (4 %).

Děti cizí národnosti v Praze 9
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

mateřské školy

73

139

155

153

180

201

základní školy

215

225

268

340

362

386
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Plaketa na domě v ulici U Vysočanského pivovaru
připomíná vrchního strážmistra Karla Strmisku
„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ Takové je motto projektu Poslední adresa, který byl vloni spuštěn v České republice.
Jeho smyslem je uctění konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni či zemřeli
ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní cedulka.
a předem připravená přiznání.
Důvodem byla údajná příprava
státního převratu. Strmiska byl
popraven v srpnu 1952.
O osudu popraveného vrchního strážmistra na místě jeho
posledního bydliště pohovořili
historici Prokop Tomek a Petr
Mallota. Odhalení tabulky
Karlu Strmiskovi se zúčastnili
Strmiskova dcera a syn, kteří
se poprvé od osudných událostí v roce 1952 setkali s Janem

Králem, majitelem domu a přímým pamětníkem událostí,
jehož rodina byla v důsledku
známosti se Strmiskou taktéž
perzekvována.[Text a foto: ej

PROJEKT POSLEDNÍ ADRESA

V rámci projektu Poslední
adresa přibyla ve čtvrtek
10. května plaketa na dům
v ulici U Vysočanského pivovaru 10, v němž naposledy
žil vrchní strážmistr Karel
Strmiska, popravený 8. srpna
1952.

Odbojová činnost Karla Strmisky spočívala v pomoci při
organizování tajné ﬁnanční
sbírky na pomoc rodinám politických vězňů. V září 1951 byl
zatčen a podroben surovým výslechům, při kterých byl přinucen podepsat vykonstruovaná

Projekt je původně ruskou občanskou iniciativou, která od roku 2014 připomíná oběti sovětského represívního systému, které zemřely v důsledku represí komunistického režimu.
V loňském roce byl projekt rozšířen do České republiky, kde ho podporuje Ústav pro
studium totalitních režimů, organizace Gulag.cz, sdružení Političtí vězni.cz a Memorial
Česká republika.
Iniciovat umístění tabulky může kdokoliv – příbuzní, obyvatelé domu nebo studenti, kteří
se osudy perzekvovaných zabývají v hodinách historie. O umístění tabulky je možné
požádat prostřednictvím webové stránky www.posledniadresa.cz

SC-372116/06
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Červnová
Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
do Prahy opět vlakem podle
nálady a fyzických sil, vlak
jede každých 30 minut. Program zdarma, jízdenku na vlak
si hradí každý sám.

Připravujeme:
13. září v 10 a 11 hodin
Poznejte to nejlepší z Prahy během
vyhlídkové plavby Čertovkou

Vysočanští sokolíci
čtvrtek 14. června ve 14 hodin
Vysočanští sokolíci

Vysočanští sokolíci hrají
za každého počasí pro dobrou
náladu a k opečeným buřtům
v zahrádce hospůdky V Parku
– zadní část restaurace U Vysočanského pivovaru. Každý
si svou konzumaci hradí sám,
program zdarma.

Součástí výletu je i prohlídka
muzea Karlova mostu s možností návštěvy Barokní kavárny. Zvýhodněná cena pro naše
seniory je 100 korun. Hlaste se
průběžně až do 31. července
2018 v Galerii 9, Sokolovská
14/324, Praha 9 u pracovnic
galerie. Akce je plánována maximálně pro 90 osob.
První týden v září
Exkurze od suterénu po střechu
do nejmodernější multifunkční haly O2

Úterý 26. června
Pravidelná červnová vycházka

Vlakem i pěšky zhruba 6 km
na trase Řevnice–Dobřichovice. Vycházka je spojena
s návštěvou lesního divadla,
půjdeme kolem Sochorových
vil. Občerstvení po cestě samozřejmostí. Ti, kdo nebudou
mít dost sil, se mohou vrátit
vlakem zpět z Řevnic, čiperové
pokračují pěšky kolem Berounky do Dobřichovic.
Odjezd z hl. nádraží v Praze
v 10.37 hodin, sraz s průvodkyní Pavlou Lešovskou
na vlakové zastávce v Řevnicích po dojezdu vlaku. Návrat

Zájemci se mohou přihlásit
do 30. srpna v Galerii 9, Sokolovská 14/324, Praha 9. Návštěva 02 areny je zdarma.

Doporučujeme:
Do Poděbrad za kulturou nebo na výlet

Vlak z nádraží Vysočany jede
do Poděbrad každou hodinu.
16.-17. června 2018 mistrovství
ČR mažoretek
20.-22. června 2018 Poděbradské swingování - 7. ročník
festivalu swingové a jazzové
hudby [

JUBILANTI

80 let
Jaroslava Morávková
Jaroslav Pokorný
Jiří Brožek
Blažena Coufalová
Jaroslav Kupta
Eva Košková
Zdeněk Korbel
Eva Hrudková
Marta Illová
MUDr. Milka Melešovská
Milena Maternová
Libuše Staňková
Josef Vajnera
Marie Antošová
Vladislav Míčka
Jaroslava Heřtová
Miroslav Říha
Jaroslava Bulíčková
Ludmila Marčíková
Karla Milcová
Hana Fialová
85 let
Hella Kalinová
Jiří Šourek
Eva Jadrníčková
Oliva Stanislavová
Josef Slamenec
Jaroslava Pačáková
Juraj Antoš
Růžena Kohoutová
Jiří Vesecký
Věra Bláhová
90 let
Otto Absolon
Dagmar Kynclová

Marie Buchvaldková
Vasil Bohut

91 let
Hedvika Koštáková
Bohuslav Rupeš
Anna Bártková
Vlasta Suchá
Hedvika Košťáková
– Milá maminko, vše 13. června 2018 oslanejlepší od srdce přejí ví kamennou svatbu všichni tvoji nejbližší 65 let společného života – Věra a Jaroslav
Kašparovi z Proseka.
92 let
Vše nejlepší přejí děti
Vlasta Čapková
Miroslav a JaroStanislav Trnka
slav s partnerkami
Jiřina Řeháková
a všechna vnoučata
Josef Krajcar
a pravnoučata.
93 let
29. června 2018 oslaví
Jaroslava Fejtková
v doprovodu svých nejKvětuše Zusková
bližších na vysočanské
radnici zlatou svatbu
94 let
manželé Ing. Jana
Vlasta Klierová
a Ing. Branko RemekoZdeněk Havel
vi ze Střížkova.
95 let
Marie Nováková

97 let
Marie Domorázková
Jaroslav Okrouhlík
98 let
Věra Purnochová

Bolí vás často záda? Máte ztuhlé klouby? Cvičitelé Seniorfitnes z.s. vědí, jak vám pomoci. Přijďte si s námi zacvičit!
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SŠ Jarov, Učňovská 1
Cvičení v bazénu
Středa od 17 do 18 hodin (60 Kč)
Jitka Šebková,
tel.: 607 115 220
e-mail: j.sebk@seznam.cz [vh

Dovolujeme si Vás pozvat na

DOMOVA PRO SENIORY NOVOVYSO?ANSKÁ
Od 15:00 a 16:00 hodin bude probíhat
organizovaná prohlídka, v rámci které Vám
p'edstavíme prostory a služby našeho za'ízení
a zodpovíme veškeré dotazy.
Sraz pro zájemce je u vrátnice domova.

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 prostřednictvím e-mailu na adrese:
pichovar@praha9.cz.Nejbližší vítání občánků
se uskuteční 20. června od 14 a 15 hodin.
10

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně 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.

Cvičení pro seniory
Zdravý sport, Kurta Konráda 17, Praha 9
Zdravotní cvičení
Pondělí od 13 do 14 hodin (60 Kč)
Jana Hlaďová, tel.: 604 439 928
e-mail: jana.hladova@gmail.com

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).

Blahopřejeme!

96 let
Božena Škopková

V Praze 9 cvičíme:

Ke slavnostnímu vítání
občánků se přihlaste

Jubilejní svatby
27. dubna 2018 oslavili platinovou svatbu,
nebo-li svatbu Milosti,
70 let společného života, manželé Miluše
a Josef Brabcovi ze
Střížkova.

8. ERVNA 2018

DOMOV PRO SENIORY

NOVOVYSOANSKÁ 505/8
PRAHA - VYSOANY
1
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 6. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable…
9:00 –12:00
Pétanque trénink, zábavná hra, kterou zvládne
každý senior 9:00 – 10:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Pétanque trénink, zábavná hra, kterou zvládne
každý senior 10:00 – 11:00
Možnost využití internetu, počítače – zdarma
pro seniory 11:00 – 13:30
4. 6. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Country tance 15:00 – 16:00
5. 6. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
6. 6. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Setkání s radní MČ Praha 9
PaedDr. Taťjanou Horkou /dotazy vítány/
13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Drátkované srdce
s kamínkem 14:45– 16:00
7. 6. 2018 - ČTVRTEK
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
8. 6. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Letní slavnosti – nejen pro seniory. K poslechu
i tanci hraje P. Sovič se skupinou Gramofon,
zazpívají legendy, EVA PILAROVÁ A PAVLÍNA
FILIPOVSKÁ, děti, pétanque „turnaj“, výstava,
dílničky, občerstvení. Od 14. hod. na zahradě
Novovysočanská 861, BUS č. 136, zastávka
Skloněná. Jste srdečně zváni! Zdarma.

Č ERVEN
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11. 6. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Klub seniorů, kardiaků 14:00 – 17:00
12. 6. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovodem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
13. 6. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Bourec morušový, včetně
ukázky živých bourců 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Košíky z pletiva
14:45– 16:00
14. 6. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:20
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
15. 6. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka výroby
čokoládových pralinek, včetně degustace. Sraz
v 8:30 hod. v centru pro seniory Harrachovská
422/2. Cena: 50 Kč. Zájemci, hlaste se u vedoucí A. Dunděrové, tel.: 724 905 785 9:00 – 12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
18. 6. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Country tance 15:00 – 16:00

19. 6. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
20. 6. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Koncert na přání aneb písničky s Edou Sábou /
zdarma/ 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Chobotnička – látková hračka 14:45– 16:00
21. 6. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
9:00 – 10:00
Cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou.
Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
22. 6. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka budovy
Vinohradského divadla / zdarma. Sraz v 8:00,
v centru pro seniory Harrachovská 422/2.
Zájemci, hlaste se u vedoucí A. Dunděrové
8.00 – 12:00
Karty – společenské hry, Scrable… 10:00
–11:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00
25. 6. 2018 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně
pokročilé 9:15 – 12:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Country tance 15:00 – 16:00
26. 6. 2018 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
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Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:00 – 10:00
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory,
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál
Harﬁca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) 10:20 – 11:20
Počítačový kurz – úplné začátečníky
14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP
14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance 16:00 – 18:00
27. 6. 2018 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Francouzština – nový kurz pro úplné začátečníky 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Historická přednáška, beseda: Nástup Habsburků na český trůn 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Book art… 14:45–
16:00
28. 5. 2018 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektorkou. Sál Harﬁca, 30 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 10:00 – 11:00
Angličtina – úplní začátečníci 10:20 – 11:20
Počítačový kurz pro pokročilé 10:20 – 11:45
Trénink paměti I. 11:30 – 12:30
Trénink paměti II. 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00
29. 6. 2018 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Karty – společenské hry, Scrable… 10:00
–11:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Možnost využití internetu, počítače – zdarma
pro seniory 11:00 – 13:30
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat) 12:20 – 19:00

INFO

O prázdninách budou
v centru pro seniory v Harrachovské probíhat letní
aktivity: výlety, grilování,
pétanque, ping pong….
Více v příští Devítce.
Krásné léto všem!
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Veřejná sbírka: Plníme přání seniorům
Již pošesté má veřejnost příležitost zapojit se do projektu Plníme přání seniorům a přispět tak na realizaci některého z 35 přání domovů důchodců, seniorských spolků či hospiců z celé České republiky.
Stačí na webu www.plnime-prani-seniorum.cz vybrat
konkrétní projekt a přispět
libovolnou částkou. Tu pak
organizátor sbírky Sodexo Beneﬁty zdvojnásobí. Přispět je
možné do konce června.
„Cílem projektu je ukázat,
že i dříve narození mají nejrůznější koníčky a sny, na které ale mnohdy nedosáhnou
ﬁnančně. Proto jim nabízíme
pomocnou ruku a ve spolupráci s dárci jim můžeme pomoci
obohatit život o zajímavé kulturní, společenské nebo spor-

tovní zážitky,“ popisuje smysl
projektu Tereza Knířová ze
společnosti Sodexo Beneﬁty.
Šanci na splněná přání mají
také senioři ze sedmi pražských
seniorských klubů. Například
nové kostýmy pro svá taneční vystoupení k 100. výročí
republiky by si chtěla pořídit
taneční skupina Hortenzie
z Kulturně aktivizačního centra pro seniory na Proseku.
Na toto a další přání pražských
seniorů může veřejnost přispět prostřednictvím webu
projektu. Přání seniorských

klubů a organizací, která jsou
zařazena do sbírky, vybírá
vždy odborná porota sestavená ze zástupců organizátora
a partnerů projektu - Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, Diakonie Českobratrské církve
evangelické a SenSen Senzační
senioři. V předchozích pěti
ročnících se vždy podařilo
sehnat dostatek peněz pro splnění všech vybraných přání.
Celkem projekt pomohl splnit
už 169 přání seniorů v hodnotě
4,5 milionu korun. [pn

Léto v horské chatě v Rokytnici
TJ Sokol Prosek nabízí letní pobyt v horské
chatě v Rokytnici nad Jizerou. Parkoviště
u chaty, od centra města 5 minut chůze. Vhodné pro rodiny s dětmi, ale i pro skupinové a individuální pobyty.

Dobré místo k turistickým a cyklovýletům
do Krkonoš. Pro zájemce houbařský ráj v blízkém lese. Bližší informace: Ing. Martin Hronza,
tel.: 737 123 107, nebo RNDr. Otakar Mach, tel.:
736 256 792 [

XVI. všesokolský
slet 2018
V Praze v prvním červencovém týdnu bude probíhat
XVI. všesokolský slet.
I. července dopoledne v 10 hodin vyjde sokolský průvod
z Václavského náměstí, projde Národní třídou, nábřežím
a skončí na náměstí Staroměstském. Slet bude zahájen večer
v Národním divadle. V něm
budou další dny vystupovat sokolské umělecké soubory.
Hromadná vystoupení budou v aréně v Edenu. Večerní
I. program bude 5. července od 21 hodin, II. program
a slavnostní zakončení bude
6. července od 14 hodin.
Po všechny dny budou v Praze
na různých místech probíhat
sportovní pódiová vystoupení
a vystoupení sokolských kulturních souborů.
V aréně v Edenu vystoupí sokolíci a sokolové z Prahy 9. Přijďte se na nás podívat![Otakar Mach

Zaslouží si pochvalu
Zahrada
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Za symbolickou cenu, která zřejmě nekryje ani režijní náklady, mohlo 61 seniorů strávit dvanáct hodin zajímavým cestováním na nedávno restaurovaný hrad Grabštejn v severních Čechách, do příjemného
letoviska Oybin na německé straně hranic a do malebného městečka
Jiřetín pod Jedlovou horou s pozoruhodnou křížovou cestou. Tady se
nám věnoval tamní exstarosta pan Zoser, který před časem vystavoval fotograﬁe na vysočanské radnici. Jako bývalý pracovník v cestovním ruchu mohu ocenit zasvěcený výklad průvodkyně Renáty
Píchové i její příkladný přístup k účastníkům (někteří vzpomínali
na další úspěšné akce, které doprovázela). Zásluhu na úspěchu měl
i řidič autobusu z Benátek nad Jizerou. Pokud vím, stejný zájezd se
opakoval ještě dvakrát.Pořádání takových akcí je dobrou službou
občanům. Loni jsem se zúčastnil rovněž úspěšného výletu do Čapího
hnízda, pořádaného jinou složkou městské části – Kulturně aktivizačním centrem pro seniory v Harrachovské ulici. Mám občas příležitost sledovat i programy pro děti organizované Domem dětí a mládeže
Praha 9, také v tomto případě si zaslouží úctu organizátoři i dobrovolníci podílející se na náročném zajišťování. [ dr. Petr Kuneš, Praha 9-Střížko

Důchodci z Devítky v Jiřetíně
V srpnu a září jsem měl výstavu některých svých fotograﬁí v Galerii 9
v Praze 9. Při této příležitosti došlo k pozvání ředitelů škol a členů
klubu seniorů z této části Prahy k nám do obce. Prozatím přijelo
ve třech turnusech na půldenní odpolední výlet (přes Grabštejn
a Oybin) více než 150 seniorů. U nás si prohlédli hlavně křížovou
cestu prohlášenou v celorepublikové soutěži za malou Památku roku
2017, dále podstávkové domy, kostel z roku 1612 s farou, rekonstruované náměstí a fotograﬁe vystavené V Podstávce na našem náměstí. Navštívili také kromě jiných zařízení naši cukrárnu a informační
středisko. Nestihli navštívit náš hrad Tolštejn, rozhlednu na Jedlové,
ani štolu stříbrného dolu nebo náš rozsáhlý sportovní areál. Věřím,
že uvedené poznávání naší obce a krás krajiny Chráněné krajinné oblasti Lužických hor povede k navázání užších kontaktů, ale
i opakovaným návštěvám.[Josef Zoser, Jiřetín pod Jedlovou
ČE RVE N
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Nové ordinace na Poliklinice Prosek
Díky přístavbě nového pavilonu k hlavní budově vzniklo na Poliklinice Prosek šest nových ordinací a zázemí pro rehabilitaci
včetně nové tělocvičny. Přestavbou skladů a kanceláří pak další tři ordinace a Centrum duševního zdraví pro Prahu 9. Modernizován byl i bufet u polikliniky.
„Dostavba Polikliniky Prosek,
která zahrnovala přístavbu
nového třípodlažního pavilonu
k hlavní budově v severovýchodní části polikliniky, a modernizace stávajícího bufetu
u polikliniky, který se změnil
na kvalitní stravovací zařízení,
byly součástí projektu schváleného už v roce 2010,“ říká ředitel Polikliniky Prosek Tomáš
Kladívko. „Nový pavilon byl
zkolaudován v dubnu, bufet
koncem května.“
Celkové náklady na stavbu
dosáhly 28 milionů korun,
z rozpočtu MČ Praha 9 na ni
bylo uvolněno 8 milionu korun,
z rozpočtu hl. m. Prahy se podařilo získat 20 milionů korun.

Nové ordinace
„V přízemí nového pavilonu
najdete lékaře z oddělení rehabilitace a léčby bolesti a novou
cvičebnu, protože o tento druh
zdravotní pomoci projevují pa-

Jednou z prvních ordinací fungujících
v novém pavilonu Polikliniky Prosek je
alergo-imunologie

cienti všech věkových kategorií stále větší zájem,“ nastiňuje
využití přístavby předseda
představenstva Polikliniky
Prosek Michal Mašek. „V dalších podlažích už funguje
alergo-imunologie včetně této
specializace pro děti. Ostatní
ordinace, které si lékaři v současné době vybavují, rozšíří
na naší poliklinice psychiatrickou a gynekologickou péči.“
Zastupitel Milan Apeltauer
k tomu dodává: „Přestavbou

Bufet Prosek nabídne kvalitní a zdravé stravování 350 lidem, kteří pracují na Poliklinice Prosek, a více než dvěma tisícům pacientů, kteří jí denně prochází

bývalých skladů a kanceláří
na poliklinice vznikly v březnu letošního roku také dvě
ordinace ortopedie, od června
začne ordinovat lékař ORL
a od července bude pracovat
Centrum duševního zdraví pro
Prahu 9.“

Revitalizace prostoru
před poliklinikou
Stavební práce se na Poliklinice Prosek nezastaví ani v létě.
V části prvního patra budovy

je třeba dokončit výměnu
podhledů včetně nových rozvodů elektřiny a rekonstrukci
čeká prostor před poliklinikou. Bazénky, které jsou v dezolátním stavu, nahradí zeleň,
květinové záhony, lavičky,
pítko a nové dláždění dostane
komunikace směřující k hlavní budově. Do konce roku by
měl být vybudován i bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu do budovy polikliniky.
[ Text a foto: mk

INZERCE

Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!
 Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, který mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli nesplacenému
úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že zachrání
nejen byt, ale že splatí i dluhy. Z potíží Karlovi pomůže
Renta z nemovitosti.
téměř na dvojnásobek ceny
vozidla. Karlovi hrozil nucený
prodej bytu.

Bezvýchodná situace však
nakonec má řešení. Jmenuje se Renta z nemovitosti.
Časem se Karlovi výrazně
Karlův právník o ní slyšel od
změnila ﬁnanční situace
kolegy a hned tušil, že by
a splátky půjčky ho začaly
to mohlo být řešení Karlovy
velmi zatěžovat. A tak půjčku situace. Karel neváhal, rychle
přestal splácet. To se mu
se sešel se zástupci spovšak vymstilo. Věřitel začal
lečnosti FINEMO.CZ, která
dluh po Karlovi vymáhat
Rentu z nemovitosti v ČR
soudní cestou, a tak se dluh
jako jediná nabízí, aby zjistil
časem i s úroky vyšplhal
co a jak.
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ź͘ȪǾȓƸʣ͗ɤǀ͗ȪǀɤəȖżƱȀ͗ʗȀƱǀ͗Ȫǀʺ͗ƱǀȪź͗
ȪǀȨȵʗǾɰȵɤɰǾ

̭͗=źȖɧȀ͗ǾȪǰȵɜȨźƱǀ͗ȵ͘þǀȪɰǆ͗ʶ͘ȪǀȨȵʗǾɰȵɤɰǾ͗ȪźȐƸǀɰǀ͗Ȫź͗ʘǀưʀ̮͗͗
www.rentaznemovitosti.cz.
½ʔʺǀɰǀ͗ʶƸǀ͗əȵʺżƸźɰ͗ȵ͘ȵɜǾǀȪɰźƳȪȀ͗ȓźȖȓʀȖźƱǾ͗ź͘ɤǀʶȪżȨǾɰ͗ɤǀ͗ɤ͘əɞȀưǆǹʣ͗ȓȖǾǀȪɰʔ̵

̭͗ ʶʔɤɰżʗżɰǀ͗ưʣƸȖǀɰ͗ƸȵȨź͗ź͘jste nadále vlastník svého bytu či domu
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Ȫź͗ɰǀȖ̵͗233 321 850.

Zjistil, že problém, který řeší
i on sám, tedy neschopnost
splácet dluhy, je jedním
z častých důvodů, proč si
senioři Rentu z nemovitosti
pořizují. Princip je takový,
že člověk nad 60 let, který
vlastní nějakou nemovitost,
využije hodnotu nemovitosti
formou zpětné hypotéky
k získání peněz na cokoli.
A Karel tímto způsobem získá peníze na splacení dluhů.

̭͗Ȩʔʺǀɰǀ͗ʺȀɰ͗ƸʔɤɰȵȐȪǆȐǾ͗ź͘ʺǾʗȵɰ͗ɤǾ͗
ʗȀƱǀ͗ʀʺȀʗźɰ

̭͗Máme licenci České
národní banky.

Zásadní výhody oproti jiným

Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗ʶȀɤȓżɰǀ͗əǀȪȀʶǀ͗Ȫź͗ƱȵȓȵȖǾ͗͗
́ȪźȐǀƸȪȵʀ͗ƳǾ͗əȵɤɰʀəȪǆ͂

Č ERVEN

2018

Chcete vědět víc?
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podobným nabídkám na
zbavení dluhů jsou dvě.
Jednak člověk dům či byt
neprodává, zůstává nadále
v jeho osobním vlastnictví.
A za druhé - peníze, které si
takto půjčí, nemusí za svého
života splácet.
Karel tak své obrovské ﬁnanční problémy brzy vyřeší.
Výplatou Renty z nemovitosti
urovná nejen své dluhy, ale
získá ještě peníze k důchodu
navíc.
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SC-372067/08

Před 2 lety si pan Karel půjčil
peníze na nákup auta. Tehdy
to byla výhodná koupě. S autem byl spokojený, žádná
skrytá vada a mohl si užívat
cestování a výlety za Prahu.
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Homeless blues: unikátní přístup Pr
Pražská část dává naději
lidem bez domova. Unimobuňky v městské divočině
kupodivu fungují a nic moc to
nestojí.
Začalo to před více než čtyřmi
lety pod pražskou vysočanskou estakádou. Byl tu neuvěřitelný binec, těžko využitelný
prostor pod mohutnými sloupy dopravní stavby lákal místní i ﬁrmy k černým skládkám,
tuny odpadů nestíhaly technické služby odvážet. Právě
tady se zrodil nápad využít
bezdomovce, kteří pod mostem tak jako tak bezútěšně
přežívali mezi odpadky.
Jeden z nich dostal od městské části unimobuňku za to, že
bude dohlížet na pořádek a likvidovat svinčík. Zafungovalo
to. Žádný odpad se tu dnes
nepovaluje a jeho kolegové
se „odstěhovali“. Pod most
už spořádaně docházejí jen
na polévku, kterou sem každý
den v 11 hodin vozí Armáda
spásy. Městská část Praha 9 je
se svým přístupem k bezdomovcům ojedinělá v metropoli
i v rámci republiky.
Dokáže vytáhnout z ulice
i lidi, u kterých by patrně ani
vyškolený sociální pracovník
s nabídkou ubytovny nebo
bytu neuspěl. Bez velké publicity, bez koruny dotací či
grantů, bez vznosných projektů odvolávajících se na světové
koncepce integrace lidí bez
domova jim ten domov prostě
dávají. Postupují více méně intuitivně, nic moc to městskou
kasu nestojí (možná naopak
bude brzy v plusu) a světe, div
se – funguje to. Navíc dokázali
bezdomovce nenásilně začlenit
do krajiny, která je trochu jako
oni – zdecimovaná a nikdo o ni
nestojí. Možná to bude znít
trochu naivně, z několikahodinové „tour de homeless“
Prahy 9 ale nabývám pocit, že
spolu mají šanci.

„Když jsme před pěti lety s myšlenkou unimobuněk pro bezdomovce, které umístíme do divočiny, začínali, slýchal jsem, jací jsme
nelidové,“ říká místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Dnes se městská část stará o 60 lidí v 26 unimobuňkách.

nání se pomalu chystá i paní
Berkyová.
Zkusí dělat pomocnou sílu
v jedné místní restauraci,
což jí domluvili na radnici.
„Všechno stihnu,“ ubezpečuje nás, že okolí bude dávat
do pucu i tak. Za její buňkou je
skatepark, který tu postavila
městská část. Skejťáci nejdřív
nechtěli o tom, že by jim v rajonu úřadovali bezdomovci,
ani slyšet. Dnes si nechávají
u Berkyové ruksaky, aby jim
je hlídala, zatímco oni řádí
na prknech.
Silva Berkyová je jedním ze
svěřenců Františka Hanuše,
který má na radnici Prahy 9
na starost začlenění lidí bez
domova do běžného života
a kontrolu pořádku pomocí

Svěřenci pana Hanuše
Pod vysočanskou estakádou
bydlí v buňce také Silva Berkyová. „Snažím se, problémy
nedělám. Jsem vděčná,“ říká
žena, která přišla před rokem
ze squatu v Dejvicích. Hrdě
nám ukazuje čerstvě vytřený
domov, který sdílí s fenkou
a s manželem. Ten je právě
v práci – pro městskou část
uklízí jiná místa. Do zaměst14
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„hlídačů“. Bývalý geolog má
pro práci s bezdomovci ty
nejlepší dispozice – skoro dva
metry na výšku, přirozenou
autoritu a vědomí, že někdy
jedna šance nestačí. Každý
z osudů svých 60 bezdomovců,
o které se stará, má v malíku.
„Stát se mým klientem je
hrozně jednoduché. Po padesátce vás vyhodí manželka, ze
žalu začnete pít, vyhodí vás
z práce a do měsíce jste na ulici. A do roka u mě,“ usmívá
se. Takových buněk, jakou
obývá paní Berkyová, má pod
palcem aktuálně 26. A potřeboval by jich víc. „Začneme
upřednostňovat bezdomovce v Praze 9. Posílají nám je
sem i z okolních městských
částí, my se ale nezvládneme

o všechny postarat, nemůžeme být sběrný tábor pro celou
Prahu,“ podotýká Hanuš.

Pořadník na buňku
Seznam čekatelů na unimobuňku je poměrně dlouhý. Mezi
pražskými bezdomovci se šeptandou rozneslo, že v Praze 9
provozují něco jako „housing
ﬁrst“, i když oni ani úředníci
na radnici tomu tak neříkají.
Šanci na stavební „čunkodomek“ má prostě ten, kdo
nefetuje, nekrade, nerve se
a nelže. První domov tak není
cíl, ke kterému se musejí lidé
bez domova složitě propracovat a zasloužit si ho, ale prostředek, jak začít trochu jiný
život. (Podle některých studií
lze touto metodou dosáhnout
toho, že osm z deseti ubytovaných se už na ulici nevrátí).
U nás se často chápe bezdomovectví mnohem úžeji než
ve světě. Jako bezdomovce si
představujeme lidi bez střechy, tedy ty, kteří žijí na ulici
nebo někde v improvizovaném
příbytku. V evropském kontextu sem ovšem patří i lidé
bez bytu – na ubytovnách
nebo v azylových domech.
Další kategorie zahrnuje občany, kteří mají nejisté nebo
nevhodné bydlení. Poslední
plošné zjišťování počtu bezdomovců u nás proběhlo v roce
2016. Vyplynulo z něj, že lidí
v první kategorii je zhruba
ČE RVE N
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ahy 9 k lidem bez domova funguje

70 tisíc, spolu s těmi s nejistým nebo ohroženým bydlením pak 200 tisíc. Nejobtížněji
se pomoc hledá celkem logicky pro ty, kteří mají za sebou
delší dobu života na ulici.
„I když bydlení v unimobuňkách asi není ideál a trvalé řešení, buďme rádi, že
se městská část snaží s touto
skupinou bezdomovců pracovat. Systémové propojení bydlení, sociální a zdravotní péče
pro osoby bez domova, kteří
mají řadu problémů, je u nás
ostatně obecně v plenkách,“
říká Roman Matoušek z vládní
Agentury pro sociální začleňování. Nějaké zkušenosti s programy typu housing ﬁrst mají
snad jen v Brně, kde od podzimu umístili 50 jednotlivců
z ulice do městských bytů.
V menším to zkoušejí čerstvě
také v Liberci. „Tyto programy
se hodnotí zhruba po roce,
takže je zatím předčasné vynášet nějaké soudy a srovnávat
jejich výsledky se zahraničím,“ dodává Matoušek.
V Dánsku mají podle něj
dobré zkušeností s tím, že se
lidí, kteří mají za sebou několik let života venku, ptají, jak
by si představovali řešení své
situace, jakou formu bydlení
by upřednostnili, a snaží se
jim co nejvíce vyhovět. „Je to
dobrý motivační prvek,“ soudí Matoušek. I to ale vlastně
František Hanuš dělá. V malém
plní sny bezdomovců. Alespoň
ty o ovcích a králících.

Homeless bačou
Když jeden pár bezdomovců
projevil přání stát se zemědělci, František Hanuš je přestěhoval do divočiny, kde dříve
bývaly sady. Ty v průběhu let
zarostly nálety natolik, že se
staly nepřístupnými a sváděly
opět jen k černým skládkám
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a nekontrolovatelnému výskytů lidí bez domova. Zhruba
kilometr jedeme po cestě, která připomíná spíš tankodrom,
abychom se dostali k „farmě“.
Obývá ji Margita Kurancová
s Jaroslavem Přibylem. Pro
začátek dostali od městské
části dvě ovce a unimobuňku.
K té si přistavěli salaš, před
ní udělali zeleninový záhon,
sad vyklučili a z pana Hanuše
udělali šéfbaču.
V ohradě jim dnes bečí dvacet ovcí. Polovina z nich je magistrátních – ovce spásají trávu
v sadu, ve kterém se každý
rok konají obecní slavnosti
moštu. Farmáři se nenechají
dlouho pobízet a z přístěnku
pyšně vyjedou na traktoru
za 35 tisíc, který si pořídili
na splátky. Peníze dostávají
od magistrátu za to, že se starají o ovce.
„Každému vyhovuje něco
jiného, jiné prostředí a jiní
sousedé. Někdy musím klienty
přestěhovat, než jsou spokojeni nebo si navzájem sednou.
Paní Kurancovou s panem
Přibylem jsem vytáhl z parku
Podvinní, protože se mi zdáli
slušní,“ říká Hanuš. Úroveň
bezdomovců se ale podle něj
snižuje. Čím dál častěji přicházejí kriminálníci a těžcí
alkoholici, Hanuš proto přemýšlí, že si začne obstarávat
alespoň trestní rejstřík žadatelů o kontejner.
Šťastnou ruku měl ale
i s párem, který bydlí kousek
od ovčí farmy. Pro změnu
chová králíky a buňku má
na soukromém pozemku.
Městská část se dohodla s jeho
majitelem, který byl nešťastný
z neskutečného nepořádku,
který se mu tam neustále kupil
od nezvaných návštěvníků.
Dnes má o pozemek postaráno, občas dostane od svých

„podnájemníků“ ušáka. Když
se chovatelé králíků osvědčili,
dostali od radnice smlouvu
na úklid veřejných prostor
v okolí, takže i oni mají skromný, ale pravidelný příjem.
Celou vědu úspěšné integrace dokáže František Hanuš
shrnout do pár vět a tří stadií.
„V prvním roce je odsmradíme,
aby mohli do tramvaje, a pomůžeme jim obstarat doklady.
Když sekají rok dobrotu, dostanou placenou práci. Třetí rok
je začneme připravovat na to,
aby se postavili na vlastní nohy
a uvolnili místo dalším,“ říká.
Jeho šéf, ředitel odboru životního prostředí a dopravy Pavel
Morávek, dodává, že kromě
úklidu a hlídání nepřístupných
nebo zanedbaných míst se
už bezdomovci osvědčili jako
placení hlídači parkovišť, která
provozuje městská část.
Celé to do sebe začíná zapadat. Bezdomovci mají zázemí
a městská část vyřešila jejich
i svůj problém s obtížně přístupnými nebo využitelnými
lokalitami, kde bylo nad její
síly zabránit černým skládkám a divokému osidlování
problémovými lidmi. I v Praze
prostě jsou a budou místa, jejichž zpřístupnění není možné
nebo ekonomicky efektivní.
„Často se jedná o místa, která
na naší ,mentální mapě‘ ani
neexistují a pro město ,leží
ladem‘. Pokud dají lidem
bez domova domnělou nebo
skutečnou naději v někdy až
nečekaně poetickém souznění
s přírodou, v synergii s úklidem a kontrolou tu mohou
vzniknout nepředvídatelné
sociální vazby – například
skejťáci a bezdomovkyně
– a místo se nakonec může
stát akceptovatelným pro

širší okolí,“ hodnotí zasazení
bezdomovců mimo civilizaci
(a oči veřejnosti) Eva Červinková z Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy, která
s námi do „městských džunglí“ za bezdomovci vyrazila.

Vesnička pro bezdomovce
Poslední zastávka má být překvapení. Vyklube se z něho
vesnička pro bezdomovce.
Vznikla za poliklinikou v místech bývalého zařízení, staveniště zarostlého vysokými nálety,
oblíbeném to dějišti bezdomoveckých mejdanů a skládce
všeho možného i nemožného.
Dnes tu žije osm svěřenců
pana Hanuše ve čtyřech kontejnerech. „Dřív tu byl hrozný
binec, posledního půl roku už
s těmi našimi bezdomovci nejsou žádné problémy. Většina
jich chodí do práce. Dva jsme
zaměstnali i my, aby nám tu
udržovali pořádek. Snažíme se
jim vyjít vstříc,“ říká Tomáš Kladívko, ředitel Polikliniky Prosek.
Doktory jim prý ale neshání.
„Oni jsou přírodní lidé.
Přílišnou péčí bychom je zabili. Vzpomeňte si na toho
bezdomovce, který zachránil
dítě, dostal od primátora Béma
garsonku… a vyskočil z okna,“
reaguje Kladívko.
A Zdeněk Černý přitakává.
Byl v azylovém domě a půl
roku z toho prý byl nemocný. Má asi tu nejhezčí buňku,
jakou jsme dnes viděli. A má
plán: „Udělám si nové okno
(už ho má připravené v koutě), stříšku, verandu už mám,
vymaloval jsem, i fasáda bude,
knihovna a zahrádka.“ Pro
začátek to nezní vůbec špatně.
[Hana Boříková, foto: Hynek Glos
Článek byl napsán pro týdeník Euro,
vydavatelství Mladá Fronta

V azylovém domě pan Zdeněk onemocněl

D EV Í T K A

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

15

K U LT U R A

Hana Urbanová:
In memoriam II. – výběr z díla
Letos v březnu uplynulo pět let od smrti Hany Urbanové, malířky, grafičky a pedagožky, která více než 30 let působila v Základní umělecké škole na Proseku. Výstavou v Galerii 9 od 26. června do 19. července 2018 chceme připomenout její pozoruhodné
dílo i oživit vzpomínky na její nezapomenutelnou osobnost.
Za možnost uspořádat tuto
výstavu děkujeme manželům
Závorkovým z Bavorova, kteří
autorčinu pozůstalost opatrují.
Akademická malířka Hana
Urbanová se narodila 18. dubna 1934 v Praze. V roce 1952
ukončila maturitou Gymnasium. Po dvouleté praxi u štukatérů národního podniku
Výstavnictví hlavního města
Prahy studovala na Akademii
výtvarných umění v Praze
u profesorů Jana Laudy, Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského. Studia ukončila v roce
1960. Od téhož roku byla členkou Svazu výtvarných umělců. V roce 1962 se zúčastnila
akce „Výtvarníci do krajů“,
pořádanou SČVU ve Žďáru nad
Sázavou.
V letech 1963-1966 působila
v Okresním kulturním domě

Hana Urbanová: Kočky, linoryt

v Příbrami, 1967 v Obvodním
kulturním domě Prahy 3
a 1968-1969 v Domě dětí
a mládeže Prahy 8. Od roku
1970 pracovala v Lidové škole
umění (dnes Základní umělecká škola) v Praze 9 a 1976 až
1977 zároveň jako výtvarník
na Státní konservatoři v Praze.

Od roku 1982 byla v evidenci
Českého fondu výtvarných
umění, od roku 1990 členkou Unie výtvarných umění,
od roku 1995 členkou Pražského sdružení malířů a od roku
1998 členkou Svazu českých
výtvarných umělců graﬁků
Hollar.
Účastnila se celé řady společných výstav a mnohokrát
vystavovala samostatně doma
i v zahraničí. Vedle mnoha
různých výstav se každoročně
účastnila festivalu komorní
graﬁky Hollar.
U příležitosti XVIII. festivalu
komorní graﬁky (2012) získala
cenu SČUG Hollar a pro kalendář Hollaru 2013 byl vybrán
její graﬁcký list.
V roce 1999 přesídlila z Prahy do Bavorova, kde 3. března
2013 zemřela.[ek

Výtvarný obor ZUŠ Klapkova
Výstava k 65. výročí založení ZUŠ Klapkova se v Galerii 9 koná od 5. do 21. června 2018.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 10 do 19 hodin, vstup volný.
Více na www.galerie9.cz

Umění s sebou i do „základní” školy přináší něco
metodologicky těžce uchopitelného. Společný prostor tvoření, kde nelze s jistotou tvrdit,
kdo se od koho učí, nám
umožňuje zkoumat a znovu
vytvářet nejen formy umění,
ale i učení. Co se může z dálky
jevit jako školní výuka pod vedením učitele, je v praxi také
vzájemným inspirováním se.
Základní umělecké školy jsou
často prvním místem, kde mohou děti své představy o tvorbě
16
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soustředit, bavit se o nich a přetavovat v dílo. Jejich umělecké
výstavy dobře ukazují, jakých
různorodých podob mohou tyto
představy a touhy po umění nabírat. Základní umělecká škola
Klapkova hostí na své půdě více
než dvě stovky žáků výtvarného oboru. Výstava „Absolventi
výtvarného oboru ZUŠ Klapkova“ prezentuje závěrečné práce
žáků I. a II. stupně, současně
však i s tvorbou jejich pedago-
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gů. Výstava
je vyústěním
roku společných setkání učitelů
s absolventy,
stejně tak
jako představením individuálních
témat, která jsou pro každého autora natolik důležitá,
aby se odrazila v jeho tvorbě.
Základní umělecká škola
Klapkova se od roku 1953, kdy
byla založena, postupně stala
významnou kulturně vzdělávací institucí. Žáci zde mohou
prohlubovat své znalosti a dovednosti v hudebních, výtvarných, literárně-dramatických
i tanečních oborech.
V letošním roce škola slaví
65. výročí vzniku. Zároveň se
dovršuje také rekonstrukce
obou budov, díky níž bude
škola více bezbariérová, a renovace interiéru napomůže
ke zkvalitnění výuky. [

Ak. malířka Hana Urbanová

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie, tvoříme
zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za krátkou dobu
můžete z obyčejných věcí vytvořit
neobyčejné, na chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9 vždy
ve středu od 17 do 19 hodin.
6. 6. – ubrousková technika/
obrázek
13. 6. – svícen ze sklenice
20. 6. – malujeme květiny
27. 6. – prázdninové deníčky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
20. 6. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale
omezena provozními možnostmi.
Kurs probíhá přímo ve výstavních
prostorách.
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Koncert Sebastian tria
Sonáta v proměnách staletí
je název koncertu Sebastian
tria, který se koná 14. června
od 19 hodin v obřadní síni
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Sebastian trio (založeno 1989)
si svůj název „vypůjčilo“
od největšího mistra baroka.
Tímto obdobím počínaje má
soubor v repertoáru všechna
další stylová období. Při sestavování koncertních programů
je těžištěm původní tvorba,
ačkoliv dramaturgie Sebastian
tria se nevyhýbá ani citlivým
transkripcím.
V podání tohoto souboru
můžeme slyšet i velká klavírní tria (např. Schubertovo,

barevnost Sebastian tria inspirovala také původní tvorbu
soudobých českých skladatelů
(např. Sluka, Hlaváč, Koželuhová, Krček).
Trio má za sebou celou řadu
významných vystoupení
na pódiích domácích (Talichův Beroun, Mladé pódium
Karlovy Vary, Český spolek
pro komorní hudbu při České
ﬁlharmonii) i zahraničních
(Baden-Baden, Rossiniho festival v Bad-Wildbadu, Vídeň
a Hagenbergh v Rakousku).[
INFO
Sebastian trio

Bartholdyho). Jelikož mají
všichni členové i bohatý repertoár sólový, není výjimkou

ani zařazení skladeb pro sólovou ﬂétnu, violoncello, klavír
nebo duo. Nevšední zvuková

Sebastian trio: ﬂétna – Kateřina Jansová, Simona Hečová – violoncello,
Alice Voborská – klavír.
Program: A. Vivaldi, A. Dvořák,
G. P. Telemann, B. Martinů.

Hudební jaro v Praze 9 Pohádky Na Dvorečku
Festival orchestrální a komorní
tvorby Devětkrát s Devítkou
vstupuje do osmnácté sezony.
Tradičně se koncertuje v kostele sv. Václava na Proseku
– U Proseckého kostela 3/5,
ve Svatyni Krista Krále ve Vysočanech – Kolbenova 658/14,
obřadní síni vysočanské radnice – Sokolovská 14/324,
ale také v parku Přátelství
na Proseku nebo parku Podviní
ve Vysočanech.
Začátky koncertů jsou
v 18 hodin.[red

JARNÍ KONCERTY
4. června
Baroko a dechové nástroje
Přírodní park Podviní, Vysočany
Program: G. F. Händel

Tradičně zveme děti a jejich rodiče do Obecního domu
ve Vysočanech na červnové středeční Pohádky Na Dvorečku.
Hraje se za každého počasí, vstup volný. Občerstvení možno
zakoupit na místě.

6. června
Musica per tre
Svatyně Krista Krále, Vysočany
Program: J. Ibert, D.Milhaud
11. června
Josef Rafaja - varhany
Kostel sv. Václava, Prosek
Program: J. S. Bach, J. Haydn
13. června
Komorní soubor FOK – Pro anima
Park Přátelství, Prosek
Program: W. A. Mozart, J. Haydn

Salon Prahy 9
Městská část Praha 9, Galerie 9 vyhlašuje čtvrtý ročník Salonu
Prahy 9 s cílem představit veřejnosti i autorům ucelený a aktuální
přehled veškerého výtvarného dění v regionu a zároveň umožnit
přátelské a inspirační setkání profesionálních výtvarných umělců
celé původní velké Prahy 9 a jejich prací z posledních let.
Výstava 4. Salonu Prahy 9 se uskuteční v Galerii 9 v říjnu roku 2018.
V roce velkých osmičkových výročí chceme připomenout i jedno půlkulaté jubileum: pětadvacáté narozeniny letos slaví Galerie 9, a proto
jsme se rozhodli zaměřit Salon tematicky a věnovat jej DEVÍTCE.
Podmínky účasti a přihlášku najdete na www.galerie9.cz
v rubrice „Nepřehlédněte“ nebo si je můžete vyzvednout v Galerii 9, Sokolovská 14/324, Praha 9, vždy pondělí až čtvrtek
10–19 hodin. Pokud si o ně napíšete na adresu galerie9@galerie9.cz,
pošleme vám je e-mailem. Přihlášky a všechny materiály pro
katalog výstavy přijímáme do 15. srpna 2018.
Jakékoli další informace k Salonu Prahy 9 vám poskytne kurátorka Galerie 9 Mgr. Eva Kořánová, tel.: 737 540 969,
e-mail: galerie9@galerie9.cz [
Č ERVEN
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Takto to vypadalo na Letní scéně Obecního domu ve Vysočanech v minulých letech

Program:
6. 6.

Jeníček a Mařenka – Nezávislé
divadlo
13. 6. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo Pro malý
20. 6. O princezně, která se ničeho nebála
– Divadlo Tondy Novotného
27. 6. Tři prasátka – Divadlo Pruhované
panenky
Začátek je vždy v 16 hodin.

Po skončení pohádky jsou
ve výtvarném ateliéru pro
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zájemce otevřeny dílničky
(zdarma). Letošní téma je indiánské léto. Budeme vyrábět
nejdůležitější indiánské pomůcky, aby se děti mohly stát
správnými indiány. A pokud si
vymyslí originální indiánské
jméno, mohou se dokonce stát
náčelníky našeho kmene.
Místo konání: Obecní dům
ve Vysočanech, Jandova 4,
Letní scéna. [dg
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Originální „4D“ zpracování klasické dětské knížky Eduarda Petišky nabízí dobrodružství pro všechny smysly

Birlibán znovuobjevující a znovuobjevený
Začnete-li zevrubněji zkoumat repertoár Divadla AHA!, které se v Divadle Gong stará o program pro děti a mládež, zřejmě vás
rychle napadne, že se hry v něm obsažené dají docela snadno rozdělit na dvě skupiny. Do první patří naprosté klasiky typu
Stínadla se bouří, Míša Kulička nebo Romeo a Julie. Skupinu druhou reprezentují hry původní, jakou je kupříkladu Elektrický
Emil. Kam však zařadit letošní poslední premiéru Birlibánovu podivuhodnou cestu?
Mohli jste si víc dovolit…
RK: Je zajímavé, že se u nás ty
„klasiky“ občas vydávají jinou
cestou, až si diváci občas říkají: „Tohle je nějaký divný. To
tam přece nebylo.“ A že zrovna u Birlibána se docela věrně
držíme předlohy.

Miloš Mazal a Radovan Klučka

S knihou Eduarda Petišky
z roku 1959, nazvanou podle
jejího titulního hrdiny, to totiž
není jednoduché. Zeptejte se
na Birlibána pěti lidí. Čtyři
z nich vám nejspíš řeknou, že
tohle jméno nikdy neslyšeli,
zatímco pátý okamžitě zjihne
a přiřadí jej okamžitě k tomu
nejlepšímu, co v dětství četl.
Takže pro vás čtyři… kdože to
ten Birlibán je? Prosím, seznamte se s jedním rozmazleným darebou, který rád mlsá,
neváží si svých hraček a jeho
smyslem existence nejspíš je
dělat přesný opak toho, co po
něm dospělí chtějí. Mnozí rodiče jistě takové malé vejlupky
mají doma. Možná bude lepší,
než kdyby se jim mělo ucho od
samého kárání nakonec utrhnout, když nakonec prohlédnou svoje chyby sami… tedy
spolu s Birlibánem na jeho
dobrodružné divadelní cestě.
Co však může téměř 70 let
stará moralita říct dnešním
dětem? Když se zasadí Birlibánovo putování za prozřením do moderních reálií, tak
překvapivě mnoho. O to se
postaralo autorské a režisérské
duo Radovan Klučka a Miloš
18
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Mazal (divákům dosud známí
spíše jako herci), které umožní
malým divákům k divadlu
doslova přičichnout. Nezáleží
totiž na tom, zdali je Birlibánovou nejoblíbenější hračkou
maňásek či robot. Naučit se
zamýšlet nad důsledky svého
chování se sluší v každé době.
Více o představení ale už prozradí sami autoři.
Proč vlastně Birlibán?
RK: Protože ho v dětství četl
náš pan šéf Jakub Stich. My
jsme ho nikdy nečetli, a když
jsme si dělali průzkum mezi
lidmi, tak jsme zjistili, že Birlibána moc lidí nezná.
MM: Po přečtení jsme se trochu zděsili, protože jsme měli
pocit, že je to tak trochu Pán
prstenů… Něco, co nejde v divadle dost dobře realizovat.
Nakonec jsme se rozhodli jít
úplně opačnou cestou. Rezignovali jsme na jakoukoli
výpravnost a nepoužívat na
scéně skoro nic.
Není trochu výhoda, že Birlibán není onou nedotknutelnou
klasikou, kterých má Divadlo
AHA! v repertoáru docela dost?
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Můžete přiblížit těm, co Birlibána nikdy nečetli, o čem
kniha, a tedy i vaše pohádková
hra je?
RK: Je o malém chlapci, který
je tak trochu samorost a rošťák, kterému se nechce nic
dělat tak, jak se patří. Vlastně
by nejraději všechno dělal
naopak.
MM: Rád by mlsal, neposlouchal, lenošil, rozbíjel věci…
RK: Jednoho dne v záchvatu
zuřivosti utrhne svému oblíbenému maňáskovi ucho. Je
mu jasné, že je to asi nenávratné, a moc si pak neví rady.
V knize toho natropil víc…
MM: Maňásek najednou ožije
a vydává se do Maňáskova,
kde si chce nechat ouško spravit. Birlibán jde s ním a tunelem v plotu se tak trochu jako
Alenka v říši divů dostává do
nových světů – Bonbónovic,
Neposluch... Tady postupně
zjišťuje, že to, co chtěl vždycky dělat, třeba mlsat, se mu
může šeredně vymstít. V knize ale nedochází k tak výrazné
katarzi, k Birlibánovu poučení, jak by divadlo vyžadovalo,
a tak jsme museli text upravit.
Takže jste se přece jen nedrželi
původní látky tak pietně?
MM: Nedrželi. Použili jsme
základní myšlenku knihy,
která se opakuje ve vybraných
příbězích. Ten kluk na začátku
způsobí něco, co se mu začne
postupně vracet, a on zjišťuje,
kam to vede, když mlsá, lenoší, neposlouchá…
Birlibán už má skoro 60 let.
Dočkají se děti ve hře nějakých
moderních prvků?
RK: Děj jsme museli hodně
zmodernizovat. V knize dětem, které leží pod stromy
v Lenošindě, padají buřty
samy do pusy, ale to je v dnešní době vlastně běžné. Nemusíš se moc namáhat, stačí

si zajít do obchodu a všechno
se dá snadno koupit. Tenhle
motiv jsme museli odstranit.
Místo toho jsme použili počítačové hry.
MM: Zásadní změnou je to,
že se plyšový zajíček změnil
v robota, který přijde kvůli
Birlibánovi o ruku. Nejde si ji
nechat opravit do Maňáskova,
ale do země, která se jmenuje
Záruční Lhota. Pochopitelně ho
nepronásleduje liška (jako je to
v knize), ale pan Liška, rekvizitář divadla, který chce robota
rozebrat a udělat si z něj několik užitečných předmětů. V naší
verzi totiž Birlibán nezlobí
rodiče, ale zůstane po dětském
představení tajně v divadle, kde
ho najdou divadelní technici,
kterým začne předvádět své
špatné vlastnosti.
Takže si děti budou moci s trochou fantazie představit, že
jsou součástí hry.
RK: Přesně o to nám jde. Rádi
bychom jim ukázali, jak to
v divadle funguje, a vtáhli je
víc do hry. Aby viděly, jaké
jsou základní rekvizity, prakťáky, jak se používá umělá
mlha, jak se nasvěcuje scéna
a čeho se dá pomocí světel dosáhnout. Chtěli bychom, aby se
ta scéna propojila i s hledištěm.
Zážitek by měl být doslova
hmatatelný a plastický. Prostě
3D – vnímatelný všemi smysly
včetně čichu, takže vlastně 4D.
Jaké je obsazení hry?
MM: Hrají nám čtyři chlapi.
Jiří Perůtka, nová posila našeho divadla, je Birlibán. Doplňovat ho bude další debutant
Ondřej Švec a naši dva klasici
Martin Jurajda s Kryštofem
Nohýnkem.
Proč nehrajete v představení vy
sami?
RK: Kdybychom byli sami na
jevišti, tak bychom se neviděli
a nemohli se o tom radit.
MM: Myslím, že to bylo dobré
rozhodnutí. Neumím si představit, že bychom to režírovali
a zároveň dělali na scéně to, co
chceme.
Už jste spolu něco psali?
RK: Napsali jsme spolu už asi
ČE RVE N
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50 dílů skečového pořadu Mezi
půlky v duchu České sody.
Taky jsme psali několik scénářů pro televizi a několik nikdy
nerealizovaných věcí.
MM: Zjistili jsme, že byť máme
většinou na věci podobný pohled, tak se skvěle doplňujeme v místech, kde by při psaní
jen jednoho z nás vznikaly
mezery. Náš společný průnik
myšlenek dobře funguje.
Jak jste postupovali při psaní
Birlibána?
RK: Nejdřív jsme knihu několik týdnů načítali a přemýšleli
o ní a pak se začali dohadovat,
jak to pojmout. A zjistili jsme,
že to nejde dramatizovat. Původně jsme zamýšleli postavit
scénu na projekcích, ale ten
nápad jsme nakonec vzdali.
MM: My se o textech většinou
dlouho bavíme, než přistoupíme k samotnému psaní.
Trvalo nám docela dlouho, než
jsme u Birlibána pronikli na
dřeň. Když už jsme věděli, na
co se zaměřit, šlo psaní docela
snadno.
Takže jste při psaní spolu fyzicky v jedné místnosti?
MM: Většinou ano. Obvykle
píše Radovan, protože umí
rychleji na počítači, ale formulace dáváme dohromady
spolu.
RK: Zjistili jsme, že nám jde
psaní takhle lépe, než kdybychom si práci rozdělili. Dohromady vymyslíme mnohem víc
fórů a text se nám rychle vrší
na sebe. Pak z něj odhazujeme to, co se nám nelíbí. Sami
bychom to tak dobře nikdy
nenapsali. Ta okamžitá revize
směřuje k nejlepšímu řešení.
Ale když jsme začínali psát
Mezi půlky, tak nám to přišlo
divné. Psali jsme každý sám
a zdráhali se toho, aby nám
ten druhý neustále koukal
přes rameno.
MM: Postupem času jsme ale
zjistili, že společně nám to
funguje mnohem líp, i když to
zpočátku vyžadovalo větší trpělivost a vstřícnost. Dokonce
jsme si pořídili tabule, na
které si kreslíme dějové linky
a grafy.
RK: Nejdůležitější je čas.
Někdy se texty musí vysedět. Když píšeme šest hodin
v kuse, tak se obvykle první
dvě tři hodiny jen prokousáváme balastem.

by herci přímo komunikovali.
Jenže aby to vypadalo dobře,
museli bychom mít projektor
za půl milionu. Díky tomu, že
jsme děj přesunuli do divadelního představení, si můžeme
dovolit mít scénu očesanou od
rekvizit a prakticky holou.
MM: Zbavit se některých
nápadů sice trvalo docela
dlouho, ale když už jsme měli
konečně pohromadě kostru představení, mohli jsme
začít lépe fungovat. Pak už
jsme skoro nic nemuseli rušit.
Vlastně jsme jen přesunuli na
konec scénu s Mračivci, která
je původně hned druhá.
RK: Také jsme museli zredukovat počet zastavení, kterých
je v knize osm. Tolik by jich na
divadle nešlo realizovat. To by
divák jen odpočítával, kdy už
představení skončí.
MM: Museli jsme i upravit
konec, který v knize vyznívá
dost do ztracena. Birlibán se
nakonec vrátí domů a lehne si
do postýlky. Takhle by divadelní pohádka končit nemohla. A tak jsme museli vytvořit
na závěr jistý konﬂikt.

Co jste v Birlibánovi tedy zavrhli?
RK: Předně již ty zmíněné
projekce. Chtěli jsme, aby na
scéně létaly čokolády, bublinky a podobně. Něco, s čím

Uvažujete ještě o nějakém dalším společném projektu?
RK: Teď dost záleží na tom,
jak dopadne Birlibán. Pokud
dobře, tak bychom rádi navázali. Naším zájmem však
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Z Birlibánovy podivuhodné cesty

nejsou primárně pohádky, ale
netradičně pojaté naučné hry,
jejichž prostřednictvím můžeme dětem přiblížit třeba celou
moderní českou historii.
Máte nějakou svoji oblíbenou
pohádku, která by se případně
dala v Gongu hrát?
RK: Zvláštní je, že já si z dětství skoro žádnou nepamatuji.
Často když v divadle začínáme hrát nějakou klasiku, tak
zjišťuji, že ji vůbec neznám.
Ale teď jsme oba novopečenými rodiči, a tak si zřejmě
v nejbližších letech uděláme
v pohádkách důkladnou revizi
a budeme přesně vědět, co bychom chtěli hrát.
MM: Ty jsi přece chtěl hrát ty
Avengery…
RK: To je pravda. Napadlo
mě, že by se dalo vybrat několik postav z her, které už
tu hrajeme, jako třeba Ferda
Mravenec, Mauglí, které by
se potkávaly po vzoru komiksových Avengerů v jedné
společné pohádce. Ale asi by
byl problém s tantiémy. A ještě
mě fascinoval Neználek.
MM: Já měl vždycky rád ty
pohádky, ve kterých jsou děti
brány jako rovnocenný partner. Může v nich někdo i dost
brutálně umřít. Žádné ťuťu
ňuňu. Oblíbil jsem si třeba Boříkovy lapálie od Steklače.
D EV Í T K A
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Jak moc mají být pohádky zároveň horory?
RK: Pohádky by měly mít odstrašující efekt a zlo musí být
potrestáno tím nejdrsnějším
způsobem…
MM: …a deﬁnitivně!
RK: Sekají se hlavy, párají
břicha, hází se do pece. To dítě
stejně má představy, které si
potřebuje nějak přeﬁltrovat.
Normálně se totiž (naštěstí)
nesetkává s tím, že bychom
do sebe bodali. Dětem je těžké
domluvit. Každé si hledá tu
svoji hranici, co je ochotné
zkusit, než se poučí, a ta hranice může být dost brutální.
Třeba když spadne ze dvou
metrů a zlomí si ruku. To už
si příště nejspíš dá pozor. Tím
se zase vracíme k Birlibánovi,
kde vše musí jít do extrému.
Když je dítě v Bonbónovicích,
tak se nakonec změní opravdu
v bonbón jako nějaká zrůda.
V Lenošindě zas jen leží a nakynou tak, že už se nemůžou
hýbat. Ten malý divák by měl
vidět a pochopit, kam až věci
můžou zajít, a to se nám snad
povede mu zprostředkovat.
[Text a foto: dg

INFO
Poslední předprázdninová možnost
zhlédnout novou hru Birlibánova podivuhodná cesta je 11. června od 10 hodin.
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Divadlo Gong

GONG DĚTEM

kursů keramiky.

DIVADLO GONG
5. 6. úterý 19.30
Divadelní spolek Post Scriptum
Ludvík Pivoňka: DADY BOX
Shovívavá komedie o neuvěřitelných
osudech obstarožních pánů odložených
v mateřské školce. O jejich blízkých,
o nadcházejícím stáří a o tom, co se také
může stát, když se dva z nich jmenují
stejně.
6. 6. středa 19.30
FRANTIŠEK SEGRADO – V PARALELNÍM
VESMÍRU
Křest alba osobitého zpěváka, který se
téměř s šesti křížky na krku stal hudebním objevem roku 2014. Doprovodí jej
kapela v čele s P. Maláskem.
11. 6. pondělí 18.30
KONCERT ŽÁKŮ GYMNÁZIA BOTIČSKÁ
12. 6. úterý 19.30
Zdeněk Izer: NA PLNÝ COOLE!
Nový zábavný pořad plný nezaměnitelného humoru známého komika.
13. 6. středa 19.00
Slovácký krúžek v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU

20. 6. středa 16.00
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ DĚTSKÝCH HERECKÝCH KURSŮ DIVADLA GONG
PIMPRLATA: Autorské představení o duhových skřítcích
FANTOMOVÉ DIVADLA (I. SKUPINA):
Příběhy na motivy pohádek Jana Wericha
FANTOMOVÉ DIVADLA (II. SKUPINA): Hra
o královskou korunu
20. 6. středa 19.30
Malá scéna
VYSTOUPENÍ STUDENTŮ HERECKÝCH
KURSŮ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Věra Rebon: PRAPOR SOKOLA VYSOČANY
Uspořádat slavnost dekorování sokolského praporu nebylo snadné ani v době
první republiky, zvláště byla-li organizace
svěřena do rukou žen.
21. 6. čtvrtek 19.30
Malá scéna
VYSTOUPENÍ STUDENTŮ HERECKÝCH
KURSŮ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Věra Rebon: PRAPOR SOKOLA VYSOČANY
22. 6. pátek 19.00
TANEČNÍ VEČER CENTRA TANCE
25. 6. pondělí 17.00
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ GENERÁLA
JANOUŠKA, PRAHA 9

14. 6. čtvrtek 19.30
RADŮZA
Koncert známé pražské písničkářky
a multiinstrumentalistky.
19. 6. úterý 16.00
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO ODDĚLENÍ KURSŮ DIVADLA GONG
Příjemně prožité rodinné odpoledne
spojené s výstavou výrobků studentů

DIVADLO GONG

26. 6. úterý 19.00
Divadlo Bílej mlejn Čakovice
Petr Tomšů, Rudolfa Šafusová: ZASE TI
TUPITELÉ
I v komunální politice platí, že nejvíc času
se věnuje největším hloupostem.

GONG
Sokolovská 191, Praha 9,
tel.: 266 311 629, 777 865 885,
fax: 284 827 562,
e-mail: gong@divadlogong.cz

1. 6. pátek 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
(pro děti od 3 let)
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
4. 6. pondělí 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
(pro děti od 4 let)
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
5. 6. úterý 10.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte
(pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se
malá Dášeňka učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla
sama vydat do světa.
6. 6. středa 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
(pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
7. 6. čtvrtek 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce
(pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
8. 6. pátek 10.00
PŘEDPREMIÉRA
H. Krása, A. Hoffmeister, M. Pokorný:
Brundibár
(pro děti od 5 let)
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat
a porazit zlého a hamižného ﬂašinetáře
Brundibára? Slavná dětská opera z terezínského ghetta.

Červnové kursobraní
Studenti divadelních, tanečních a hudebních kursů Divadla Gong připravili na červen svá absolventská představení.
Stále lepší pověst si získávají umělecké
kursy pořádané Divadlem Gong v prostorách Obecního domu ve Vysočanech.
Adepti nejrůznějších věkových kategorií
do nich dozajista nastupují s rozličnými
záměry. Jedna věc je však spojuje – touha
předvést své schopnosti před rodinou,
známými nebo cizími lidmi. Vždyť co by
bylo umění bez svého publika?
Však během let, kdy jsou kursy pořádány, vzniklo nemálo povedených vystoupení, která si našla své diváky. Připomeňme
alespoň velmi úspěšnou absolventskou
divadelní hru z minulé sezony Perlový náhrdelník, která se na prkna Divadla Gong
20
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pravidelně vrací. Jak tomu bude v případě
letošních vystoupení, to se teprve uvidí.
Každopádně bude z čeho vybírat.
V úterý 19. června proběhne v Divadle
Gong závěrečný koncert žáků hudebního
a tanečního oddělení kursů. Den další,
tedy 20. červen, bude vyhrazen studentům kursů divadelních. Od čtvrté hodiny
odpolední nejprve ovládnou pódium nejmenší žáčci z kursu Pimprlata, kteří budou
v pohybově recitačním pásmu o duhových
skřítcích vděční za každý projev náklonnosti diváků. Po nich přichází na řadu už
serióznější hraní. Herecký kurs Fantomové divadla pro letošek připravil hned
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11. 6. pondělí 10.00
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: Birlibánova podivuhodná cesta
(pro děti od 3 let)
Fantastická cesta jednoho malého chlapce do úžasného světa hraček.
12. 6. úterý 10.00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
13. 6. středa 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
14. 6. čtvrtek 10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro děti
i dospělé.

KLUB KOCOUR
5. 6. úterý 19.30
ŠUPLÍK
Multižánrová a multigenerační formace
navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
12. 6. úterý 19.30
USB BAND
Poetický folk-rock pro romantické duše.
14. 6. čtvrtek 19.30
BRADWA
Koncert bratří Jaroslava „Sitára“ a Milana Prodělalových, kteří hrají převážně
původní folkové skladby.
21. 6. čtvrtek 19.30
MICHAL BRAXATORIS + BOBR
Jedineční zástupci alpského regé
LOSOLOSOS
Mladá pětičlenná parta převážně hrající
„asi-rock“.
26. 6. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.

dva kusy. Nejprve si užijete Pohádkových
příběhů na motivy knížek Jana Wericha.
Druhá skupina Fantomů si pod vedením
zkušených lektorů Věry Rebon a Matouše
Černého připravila pohádkové drama se
šťastným koncem nazvané Hra o královskou korunu.
Z kursů Divadelní hodiny pro starší
a pokročilé letos vzešla divadelní aktovka
Prapor Sokola Vysočany, která humorně
vypráví o poněkud chaotické organizaci
jedné sokolské slavnosti za časů první
republiky. K vidění bude 19. a 20. června
vždy od 19.30 hodin.
Na všechna představení se můžete přijít
podívat i vy. Během všech pořadů bude
navíc ve foyer Divadla Gong probíhat výstava výrobků z kursů keramiky a také se
dozvíte více o naší charitativní akci Šátek
s příběhem, jejímž prostřednictvím můžete podpořit znevýhodněné děti.
Více o akcích se dočtete na webu divadlogong.cz. [ dg
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Zde byli samozĜejmČ podrobeni tvrdým výslechĤm. Bohužel bez výsledku. Po válce o Bohuslavu Strnadovi jeden ze zatþených úĜedníkĤ
gestapa prohlásil: „To byla tvrdá palice. TĜi
nedČle jsme mu dávali pardon. On byl zrazen,
mČl také zradit. Ale on dČlal hrdinu. Celá rodina mohla být šĢastna. A mohl dostat odmČnu.
Tak je hrdina.“ Tím, ale že nepromluvil, zachránil všechny libeĖské spolupracovníky.
JeštČ hrĤznČji muselo všechno to trápení
doléhat na jeho ženu Marii. Jí bČhem pobytu
zešedivČly vlasy, byla vyhublá a z oþí ji šla hrĤza a utrpení. „Byl jsem zdrcený nad tím, co dovedou udČlat z krásné ženy,“ vyjádĜil své svČdectví jeden sokolský þinovník, který náhodou
Marii Strnadovou v PeþkárnČ zahlédl.
Po výsleších byli manželé Strnadovi pĜevezeni do Malé pevnosti Terezín. 29. záĜí 1942
bez jejich pĜítomnosti stanný soud vyĜkl nad
nimi poslední ortel. Oba manželé byli odsouzeni k trestu smrti. Poprava byla vykonána
24. Ĝíjna 1942 ranou do týla z malorážní pistole. NejdĜíve byla zastĜelena Marie v 9:10. Její
manžel ve 14:16. PatĜili k 262 zavraždČným,
nad nimiž byl tento den v koncentraþním táboĜe Mauthausen vykonán absolutní trest.
Dceru Janiþku po zatþení rodiþĤ dostala
na výchovu Marie Plániþková. Bohužel jen
do konce srpna 1942. Tehdy byla pĜevezena
na zámeþek Jenerálka, kde zaþala sdílet osud
ještČ se 46 dČtmi, jejichž rodiþe byli rovnČž
pozatýkáni za podporu parašutistĤm. Její internace skonþila až v kvČtnu 1945 v Plané nad
Lužnicí, kam byli pĜevezeni z internaþního
tábora ve SvatoboĜicích, ve kterém pobývali
po transportu z Jenerálky.
Vlastislav Janík
Foto: archiv J. ývanþary
Redakce: Miroslav
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Osudy rodin Moravcových
a Strnadových

Alois Moravec

491
197
455

1921 v ýerþanech. Vystudoval obchodní akademii a do zamČstnání nastoupil jako organizaþní úĜedník Topiþova knižního nakladatelství.
Po vzniku ýeskoslovenska se rodina pĜihlásila
k ýeskoslovenské církvi. V roce 1931 se Moravcovi pĜestČhovali z žižkovského Jarova do druhého poschodí domu þp. 1751/7 v BiskupcovČ
ulici v Praze ŽižkovČ, který vlastnil jejich švagr
Sládeþek.
Poprvé dramatické události pĜelomu 30.
a 40. let dolehly na rodinu Moravcovu na pĜelomu záĜí a Ĝíjna roku 1938. Tehdy se Marie
Moravcová jako þlenka Dobrovolných sester
ýeskoslovenského þerveného kĜíže zapojila
do pomoci þeskoslovenským obþanĤm vyhnaným z þeskoslovenského pohraniþí. Po okupaci zbytku þeských zemí odešel do zahraniþí
syn Miroslav. Ve Francii vstoupil do tvoĜící

Marie, dobrovolná sestra

V nové zástavbČ ve Vysoþanech byly 24. kvČtna 2018 pojmenovány dvČ ulice –
Moravcových a Strnadových. Jsou první z tČch, které ponesou jména po
hrdinech druhého odboje, lidech vČtšinou spjatých s podporou operace
Anthropoid. Tady jsou pĜíbČhy obou rodin.

PĜíbČh rodiny Moravcovy
PĜíbČh rodiny Moravcovy je pĜíbČhem obČtavosti, lásky a nasazení až do krajnosti pro
osvobození naší vlasti, který nemá v dČjinách
národního odporu proti nČmeckým okupantĤm obdoby. Rodina Moravcových byla zapojena do podpory parašutistĤ bezprostĜednČ
po jejich pĜíchodu do Prahy. Postupem þasu se
jejich byt stal pĜijímací pĜepážkou podobnou
té, kterou zĜídil Alfréd Bartoš ze skupiny SILVER A v Lázních BČlohrad u knihkupce Jana
Vojtíška. PĜes byt manželĤ Moravcových tak
prošli parašutisté Josef Valþík, Karel ýurda,
Jaroslav Švarc þi Josef Bublík.
Marie Moravcová, rozená Krþilová, se narodila 24. srpna 1898 v Praze ŽižkovČ Eduardu
a Marii Krþilovým. MČla dva sourozence
– o dva roky mladší Karolínu, provdanou
za Františka Krále, a starší sestru Ludmilu, provdanou za Karla Sládeþka, obchodníka s minerálními oleji. V roce 1918 se Marie provdala
za Aloise Moravce, který se narodil 25. ledna 1887 v RatboĜi v okrese Kolín. Byl zamČstnán u ýeskoslovenských státních drah jako
vrchní inspektor. 3. záĜí 1918 se manželĤm
narodil syn Miroslav. Po základní školní docházce zaþal pracovat jako automechanik v leteckých opravnách v ýakovicích. Druhý syn
Vlastimil se Moravcovým narodil 17. bĜezna

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Rokytka

seskoku se Bohuslav Strnad dozvČdČl již v lednu 1942 a aktivnČ se zaþal podílet na její podpoĜe. VČdČl o tom, že se parašutisté pohybují
hlavnČ na ŽižkovČ a v KarlínČ a že potĜebují
peníze, potraviny a ošacení. Peníze se snažil
sehnat z fondĤ, kterými libeĖský Sokol disponoval. Bohužel volných prostĜedkĤ bylo velmi
málo a ještČ byly vázány na legální úþetnictví,
a tak nemohly být moc þerpány. Proto zvolil
cestu penČžních sbírek mezi þleny pĜedsednictva libeĖské jednoty.
Potravinové lístky se mu podaĜilo získávat
od sokolských þinovníkĤ z Neratovic. V jarních
mČsících se pak snažil získat poukázky na koupi jarních šatĤ.
Protože odbojovou þinnost bylo potĜeba neustále koordinovat, scházeli se nejvyšší pĜedstavitelé sokolského odboje každých 14 dní
na tajných schĤzkách. Byl tak ve styku s Jaroslavem Pecháþkem, který zastával funkci zemského velitele pro ýechy v OSVO, Františkem
Hejlem, þlenem obce sokolské v KarlínČ a župním místonáþelníkem župy Barákovy, a náþelníky sousedních jednot z Vysoþan Jaroslavem
Piskáþkem a Karlína Antonínem Oktábcem.
Úþastníky tČchto schĤzek byli i MUDr. BĜetislav Lyþka a Václav Novák.
Po atentátu na zastupujícího Ĝíšského protektora se ocitli všichni tito þinovníci v nebezpeþí. Bohuslav Strnad o to ještČ vČtším, protože jedna ze stop po atentátnících vedla pĜímo
do LibnČ. Toto první ohrožení všichni místní
odbojáĜi pĜeþkali. I po vyzrazení parašutistĤ
v ResslovČ ulici 18. þervna 1942 nedošlo k prozrazení libeĖských odbojáĜĤ. Zlom nastává až
9. þervence 1942, kdy je zatþena rodina Novákova. Po ní následuje 13. þervence zatþení rodiny Jaroslava Piskáþka a 14. þervence rodiny
Jaroslava Smrže, Františka Hejla, Antonína
Oktábce a také manželĤ Strnadových. Stane se
tak v podveþerních hodinách na jejich zahrádce na Hájku, kde jsou oba manželé za pĜítomnosti jejich 4leté dcery zatþeni. Jsou jim nasazena pouta a manželé jsou pĜevezeni do svého
bytu, kde je provedena domovní prohlídka.
Pak jsou oba odvezeni do Petschkova paláce.
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se zahraniþní þeskoslovenské armády. Jako
þlen Svazu letcĤ Republiky þeskoslovenské byl
po porážce Francie zaĜazen k 310. þeskoslovenské stíhací peruti. S tou se v roce 1944 zúþastnil podpĤrných operací pĜi vylodČní SpojencĤ na pláži SWORD v Normandii. BČhem
této akce 7. þervna zahynul, když havaroval
s poškozeným letounem.
Nemenší bitvu podstupovala v tzv. protektorátu i jeho rodina. Spolu s dalšími þlenkami Dobrovolných sester ýeskoslovenského
þerveného kĜíže, Annou Šrámkovou a Terezií
Kaliberovou, se Moravcovi zapojili do podpory parašutistĤ pĜicházejících do protektorátu.
Parašutisté u paní Moravcové nacházeli vždy
bezpeþné a milé útoþištČ, a tak není divu, že
paní Moravcovou nazývali mámou. Asi nejvíce jejich byt využíval po svém dekonspirování
v Pardubicích parašutista Josef Valþík z výsadku SILVER A, který pobýval u Moravcových
od poþátku dubna, kam pĜišel i se svým psem.
Také syn Vlastík se postupnČ stal jedním
Kneippovy láznČ v Prosecké ulici v Libni
z nejbližších spolupracovníkĤ parašutistĤ ze
skupin ANTHROPOID, SILVER A a z OUT
DISTANCE. Sloužil jim jako spojka a prĤvodce. Stal se pĜímým úþastníkem operace CANONBURY, tj. založení signalizaþních požárĤ
k provedení náletu britského letectva na Škodovy závody v Plzni. Se þlenem paraskupiny
SILVER A Josefem Valþíkem se v dubnu 1942
pokusil vyzvednout operaþní materiály skupiny STEEL, zanechané parašutistou OldĜichem
DvoĜákem na místČ seskoku v poli u velkostatku Požáry, nedaleko KĜivoklátu. Místo bylo
stĜeženo þetnictvem a jeden z þetníkĤ Vlastimila Moravce a Josefa Valþíka vþas varoval.
Vlastimil Moravec získal jako spolupracovníky
a ukrývatele parašutistĤ svoji snoubenku VČru
Löblovou, její matku Irenu Löblovou a bratra Miroslava Löbla, kteĜí pak poskytovali byt
parašutistovi Josefu Valþíkovi. Vlastimil Moravec opatĜil od své známé Lidie Bondyové
pro Josefa Gabþíka jízdní kolo a pĜedal mu ho
26. dubna 1942. Josef Gabþík pak 27. kvČtna
1942 na kole pĜijel na místo útoku na Heydricha. Vlastimil Moravec se pĜímo zúþastnil

i pĜíprav útoku na Heydricha, pravdČpodobnČ
i obhlídek Heydrichovy cesty z Panenských
BĜežan do Prahy.
Po útoku na zastupujícího Ĝíšského protektora se nČmecké bezpeþnostní složky nemohly dostat na stopu parašutistĤ. Až vyhlášená
amnestie pĜinesla výsledek. PĜed polednem
16. þervna 1942 se na hlavní úĜadovnČ gestapa v Praze pĜihlásil þlen výsadku Out Distance
rtm. Karel ýurda s tím, že chce uþinit svČdeckou výpovČć a požádal o pĜedložení aktovky
nalezené na místČ atentátu, neboĢ se domníval, že jejího vlastníka zná a bude o nČm moci
podat odpovídající informace. ýurda uvedl, že
tato aktovka patĜí jistému Josefu Gabþíkovi
- a dále prohlásil, že Gabþík je rovnČž agent-parašutista. Dalším pozorným výslechem se
podaĜilo navázat s ýurdou bližší vztah, pĜiþemž on pak prozradil nČkteré úkryty þeských
agentĤ-parašutistĤ v Praze, Lázních BČlohradČ, Pardubicích a Plzni.
Po pĤlnoci 17. þervna je na základČ udání
Karla ýurdy vysláno komisaĜem Heinzem
Pannwitzem do bytu rodiny Moravcových zatýkací komando. V bytČ zastihnou jen Marii
Moravcovou a jejího manžela Aloise. V nestĜeženém okamžiku staþí Marie Moravcová
pozĜít kapsli kyanidu a na místČ umírá. Zatþen
je tedy jen její manžel. Syn Vlastimil, který
shodou okolností byl u pĜíbuzných v Písku, byl
do Prahy pĜivolán ngovaným telegramem,
že jeho matka tČžce onemocnČla. Po pĜíjezdu,
který se uskuteþnil pravdČpodobnČ v dopoledních hodinách 17. þervna, je na nádraží zatþen
a podroben krutému výslechu.
Byt MoravcĤ je peþlivČ stĜežen gestapem.
BČhem prvního dne po zatþení se k bytu Moravcových pĜiblíží její sestra Karolína Králová
se svojí dcerou Ludmilou. ObČ dvČ jsou zatþeny. Ludmila je pro svĤj nízký vČk propuštČna,
ale paní Královou si již na gestapu ponechají.
Odpoledne po práci se k bytu Moravcových
vypraví i syn Karel. Ten se naštČstí pĜed vstupem do domu, kde Moravcovi bydleli, zastaví
v restauraci umístČné v domČ, kde Moravcovi
bydleli. Odtud uvidí vynášet rakev Marie MoMarie Strnadová
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jako úĜedník u exekuþního soudu. V zamČstnání pravdČpodobnČ poznal svoji životní partnerku Marii Plániþkovou, narozenou 17. kvČtna 1899, která zde také pracovala. V roce 1934
se s Marií oženil a pĜestČhoval se za ní do LibnČ
do dnešní Pivovarské ulice 15, dĜíve Pešinovy.
17. kvČtna 1938 se manželĤm Strnadovým narodila dcera Jana.
KromČ rodiny své zájmy smČĜovali manželé Strnadovi hlavnČ do místní poboþky Sokola
v Libni. Bohuslav Strnad pĤsobil v Sokole již
na KladnČ jako žák. Po pĜíchodu do LibnČ se
musel v místní tČlovýchovné jednotČ velmi
rychle etablovat. SvČdþí o tom to, že nejdĜíve
pracoval jako dobrý cviþitel žactva. To jej vyneslo do cviþitelského sboru a dále do funkce
III. místonáþelníka. Od roku 1937 zastával již
post náþelníka místní jednoty. Tu také vedl
ve dnech, kdy se konal v Praze X. všesokolský
slet, který demonstroval odhodlanost þlenĤ
Sokola k obranČ ohrožené vlasti. Jednotu vedl
až do doby, kdy došlo k pozastavení þinnosti
Sokola v roce 1941.
K jeho dalším zájmĤm þi koníþkĤm patĜila i hra na housle. I zde se uplatnil s nejvČtší
pravdČpodobností jeho talent, protože se stal
þlenem Kladenské lharmonie.
Nemalou radost jemu i celé rodinČ jistČ také
pĤsobila jeho další záliba, kterou bylo zahradniþení. Zahrádku s altánkem si rodina poĜídila jen kousek od svého bytu na vrchu Hájek
v Libni.
Bohuslav Strnad, podle dochovaných svČdectví, se choval vždy pĜímČ, kamarádsky
a otevĜenČ. NemČl rád lichotivé Ĝeþi a pĤsobil
také nesmlouvavČ. Svoji práci pro Sokol považoval za povinnost, za kterou se mu nemusí
dČkovat a není tĜeba o ní moc mluvit.
Tyto vlastnosti jej pĜedurþovali k tomu, že
se po okupaci þeských zemí zapojil do ilegální organizace vytváĜené þleny Sokola (Obec
sokolská v odboji, dále OSVO). PrávČ do této
sítČ odbojových pracovníkĤ se krátce po svém
vysazení dostala paraskupina ANTHROPOID,
která mČla za cíl likvidaci zastupujícího Ĝíšského protektora Reinharda Heydricha. O jejím
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Bohuslav Strnad se narodil 1. bĜezna 1905
v RozdČlovČ u Kladna. Vystudoval místní reálku a po složení uþitelské zkoušky zaþal vyuþovat
na venkovských školách. Ve školství však nezĤstal. Odešel do justiþní služby, kde pracoval

Bohuslav Strnad

PĜíbČh manželĤ Strnadových

ravcové a dozví se o sebevraždČ Jana Zelenky-Hajského, který bydlel v protČjším domČ.
Zatím gestapo z výslechĤ Vlastíka Moravce a Hany Krupkové zjišĢuje, kde je úkryt parašutistĤ. Nad ránem 18. þervna tak vzplane
poslední bitva. Odehraje se v ResslovČ ulici.
Trvá 7 hodin, je vedena proti stonásobné pĜesile sedmi stateþnými parašutisty. Pro Vlastíka
Moravce to znamená jediné - v odpoledních
hodinách identikovat mrtvá tČla parašutistĤ,
která jsou vynesena na roh Resslovy a Václavské ulice.
Za þtyĜi mČsíce po tČchto událostech je
z Malé pevnosti Terezín vypraven transport
þítající více jak 400 lidí do koncentraþního tábora Mauthausen. Mezi tČmito lidmi je i 262
mužĤ, žen a dČtí, podporovatelĤ parašutistĤ.
Ti byli 24. Ĝíjna 1942 v intervalu dvou minut
vraždČni v tzv. odstĜelovacím koutČ v Mauthausenu. Alois Moravec byl zavraždČn v 15:08.
DvČ minuty po nČm jeho syn Vlastík. Smutnému osudu neušla ani sestra Marie Moravcové
Karolína Králová. Za podporu parašutistĤm
byla v Mauthausenu zavraždČna v 10:06, její
manžel František Král v 15:52. Jejich dcera
Ludmila a syn Karel válku pĜežili a dožili se
osvobození.
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Půlkulaté výročí aneb patnáct let
Folkového Podviní
Folkové Podviní se koná ve čtvrtek 7. června od 16.30 hodin. Vystoupí HOP TROP, DRUHÁ TRÁVA, Jiří DĚDEČEK, Aleš PETRŽELA s kapelou VE ČTVRTEK V PĚT. Vstup volný.
Právě letos to bude 15 let, co se
zabydlela trampská a folková
hudba v kamenném hradišti
přírodního vysočanského parku.
Za zvukem kytar, mandolín, banja či kontrabasu sem zabloudili
a posléze se naučili pravidelně
chodit lidi z celé Prahy i dalekého okolí. A protože tradice je
tradice, a navíc tohle je opravdu
víc než pěkná tradice, čeká nás
i letos bohatá trampsko-folková
žeň, jak se na půlkulaté výročí
festivalu sluší.
Letošní ročník zahájí ale
o rovnou půlhodinu dříve
pětičlenná folková formace
VE ČTVRTEK V PĚT. Opravdu
krásný dívčí, a koneckonců
i mužský vokál, dobří muzikanti, neméně dobré aranže
a velmi příjemná folková
klasika. Taková, která je o něčem, a navíc pohladí po duši.
Kapela existuje sice jen necelé
tři roky, ale její členové mají
za sebou poměrně bohatou
hudební minulost. A o tom, že
tyhle písničky stojí za poslech,
není věru třeba pochybovat.
Přijďte se přesvědčit sami
a věřte, že nebudete litovat.
Jako druhý vystoupí klasik
české před- i porevoluční folkové scény a velký milovník
šansonu i celé Francie pan Jiří
DĚDEČEK. Nemnoho písničkářů vládne jazykem tak dobře
jako on, a to navíc nejen českým. Těžko hledat v českých
vodách folkových podobně
noblesního mistra slova a sarkasmu. A použije-li právě

on v textu sem tam nějakého
vulgarismu, pak vždy jen toho
správného a v daném případě
nenahraditelného, jenž zajiskří
a vždy bezpečně zasáhne svůj
cíl. A snad právě to je v dnešní
době to skutečné umění. Jeho
písňové texty si oblíbili i mnozí
rockoví hudebníci, jako např.
V. Mišík a jeho ETC, NPSDB či
Panika. Písně jako Vysočany
- Libeň, Velikej hever, Když
se kouří konopí či Kouzlo noční samoty... se dnes drhnou
u stolů v hostincích i u táborových ohňů. Jsme rádi, a vy
nepochybně též, že pan Jiří
bude už podruhé hostem tohoto festivalu.
Jako třetí se představí Aleš
PETRŽELA se svou kapelou.
Asi nejtrefnější by bylo patrně
přirovnání k písním a tvorbě
Tomáše Kluse. Leč Aleš má
většinu kariéry teprve před sebou, a tím pádem je zatím výrazně méně provařen než jeho
megaslavný kolega. Každopádně by byla opravdu škoda
si tohoto talentu nevšimnout.
Stačí si pustit píseň „Cukr
a sůl“ ze seriálu Single Man,
nebo kupříkladu víc než jen
pěknou věc „K nezkrocení“. Je
důvod se domnívat, že tohoto
pána s jeho kapelou může při
troše štěstí čekat poměrně nemalé množství slávy a uznání.
Přijďte posoudit sami.
A jako předposlední účinkující se na pódiu objeví skutečná legenda, a to sice Robert
Křesťan a DRUHÁ TRÁVA.

Kapela, kterou není třeba nijak představovat ani velebit,
neb ji znají Čechy, Morava
i státy Spojené. Parta skvělých
hudebníků kolem Roberta
Křesťana má za sebou už věru
pěknou řádku skvělých desek
a v roce 2015 přivedli na svět
i své koncertní DVD, které
si tento soubor bezesporu už
dávno zasloužil. Desky jsou
nádherné, ale živá vystoupení
Druhé trávy jsou okamžiky,
na které se nezapomíná. Ani
my jsme na ně nezapomněli
a je nám ctí i radostí, že právě
tato kapela ozdobí i naše půlkulaté výročí v Podviní!
A závěr večera nebude patřit
nikomu jinému než kapele,
která k tomuto festivalu už
od jeho počátku patří a která
příští rok oslaví rovných a neuvěřitelných 40 let své existence,
a to sice klasikům trampské
písně, skupině HOP TROP.
Tato trojice božích desperátů
rozvezla své písně nejen po celé
širé domovině, ale i krajanům
do mnoha koutů světa, Ameriku a břehy australské nevyjímaje! Chlapci zase neváhali
přivézt něco australských písní
i inspirace zase zpátky do Čech.
A navíc si přiznejme, že jen
málokterý trampský oheň
u nás smí dohořet bez přiložení
písně Hop Tropu. Samson, Huberťák a Šroub jsou jména, bez
kterých by ve světě mnohých
z nás něco podstatného chybělo. Kdyby nic jiného, tak radost
určitě. Bez velkého přání jedné

Jiří DĚDEČEK

kapely a jejího legendárního
zvukaře Rendy Caise, ale i toho
nádherného místa ve Vysočanech by tento festival prostě
nebyl. A proto si snad ani nejde
představit, že by právě na tomto výročním večeru Hop Trop
mohl chybět!
Díky i vám všem, kteří jste
vzali tento festival devátého
obvodu za svůj, a to ať už jste
z jakéhokoli koutu naší stověžaté Matky měst, nebo jejího
jakkoli vzdáleného okolí.
Pojďme společně oslavit, že
se právě tady v Podviní, pod
kořeny folkového stromu,
můžeme potkat už popatnácté
a navíc u muziky, která za to
stojí.Těšíme se na viděnou,
přátelé! [dr. Otto Sepl, foto: Konstantin
a Otto

Startuje Karlínská scéna Regina
Letní kino, divadlo i koncerty pod širým nebem nabídne po celé léto zahrada budovy Českého rozhlasu v Karlíně. Program
začne v polovině června.
Už tradičně se karlínská rozhlasová zahrada promění
v letní kino. Letos tady bude
už pošestnácté. A stejně jako
v minulých letech i tentokrát
nabídne české i zahraniční ﬁlmové novinky a také
osvědčené ﬁlmové hity. To
vše za velmi příznivé vstupné.
Č ERVEN

2018

To ale není všechno – kromě
kina nabídne Karlínská scéna
Regina také divadélka pro děti,
koncerty, rodinné programy
i tematické dny, například Den
s Karlem Zemanem. A tyto
programy budou zdarma.
Další informace najdete
průběžně na webu na regina-

dabpraha.cz, na facebookovém proﬁlu facebook.com/
karlinskascenaregina a samozřejmě i ve vysílání pražské
digitální rozhlasové stanice
Regina DAB Praha, která
z karlínské budovy vysílá,
a dala proto Karlínské scéně
své jméno. [tč
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O knížkách
Městská knihovna zve na
posezení nejen nad knižními
novinkami do své pobočky
v Praze 9 na Proseku, Měšická 806/3, první patro.
Přijďte si 20. června od 17 hodin poslechnout, na jaké přírůstky se můžete v knihovně
těšit. Pozor, po dobu konání
akce bude v dětském oddělení
omezen provoz.
Více na www.mlp.cz. [ml

Paletka se otevírá
MČ Praha 9 zve na otevření
nově založené komunitní
zahrádky Paletka.
Slavnost se bude konat 8. června
od 16 hodin v ulici Pod Krocínku
466. Na zahrádce se můžete seznámit s členy nové komunity či
se k ní připojit a strávit příjemné
odpoledne a večer u ohně. Pro
děti je připraven menší doprovodný program. Komunitní
Zahrádka vznikla díky Evropskému projektu AgriGo4Cities. [

N Á S

Ahoj léto!
Prázdniny se nezadržitelně blíží a Dům
dětí a mládeže Praha 9 tak jako každý
rok připravil 10. června od 14 do
21 hodin zábavné odpoledne v parku
Přátelství na Proseku k příležitosti
ukončení školního roku a přivítání
letního volna.
Pro tentokrát vyrazíme na Divoký západ
za kovboji a indiány. Naučíme se, jak se
vyrábí lapač snů, indiánská čelenka, jak
si namalovat indiánské válečné znaky
na obličej, nebo se naučíme střílet z luku
a indiánskou hru lakros.
Jako správní kovbojové si osvojíme
práci s lasem, vyrýžujeme nějaké to zlato,
zkrátíme si dlouhé chvíle hodem podkovou či hraním pokru a v neposlední řadě
si vyzkoušíme přepravit náklad na dlouhé vzdálenosti nebo odeslat telegram.
Tak jako každý rok i letos nás čeká
tombola a pódiová vystoupení z našich
kroužků. Můžete se taktéž těšit na vystoupení hudební kapely a opékání buřtů.
V červnu také vyplujeme na moře kroužků. Již teď se budete moci hlásit na stávající
nebo nové kroužky. Sledujte náš web, kde
najdete více informací. [ mba
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INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9, Měšická 720/2, Praha 9, www.ddmpraha9.cz

INZERCE

I{naše síĿ potĵebuje
v{létö regeneraci
549 kilometrŉ naší sítö dodává teplo 225 tisícŉm domácností, desítkám
škol, nemocnic, úĵadŉ, administrativních budov a{prŉmyslových objektŉ
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu a{pohodlí, teplovodní síĿ kontrolujeme pravidelnö v{letních
mösících. Pĵedejdeme tak nepĵíjemným poruchám v{zimním období, které
si bez vyhĵátého domova a{teplé koupele neumíme pĵedstavit. Je to jako
s{dovolenou, böhem níž si dopĵáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako
s{péèí, kterou vönujete svému autu, stĵeše domu a{vŉbec všemu, na èem
vám záleží. Jedinö díky ní získáte klid a{jistotu.

Chtěli byste pracovat v blízkosti svého bydliště?
Pak pro Vás na pobočkách v Praze (Vysočany, Hloubětín, Kyje, Prosek,
Střížkov, Libeň, Letňany) máme pozici:

Pĵedböžné termíny odstávek tepelné energie v{roce 2018
lokality
termíny od – do
Hrdloĵezy
16. – 22. 7.
Podvinný mlýn
bez omezení
Prosek
bez omezení
Stĵížkov – oblast ulic Jablonecká, Šluknovská
1. – 6. 8.
Vysoèany
bez omezení
Vysoèany – oblast ulic Podöbradská,
16. – 22. 7.
U Elektry, Pod Harfou

Specialista bankovních produktů
Nabízíme pestrou práci. Vaším posláním bude usnadňovat klientům život
nabídkou bankovních produktů a služeb partnerů České pošty. Pro své kolegy
budete garantem a školitelem v oblasti těchto produktů. Samozřejmě také budete
zajišťovat standartní poštovní služby pro klienty.

Proč si vybrat právě nás?

•
•
•

Pokud máte znalost bankovních produktů a obchodního ducha – právě Vás
hledáme. Praxe v oboru je vítána.
Dostanete od nás motivující mzdu a provize za Vaše obchodní úspěchy.
Po roce práce u nás dostanete smlouvu na neurčito.
Máme pro Vás i benefity (pracovní dobu 37,5 hodiny týdně, 5 týdnů dovolené
a příspěvek na ni, stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).
SC-380808/02

Rathouská Marie – manažer obvodu Praha V
Pište: rathouska.marie@cpost.cz
Volejte: 604 221 537
Ver. 01/2016

24

DE VÍTKA

/

MAGA ZÍ N

M ĚS TS K É

Pozor, jedná se pouze o základní pĵehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat
také individuální odstávky. O pĵesných termínech vèas informujeme konkrétní
smluvní odböratele (SVJ, BD atp.)
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Cely rok s Vámi

odstavka_PT_92x130_PH9.indd 1

Töšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

SC-380707/03

•
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Hrdlořezská Třešňovka ožije Třešňobraním
Červen patří třešním a nejinak tomu bude v sadu v Hrdlořezích. V sobotu 16. června proběhne v Třešňovce nedaleko
zastávky Spojovací veřejné Třešňobraní.
Akci pořádá spolek Na ovoce, který organizuje vzdělávací
a zážitkové aktivity v pražských sadech. O chystaném
Třešňobraní se více dozvíte
na stránkách https://na-ovoce.cz, nebo na https://www.
facebook.com/naovoce/.
Vedle samotného česání třešní budou pro děti připraveny
tvořivé dílničky a starší návštěvníci mohou vybírat z nabídky přednášek a workshopů
s ovocnou tematikou. Ke sběru
třešní a odpočinku v sadu zahraje živá hudba a návštěvníci
se budou moci občerstvit načesanými třešněmi a dalšími
nejen ovocnými pochutinami.
Akce začne v 10 hodin a bude
probíhat po celý den.

O Třešňovce
Třešňovka v Hrdlořezích patří
mezi volně přístupné ovocné
sady v majetku hlavního města
Prahy. Vrch dříve sloužil jako
pastvina a na počátku 20. století plnil funkci vojenského
cvičiště. Sad na něm byl založen až v období mezi světovými válkami, přičemž největší
slávy dosáhl ve druhé polovině minulého století, kdy se

Kurs šití: patchwork
Červnový kurs šití v Obecním domě ve Vysočanech bude opět
zaměřen na techniku patchwork.
Hlavní náplní workshopu tentokrát bude naučit se používat
tři základní pomůcky této
techniky – podložku, pravítko
a řezací kolečko. Z nařezaných
dílků si poté můžete ušít něco,
co vás potěší.

Kdy:
Kde:
Cena:

9. června, v sobotu
od 10 do 16 hodin
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4
300 Kč

S sebou: 5 ks vysrážených látek k sobě ladících (po 0,5 m)
Kapacita kursu je omezena. Rezervace míst na tel.:
777 853 883, e-mailu kursy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na www.divadlogong.cz. Pro platnou rezervaci nutno v kanceláři kursů
nejpozději čtyři dny před
zahájením akce zaplatit zálohu
200 Kč.

na vrchu konaly mezinárodní
cyklokrosové závody. Postupně
zarůstající a opuštěný sad se
v roce 2015 dočkal obnovy a byl
doplněn o 450 kusů nových
vysokokmenných odrůd třešní.
Kromě třešní je možné v sadu
zahlédnout i několik hrušní,
višní či jabloní, zastavit se
u přírodních broukovišť, která
poskytují útočiště nejrůznějšímu hmyzu, plazům či ptákům,
nebo si odpočinout na některé
z přírodních laviček.
Vrcholová část sadu láká
na krásné pohledy na okolí
Třešňovky nebo zajímavost
v podobě tzv. růžice Severka,
betonové desky zobrazující
zeměpisnou polohu, světové
strany a vzdálenost nejvyšších
vrcholů našich pohoří. Je uložena na místě zasypaného podzemního bunkru. Po stopách
ovocných stromů se můžeme
z Třešňovky v Hrdlořezích vy-

Odborná vycházka
do Dendrologické zahrady
v Průhonicích
S Vysočanskými „V“ se 26. dubna vydaly zvídavé seniorky
po stopách zajímavých druhů rostlin do Dendrologické zahrady v Průhonicích.

[Text a ilustrační foto: dg

Zahradou je provázela Ing. Jiřina
Neckářová, Ph.D., učitelka odborných zahradnických předmětů ze Soukromé střední školy
Bean s.r.o. (www.bean.cz).
Jiřinu Neckářovou zná většina našich seniorek z prostor
vysočanské radnice, kde připravuje různé výstavy a akce
zaměřené na práci s rostlinami.
V Dendrologické zahradě
seniorky nejprve prošly Barevnou loukou, přes mokřad a kolem Černého rybníka. Právě
v jeho okolí mohly v tu dobu
Č ERVEN

2018

dat do nedalekého přírodního
parku Smetanka či hrdlořezským údolím, kudy protéká
říčka Rokytka a které lemují
pozůstatky ovocných sadů. [kk
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obdivovat krásně rozkvetlé
cibuloviny, především pak
tulipány a narcisy. Udělaly si
několik fotograﬁí na památku
na břehu rybníka a vydaly se
směrem ke kamenům, které
mnozí nazývají Stonehenge.
Nemohly opomenout ani návštěvu vřesoviště s jezírkem,
kde se nachází nejmenší druh
vrby. Dámy se rovněž seznámily se dvěma zástupci tzv. živoucích fosilií v podobě jinanu
dvojlaločného či metasekvoje
stálezelené. [Text a foto: rp
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I N F O R M A C E
Dětská pohotovost
v Nemocnici Na Bulovce
Dětskou pohotovost pro
Devítku zajišťuje ve všední
dny, v sobotu, neděli a v době
svátků Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
Ordinační hodiny LSPP pro
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Pondělí–pátek:
16:00–6:00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon:
283 842 224
266 084 220

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LPS)
(LSPP)
SLUŽBA
NA ÚZEMÍ
ÚZEMÍ PRAHY
PRAHY 99
NA
LPS:
Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny
19:00–6:00 hod., o víkendech
a svátcích od 19:00 hod.
posledního pracovního dne
do 6:00 hod. prvního
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518

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. [

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

Kontakty na vaše zvolené zástupce:
Praha 9
Regionální kancelář TOP 09
Praha 9
www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09
Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Oblastní kancelář ODS Praha 9
sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Adresa: OVV322/70,
ČSSD Praha
Jablonecká
Praha9,9 – Prosek
Jablonecká
Praha
Telefon:
+420322/70,
721 029
892 9 – Prosek
Telefon:
+420
721
029
892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje spoluobčaKlub zastupitelů za ČSSD přeje
nům
za podnětypříjemný
a názory.podzim
Poslední
spoluobčanům
a očekává
setkání
před prázdninami
zastupiteli
další podněty
a spoluprácise
s vámi.
Setkání
JUDr.
Janem
Dufkem aMiloslavem
MiloslavemHanušem
Hanušem
občanů
se zastupiteli
se
uskuteční
v Jablonecké
v pondělí
a Ing.
Antonínem
Polanskýmul.se70koná
v pondělí
záříod
2017
od 17.30
16 do 17.30
25.
června18.
2018
16 do
hodin.hod.

Trojkoalice

Hnutí
Pro Prahu
Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643 472

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz
Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy - oddělení dopravy oznamuje,
že platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí
O2 areny, Sparty areny a v okolí ul. Stoupající se prodlužuje do odvolání. Případné změny
budou avizovány na webových stránkách www.praha9.cz a v časopisu Devítka.

Senátní kancelář
(ANO 2011)

Business Center Rokytka (4. patro)
Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

INZERCE V ČASOPISU

Strana svobodných občanů

Jaroslav Harviš

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz

tel.: 734 505 923
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:
Drahobejlova 1215/28
Novoborská 371/10
Drahobejlova 956/51
Novoborská 620/27
Habartická 500/48
Novoborská 649/9
Hrdlořezská 366/14a
Odlehlá 321/67
Jablonecká 708/30
Paříkova 354/5
Jablonecká 714/40
Pešlova 341/3
Jablonecká 718/3
Pešlova 356/12
Klíčovská 293/20
Pod Strojírnami 707/13
Kovanecká 2295/9
Poděbradská 777/9
Kovářská 1414/9
Podvinný mlýn 2126/1
Kovářská 978/25
Podvinný mlýn 2281/12
Kytlická 764/33
Prosecká 681/119
Lihovarská 1093/10
Rubeška 383/4
Litvínovská 286/15
Skloněná 551/12
Litvínovská 518/40
Střížkovská 550/33
Lovosická 661/1
Vysočanská 233/93
Na Harfě 935/5d
Vysočanská 554/69
Na Rozcestí 1328/8
Vysočanská 572/41
Na Vysočanských vinicích 824/8
Vysočanské nám. 218/4
nám. Na Balabence 1433/8
Zakšínská 571/8

PA R K O VA C Í K A RT Y

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

senátorka Ing. Zuzana Baudyšová

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.

P RAH A
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Sběrný dvůr pro Prahu 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).

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
Prosek, Měšická 3/806
tel.: 770 130 254,
bezbariérová

Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213, bezbariérová

ČE RVE N
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Bezplatná právní poradna

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

červen

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: 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6. 2018

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 do 16.30 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. [

Řešení problémů
s exekucí – zdarma
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území
MČ Praha 9.
Termíny: 13. 6. 2018

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
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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. [

MP PRAHA 156

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 730, 286 889 207
fax: 974 859 738
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
Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba
tel.: 974 859 710, 284 819 258
fax: 974 859 718
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz

Č ERVEN
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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

2. 6.

8.00-12.00
Vysočanská 39/576
9.00-13.00
Měšická x Novoborská
4. 6.
15.00-19.00
Prosecká 119
5. 6.
13.00-17.00
Rumburská x Litvínovská
14.00-18.00
Poděbradská x Podkovářská
15.00-19.00
Novoborská x Českolipská
9. 6.
8.00-12.00
Pokorného x Jahodnická
9.00-13.00
Kovářská x U Školičky
11. 6.
15.00-19.00
Děčínská - horní parkoviště
12. 6.
13.00-17.00
Jetřichovická proti č. 10
14.00-18.00
Na Břehu x Mlékárenská
15.00-19.00
Zubrnická x Trmická
16. 6.
8.00-12.00
Vysočanské nám. x Prokopka
9.00-13.00
Před Mosty x Za Mosty
18. 6.
15.00-19.00
Drahobejlova - u st. metra Českomoravská
19. 6.
13.00-17.00
Pískovcová
14.00-18.00
Pod Strojírnami
15.00-19.00
Novoborská x Varnsdorfská
23. 6.
8.00-12.00
Bílinská x Litvínovská
9.00-13.00
Hrdlořezská 64/43
25. 6.
15.00-19.00
Vysočanská 85/546
26. 6.
13.00-17.00
K Lipám x Chrastavská
14.00-18.00
Ctěnická x Měšická
15.00-19.00
Jablonecká x Šluknovská
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje ﬁrma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného)
odpadu podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří: • 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)
U přistavených VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Deratizace v Praze 9
Hlavní město Praha i v letošním roce zajišťuje cyklickou
deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo
spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.
Deratizace bude provedena
na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými
ﬁrmami. K deratizaci budou
používány výhradně přípravky
registrované v České republice a bude postupováno podle
standardní metodiky ochranné
deratizace vydané Státním
zdravotním ústavem.

Nemocniční, U Harfy, Zbuzkova, Kolbenova, Na Břehu,
Bratří Dohalských, Podnádražní, Spojovací, K Trati, Freyova,
Na Harfě, Pod Harfou, Odlehlá,
Novovysočanská, Sokolovská
– část, Čerpadlová, Podkovářská, Poděbradská – část,
okolí stanic metra Vysočanská
a Kolbenova. [

V Praze 9 se deratizace
ještě uskuteční:
5. až 25. června ve Vysočanech: Zelené město Jarov,
K Žižkovu, Pešlova, Poštovská,
U Vysočanského pivovaru,
Skloněná, Pod Strojírnami,
D EV Í T K A

/

M A G A Z Í N

M Ě S T S K É

Č Á S T I

P RAHA

9

27

I N F O R M A C E

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v roce 2018
Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma sběr těchto druhů nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
12. 6. – Út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

14. 8. – Út
11. 9. – Út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

17. 11. – So

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

25. 7. – St

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40–16.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

Seminář Akademie
pro bytové domy
Vzdělávací seminář Akademie pro bytové domy na téma
Legislativa bydlení se koná 7. června 2018 od 16 do 19 hodin
na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9. Zdarma.
Účastníkům semináře budou
podány aktuální informace
k legislativě bydlení doplněné
o nová výkladová stanoviska.
Obsah bude soustředěn na oblast
bytového spoluvlastnictví a bytová družstva z pohledu členů
statutárních orgánů

SVJ a BD. Tento seminář je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 9.
Registrovat se můžete na www.
AkademieBD.cz. Informace
o semináři můžete získat také
e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky
na bezplatné lince 800 821 831.[

1. 9. – So

Kapalné nebezpečné
odpady musí
být předány
v pevně uzavřených nádobách! Mobilní
sběr nebezpečných odpadů na území
hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým
pobytem na území města).
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Pokud zjistíte
jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, obraťte se prosím na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí,
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, tel.: 236 004 457. [

INZERCE

BEZPEČNÝ DOMOV
ZAČÍNÁ DVEŘMI

SC-380265/11

WWW.NEXT.CZ | +420 777 335 878
Akce bezpečnostní kování zdarma platí do 30.6.2018
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NÁJEMNÍ PRÁZDNINY
Pronájem kanceláří U Elektry 830/2b, Praha 9

SC-380756/01

DO 30.8.2018
NEPLATÍTE
NÁJEM

Tel.: 602 590 930; 601 166 096
9,(30;5Ð:3<ù)@

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

SC-371731/08

^^^I`KSPTLUHWYVZLR\Ja



   

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

Švadlenka
XNRćN\

      
   

PRODEJ NEPŘERUŠEN

  ! " # ##$

%%% &'()*('+,+-./(0

SC-380790/01

SC-372123/06

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



774 849 270

SC-372009/06

QHRtZPWȱLQL[L

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců
a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.

372000/09

JLY[PÄRV]HUmYLHSP[Ux
THRStȱRH

SC-372008/06

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

FA J. MACHÁČ

Albina Kashkarova

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

Inzerce v Devítce telefon: 734 505 923 , e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz
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Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145
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• klimatizované
• vybavené
• parkování u budovy
• od 13 m2
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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S P O RT

Osm medailí z ME
v Taekwondu ITF
putovalo na Prosek

KAMIWAZA CUP 2018
Koncem dubna 2018 se ve sportovní hale Jedenáctka VS
na Chodově konala největší akce sportovního klubu KAMIWAZA CUP 2018.

V estonském Tallinnu se ve dnech 24.-29. dubna uskutečnilo mistrovství Evropy v Taekwondu ITF. Své tři reprezentanty za Českou
republiku zde měla i Škola Taekwon-do Dan-Gun z Litoměřické.

Reprezentanti Ondřej Svoboda, Michal Hladki a Petr Anděl byli součástí juniorského
týmu, který zde obsadil první
místo v technických sesta-

18.00
19.00

vách, třetí příčku ve speciálních přerážecích technikách
a další bronzovou medaili získal ve sportovním boji. Ondřej
Svoboda si po dlouhých soubojích vybojoval bronzovou
medaili ve sportovním boji.
Škola Taekwon-do Dan-Gun má v letošním roce největší počet zástupců v české
reprezentaci. Čtyři zástupci
oddílu se budou i v srpnu
ucházet o nominaci na letošní
mistrovství světa v Bělorusku,
držíme jim palce.
Informace o Škole Taekwon-do Dan-Gun naleznete
na http://dangun.taekwondo.
cz. [Text a foto: pp

18.00

18.30

18.00

Tento závod pořádal klub
karate za podpory ČUS
a Pražského svazu
karate. Na turnaji
startovaly děti nejen
z domácího klubu
SK KAMIWAZA KARATE, ale také děti,
které do haly přijely
z mnoha koutů celé České republiky.
Celý turnaj je koncipován
s důrazem na maximální rozvoj dětí, které nemají větší
závodní zkušenost. Závodníci
jsou rozděleni do kategorií jak
podle pásku, tak podle váhy
a věku. Cílem celé soutěže je
snaha o maximální motivaci
všech dětí a získání nových
zkušeností. A to se určitě podařilo. Malý závodníci tak mohou zažít atmosféru velkých
soutěží, a to včetně společného
nástupu. Nejen medailisté,
kteří obdrželi kromě medailí
i diplom a pohár, ale každý

FAFV

soutěžící obdržel i několik
drobných dárků, které
vyčarovaly dětem
úsměv na tváři. Nechyběla ani velmi
oblíbená tombola,
kde děti mohly vyhrát úsměvné i cenné dárky.
Velké díky patří organizátorům a trenérům, kteří
děti na tuto akci připravují
již od začátku školního roku,
a také všem sponzorům, kteří
poskytli ﬁnanční i věcné dárky pro děti.
Toto není poslední akce klubu.
V těchto dnech čekají na naše
pokročilejší závodníky již další republikové i mezinárodní
soutěže, prostřednictvím
kterých se budou nominovat
na mistrovství ČR 2018 a také
na mistrovství Evropy a světa.
Veškeré informace naleznete
na www.karate1.cz.
[ SK KAMIWAZA KARATE

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI

Fotbalová Akademie Františka Veselého

18.00

Pá

TÝDENNÍ CYKLUS:
nástup vždy v 9.00 a ukončení dne
v 17.hodin u hlavního vchodu Arény.

9.30

Stravování a pitný režim zajištěn
po celý týden v rámci programu.

TERMÍNY:
 
 

 



Kontakt:
M 724 659 404, E vesely@fafv.cz www.fafv.cz
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SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

CENA ZA TÝDEN:
'ČWLOHW.þ
ýOHQDNDGHPLH.þ
0D[LPiOQt ~þDVWQDWêGHQ
GČWt, RPH]HQiNDSDFLWD

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9
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Prodej
III. etapy
zahájen

t
t
t
t

CZUZ LLo LL
NJOOBNFUSP
NBUFǲTLÈÝLPMLBTPVǏÈTUÓQSPKFLUV
WCMÓ[LPTUJ0$-FUǪBOZ

733 622 922

Úspěšný projekt
Rezidence Veselská
pokračuje!
SC-380184/02

www.rezidenceveselska.cz
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
ČERVEN 2018
ÚTERÝ 12.6.
STŘEDA 13.6.
ČTVRTEK 14.6.

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

SC-380791/01

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

