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INZERCE

Vážení čtenáři,
rád bych poděkoval všem, 
kteří se poslední dva měsí-
ce konstruktivně zapojují 
do diskuzí při našich veřej-
ných setkáních v různých 
lokalitách Prahy 9 a dělí 
se s námi o názory, jak je 
možné okolí jejich domovů 
změnit k lepšímu. Vím, že 
mnozí by byli nejraději, 
kdyby právě jejich místo 
zůstalo nezastavěné, ale 
nemá smysl stavět si vzduš-
né zámky. Na stavebních 
pozemcích dříve či později 
developer vybuduje byty, 
kanceláře… Někde se nám 
podařilo zástavbě zcela 
zabránit, např. na zele-
ných plochách na rohu ulic 
Freyova a Na Břehu nebo 

Rubeška a Na Břehu, jinde 
dohodnout s investorem 
nižší míru zastavěnosti, 
jako třeba v oblasti Stříž-
kovské vyhlídky, nebo s in-
vestorem směnit pozemky. 
V dubnu zastupitelstvo 
devítky schválilo směnu 
pozemků mezi společnos-
tí FINEP a naší městskou 
částí. Na Střížkově jsme tak 
získali strategické pozem-
ky, které využijeme pro 
rozšíření služeb veřejného 
vybavení nebo na nich za-
chováme stávající zeleň.

Jsem rád, že při partici-
pacích v maximální míře 
využíváte možnosti ovliv-
nit podobu a funkci místa, 
kde žijete. Počet účastníků 

na jed-
notlivých 
setkáních, 
která zatím 
proběhla, 
předčil naše 
očekává-
ní. A získali jsme i značné 
množství relevantních 
podnětů. Neslibujeme, že 
všechno bude realizováno. 
Ale ze zkušeností z disku-
zí k rozvoji devítky, které 
s vámi vedeme už řadu let, 
víte, že co je možné, udě-
láme. 

V červnu proběhnou par-
ticipace ještě ve třech lo-
kalitách. Těším se při nich 
na setkání s vámi.

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

backstagerestaurant.cz

ROCK´N´ROLL NA TALÍŘI

GURMÁNSK Ý KONCERT VEDLE O 2 ARENY

TA S T E T HE B E AT

DO 3 . . 202 2 
K HL AV NÍMU JÍDLU 

K ÁVA ZDA RM A* 
HE SLO “BACKS TAGE COFFEE”

* NE P L AT Í P R O P O L E D N Í M E N U
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Letní tábor čar a kouzel s Harfi cou
Klub Harfica zve všechny kluky a holky ve věku 7 až 16 let na letní magický pobyt Bezpečné prázdniny na Mariánskou v Kruš-

ných horách. Koná se od 30. července do 6. srpna 2022.

Tým pracovníků klubu Har-
fi ca i letos pro děti připravil 
nabitý program. Děti prožijí 
týden skvělé zábavy v kouzel-
nické škole plné nástrah, čar 
a kouzel, kde si prověří nejen 
své fyzické síly a znalosti, ale 
i svoji schopnost komuniko-
vat, vzájemně se respektovat 
a tolerovat se. 

Přihlášky pro děti, které 
mají trvalý pobyt v Praze 9 
nebo spolupracují s Odborem 

sociálním Úřadu MČ Pra-
ha 9, je možné vyzvednout 
si od června v klubu Harfi ca, 
Harrachovská 422, Praha 9 - 
Střížkov u vedoucí klubu. 

Kapacita prázdninového 
objektu je omezená (max. 20 
účastníků), proto s přihlášením 
svého dítěte do kouzelnické 
školy neváhejte. Cena poby-
tu je 600 Kč. Je v ní zahrnuta 
doprava, strava a materiální 
vybavení. Vzhledem k velmi 

symbolické výši příspěvku, 
který hradí rodiče, je tábor 
z projektu Bezpečné prázdniny 
určen především pro děti z ro-
din s nižším socioekonomic-
kým statutem. 

V případě jakýchkoli do-
tazů nás můžete kontaktovat 
na FB klub Harfi ca nebo přímo 
u vedoucí klubu na telefonu 
723 520 415. Aktuální dění 
v klubu můžete také sledovat 
na instagramu Klub Harfi ca.

Poděkování patří MČ Pra-
ha 9 a Magistrátu hlavního 
města Prahy za poskytnutí fi -
nancí na tento již tradiční pro-
jekt Bezpečné prázdniny. jdz

I N F O

Volnočasový klub Harfi ca v Praze 9 je 
bezpečný prostor pro všechny holky 
a kluky od 8 do 17 let, kteří hledají 
místo, kde se scházet, popovídat si nebo 
se něco nového naučit.

Dotace pro sportovce
Do 3. června 2022 mohou sportovní organizace působí-

cí v městské části Praha 9 podat žádost o dotaci na svou 

celoroční činnost, provoz a nájmy sportovního zařízení nebo 

opravy a údržbu sportovního zařízení.

Neinvestiční dotace jsou ur-
čeny na podporu činnosti 
nestátních neziskových orga-

nizací v městské části Praha 9, 
které dlouhodobě zajišťují 
organizovanou sportovní vý-

chovu mládeže a jsou registro-
vané v jednotlivých nestátních 
neziskových organizacích.

„Chceme touto cestou pod-
pořit činnost našich sportov-
ních subjektů a umožnit dětem 
a mládeži vyžití ve sportovních 
klubech,“ konstatuje místosta-
rosta MČ Praha 9 Adam Vážan-
ský. Bližší informace 
a potřebné formuláře najdete 
na www.praha9.cz mk

Co byste rádi viděli na devítce?
Třináct setkání s občany nad návrhy 

projektů rozvoje jednotlivých oblastí de-

váté městské části připravila vysočan-

ská radnice. První tři se konala v dubnu, 

dalších sedm v květnu a poslední tři 

jsou plánována na červen.

„Děkuji všem, kteří se již do diskuzí při 
veřejných setkáních zapojili,“ říká sta-
rosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík a dodává: 
„S jejich požadavky, stanovisky a při-
pomínkami k předloženým návrhům, 
které jsme od dubna stačili představit, už 
pracujeme spolu s projektanty a inves-
tory. Na podzim chceme dát lidem zpět-
nou vazbu, aby viděli, jak jejich názory 
ovlivnily návrhy jednotlivých projektů.“

Každá z lokalit, kde se setkání zástupců 
vysočanské radnice a místních obyvatel 
konají, řeší své specifi cké problémy. Přesto 
obavy lidí spojené s jejich rozvojem mají 
společné jmenovatele. Jsou jimi např. pří-
lišné zahuštění zástavby, zhoršení dopravy, 
úbytek zeleně, nedostatečná občanská vy-
bavenost… Ale připomínky obyvatel devítky 
se neomezují jen na konkrétní předkládané 
projekty. Třeba na Klíčově se přítomní ne-
zajímali jen o revitalizaci lesoparku včetně 
ovocných sadů, ale i o budoucnost území 
v okolí hotelu Ivka, pozemky pod klíčovský-
mi garážemi nebo prostupnost této lokality.

Termíny a místa setkání s občany v červnu

14. června 2022 (čtvrtek) 
od 16 do 18 hodin

Roh ulic Rubeška a Na Břehu
Diskuze nad rozvojem tohoto území, kde 
městská část Praha 9 zamezila výstavbě 
bytových domů.

16. června 2022 (úterý) 
od 16 do 18 hodin

Konec ulice Mezitraťová u Hořejšího 
rybníka
Dokončení revitalizace meandrů a okolí 
Hořejšího rybníka.

21. června 2022 (čtvrtek) 
od 16 do 18 hodin

Ulice Pod Strojírnami při křížení 
s parkovou plochou a vnitrobloky
Plánovaná revitalizace dané parkové plo-
chy.

K jednotlivým setkáním s občany jsou 
na stránkách MČ Praha 9 (www.pra-
ha9.cz v sekci aktuality a stavební úřad) 
v předstihu vyvěšeny informace k dané 
lokalitě. mk
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Cesta je cíl aneb kudy zelenou devítkou?
Koncept, jak pěšinami propojit stávající parky, lesoparky, ale i zatím neudržované plochy zeleně a ruderálních porostů v Pra-

ze 9, byl předložen veřejnosti už před osmi lety. Od té doby se mnoho plánů změnilo v realitu. A s výstavbou především ve Vy-

sočanech doplňuje devátá městská část generel pěších vazeb o další stezky.

I N F O

Koncept, jak pěšinami propojit zeleň v Praze 9, se prvotně objevil v podkladech 
deváté městské části pro zpracování Metropolitního plánu v roce 2014. Pozdější 
detailnější koncept prostupů severní části Prahy 9 se zabýval propojením místních 
lokalit zeleně původními cestami, které těmito parky a lesoparky prochází. Jedná 
se o lokality: Močálka, Amerika, U Prosecké školy, Bobová dráha, park Podviní, Vy-
sočanská (kaskáda), Na Krocínce (Na Jetelce), Vinice Máchalka, Starý Prosek, park 
Přátelství. Postupnými kroky se je daří obnovovat.

„Od roku 2018 prochází de-
vítka dynamickým rozvojem 
výstavby soustředěným ze-
jména kolem ulic Kolbenova 
a Poděbradská. Původní kon-
cept, který řešil zprůchodnění 
zeleně v severní části devítky 
od parku Přátelství s ulicí Vy-
sočanskou po Podvinný mlýn 
a park Podviní, jsme proto 
dopracovali o propojení celého 
území devítky od severu k jihu 
a od východu na západ,“ 
konstatuje starosta MČ Praha 
9 Tomáš Portlík a vysvětluje, 
že tento krok umožnil vy-
sočanské radnici, aby tyto 
prostupy uplatňovala v při-
pravovaném Metropolitním 
plánu a podkladových studií, 
např. jako byla Studie ČKD 
SEVER a dotvoření severní 
části Kolbenovy ulice, úprava 
meandrů, prodloužení cyklo-
stezky na území Prahy 14 nebo 

podchod pod drážním tělesem 
při ulici Kolbenova. „Celková 
délka cest v řešeném území 
tak dnes činí zhruba 24,34 
km,“ dodává Tomáš Portlík.

Kudy už projdete?

Některé části parků a cest 
na devítce jsou již úspěšně 
a citlivě revitalizovány. Je to 
např. park Srdce, Smetanka, 
naučná stezka Amerika, me-
andry u Rokytky, park Viš-
ňovka, park Třešňovka, park 

Přátelství, propojení metra 
Kolbenova s ulicí Poděbrad-
skou přes park Zahrádky.

Další cesty v projektu

I přes obrovský pokrok v rozvoji 
prostupnosti území deváté měst-
ské části jsou některé lokality 
i nadále separované, přestože 
se nachází v blízkém sousedství 
a nejsou plně využívány.

„Snažíme se tyto místní 
lokality mezi sebou propojit, 
obnovit jejich původní smysl 

a zapomenuté cesty a pěšiny 
revitalizovat, doplnit je nový-
mi atraktivními prvky,“ říká 
Tomáš Portlík a dodává, že vy-
sočanská radnice bude stávající 
dokument týkající se generelu 
zeleně revidovat a zapracuje 
do něho poznatky z veřejných 
setkání s obyvateli Prahy 9 
k rozvoji jednotlivých lokalit.

„Ať už to bylo při participaci 
k rozvoji Klíčovských sadů 
a lesoparku Klíčov, novému 
parku při Čakovické a Prosec-
ké, začlenění parku při ulici 
Lovosická do generelu zele-
ně MČ Praha 9, Střížkovské 
vyhlídky a dalších. Chceme, 
aby i nové parky a plochy pro 
volnočasové aktivity byly 
prostupné také pro mamin-
ky s dětmi a méně pohyblivé 
osoby. Zkrátka aby tyto od-
počinkové plochy využívali 
všichni,“ uzavírá starosta. mk
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Praha 9 získá pozemky na Střížkově, 
které umožní další rozvoj této lokality
Zastupitelstvo MČ Praha 9 schválilo 26. dubna 2022 směnu 

pozemků na Střížkově a ve Vysočanech mezi společností 

FINEP Prosek k.s. a městskou částí Praha 9.

Cílem vysočanské radnice 
bylo získat strategické plochy 
na Střížkově pro rozvoj této 
části devítky, aby je mohla 
využít pro rozšíření služeb 
veřejného vybavení nebo 
na nich zachovat stávající ze-
leň. Směna se týkala pozem-
ků na Střížkově v sousedství 
Polikliniky Prosek, které jsou 
ve vlastnictví společnosti 
FINEP Prosek k.s. v ceně
51 milionů korun, a pozemků 
ve Vysočanech v blízkosti 
ulice Poděbradská a U Elek-
try ve vlastnictvím hl. m. 
Prahy, svěřené správy MČ 
Praha 9, v ceně 17 milionů 

korun. Rozdíl cen směňova-
ných pozemků doplatí MČ 
Praha 9. 

Na Střížkově zůstane park

„Dlouhodobě usilujeme o to, 
aby místa, která lidé znají jako 
zeleň, třebaže v územním plá-
nu takto vedena nejsou, byla 
jako zelené plochy zachována. 
Abychom je mohli rozvíjet, 
snažíme se je získat do svého 
vlastnictví. To je i případ po-
zemků na Střížkově patřících 
společnosti FINEP Prosek 
k.s.,“ konstatuje radní MČ 
Praha 9 Jana Nowaková Těmí-
nová a vysvětluje: „Na stříž-

kovských pozemcích investor 
původně slíbil zachovat park 
u bytového souboru FINEP 
Střížkov, na který si oby-
vatelé nové zástavby rychle 
zvykli, ale posléze požádal 
o změnu územního plánu, aby 
zde mohl stavět. S investo-
rem jsme jednali a pozemek 
s parkem získáváme do svého 
vlastnictví a zachováme ho. 
Zároveň tato plocha navazuje 
na pozemky u Polikliniky 
Prosek, na nichž plánujeme 
rozšíření služeb veřejného 
vybavení Polikliniky Prosek 
a sociálních služeb.“ 

Další nově získané stříž-
kovské pozemky umožní MČ 
Praha 9 např. rozšířit počty 
parkovacích stání pro reziden-
ty nebo rozvíjet volnočasové 
aktivity pro obyvatele Prahy 9 

v souvislosti s rozvojem SK 
Prosek.

Komunikaci ke škole 
vybuduje FINEP

Pozemky, které získala spo-
lečnost FINEP Prosek ve Vyso-
čanech, jsou určeny k bytové 
a administrativní zástavbě, 
veřejnému vybavení, služ-
bám. Nacházejí se v lokalitě, 
na níž vysočanská radnice 
plánuje rozšíření školského 
areálu U Elektry. „Uzavřená 
smlouva proto obsahuje také 
podmínku, že společnost FI-
NEP vybuduje na své náklady 
komunikaci, která bude slou-
žit pro přístup k budoucí škole 
U Elektry II, a pozemky s ko-
munikací poté převede zpět 
městské části,“ dodává radní 
Jana Nowaková Těmínová. mk

Kdo by měl získat ocenění 
osobnost Prahy 9?
Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspi-

rativní počiny má MČ Praha 9 od roku 2010 nástroj v podobě 

udělování několika čestných cen. O tom, kdo si je převezme, 

rozhodují obyvatelé devítky, kteří budoucí laureáty sami navrhují.

Ocenění budou vyznamena-
ným i letos předávána v září 
na slavnostním zasedání 
u příležitosti výročí, kdy cí-
sař František Josef I. udělil 
Vysočanům právo používat 
městský znak v podobě, ja-
kou známe dodnes. Výchozí 
podmínkou pravidel deváté 
městské části pro udělování 
ocenění občanům je, že vlastní 
návrhy podávají sami jednot-
liví občané, případně instituce 
prostřednictvím svých za-
stupitelů. Jména navržených 
laureátů je však třeba oznámit 
do 30. června 2022.

Podmínky pro udělení 
ocenění, formulář návrhu 
na ocenění a také profi ly již 
oceněných občanů najde-
te na webových stránkách: 
www.praha9.cz, potřebné 
formuláře jsou k dispozici 
rovněž v Informačním cen-
tru radnice ve Vysočanech 
a na Proseku (tam je také 
vyplněné můžete odevzdat). 
Nebo pošlete své tipy e-mai-
lem na adresu: vlachovad@

praha9.cz. Vaše návrhy budou 
projednány v Radě a Zastupi-
telstvu MČ Praha 9. red

LOOX rezidenční 
bydlení v Praze 9
Co to vyrůstá za „dvojčata“ u rohu ulic Litoměřická a Vyso-

čanská, zajímají se obyvatelé Proseka. Jedná se o polyfunkční 

dům LOOX, který v sobě spojuje moderní bydlení pro rodiny, 

startovací byty a komerční prostory.

Přestože investor předpo-
kládá, že většina z 85 bytů 
projektu LOOX bude na pro-
dej do osobního vlastnictví, 
chce část nabídnout jako plně 
vybavené jednotky slouží-
cí pro dlouhodobé nájemní 
bydlení. Vybrané byty, které 
budou určeny pro nájemní 
bydlení, bude vlastnit Creditas 
Real Estate.

„Dvojčata“ nabízí byty 
od velikosti 1+kk do 4+kk včet-
ně sklepu ke každé jednotce. 
Výměra bytů se pohybuje 

od 29 m² až po 116 m². 89 par-
kovacích míst zajistí minimálně 
jedno parkovací místo pro kaž-
dou jednotku. 

V přízemí domu je k dispo-
zici pět prostorných komer-
čních ploch s výměrami od 
65 m² do 127 m². V prvním 
patře se nachází pět kanceláří 
s výměrou od 41 m² do 95 m².

Výstavba byla zahájena 
v září 2020. Dokončení stavby 
a kolaudace bytového domu 
je plánována na konec roku 
2022. mk, vizualizace: Creditas

I N F O

Nejvyšším čestným osobním vyzname-
náním je ČESTNÉ OBČANSTVÍ městské 
části Praha 9.
Jako morální ocenění za významná díla 
a mimořádné činnosti je udělová-
na CENA městské části Praha 9.
Za významné počiny zejména v kulturní, 
sportovní, sociální a vzdělávací oblasti 
a ve volnočasových aktivitách je kolek-
tivům i jednotlivcům udělována CENA 
STAROSTY městské části Praha 9.
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Výběrové řízení na pronájem obecních bytů
Starosta městské části Praha 9 vyhlásil 1. června 2022 výběrové řízení na pronájem bytů ve správě MČ Praha 9 

za smluvní nájemné. Uzávěrka výběrového řízení je 30. června 2022 v 15 hodin. Otevírání obálek je stanoveno 

na 11. června 2022 v 16 hodin v budově Úřadu MČ Praha 9.

Sedm z bytů ve správě MČ 
Praha 9, jejichž opravu radnice 
fi nancovala, bude z důvodu 
návratnosti investice pronajato 
zájemcům, kteří ve výběrovém 
řízení nabídnou nejvyšší nájemné. 
Nejde o byty určené k privatizaci.

Jedná se o tyto bytové jednotky: 

1.  Bytová jednotka č. 459/25, 
v domě č. p. 459, 
U Vysočanského pivovaru 17, 
Praha 9-Vysočany

3+1 v V. podlaží, bez výtahu, 
podlahová plocha vč. sklepa 
72,50 m2

Minimální výše nájemného 
199 Kč/m²/měsíc
Doba nájmu určitá, 2 roky 
s možností automatického 
prodloužení

2.  Bytová jednotka č. 608/15, 
v domě č. p. 608, 
Sokolovská 312, 
Praha 9-Vysočany

1+1 v V. podlaží, bez výtahu, 
podlahová plocha vč. sklepa 
49,70 m2

Minimální výše nájemného 
199 Kč/m²/měsíc
Doba nájmu určitá, 2 roky 

s možností automatického 
prodloužení

3.  Bytová jednotka č. 744/21, 
v domě č. p. 744, 
Poštovská 9, 
Praha 9-Vysočany

2+1 v V. podlaží, s výtahem, 
podlahová plocha vč. balkonu 
a sklepa 76,20 m2

Minimální výše nájemného 
199 Kč/m²/měsíc
Doba nájmu určitá, 2 roky 
s možností automatického 
prodloužení

4.  Bytová jednotka č. 694/3, 
v domě č. p. 694, Na Harfě 4, 
Praha 9-Vysočany

1+1 ve II. podlaží, bez výtahu, 
podlahová plocha vč. lodžie 
a sklepa 51,10 m2

Minimální výše nájemného 
199 Kč/m²/měsíc
Doba nájmu určitá, 2 roky 
s možností automatického 
prodloužení

5.  Bytová jednotka č. 292/14, 
v domě č. p. 292, 
Mlékárenská 3, 
Praha 9-Vysočany

1+1 ve III. podlaží, bez výtahu, 
podlahová plocha vč. sklepa 
35,80 m2

Minimální výše nájemného 
199 Kč/m²/měsíc
Doba nájmu určitá, 2 roky 
s možností automatického 
prodloužení

6.  Bytová jednotka č. 549/7, 
v domě č. p. 549, 
Vysočanská 79, 
Praha 9-Prosek

1+0 ve III. podlaží, s výtahem, 
podlahová plocha vč. lodžie 
a komory 43,10 m2

Minimální výše nájemného 
199 Kč/m²/měsíc
Doba nájmu určitá, 2 roky 
s možností automatického 
prodloužení

7.  Bytová jednotka č. 553/2, 
v domě č. p. 553, 
Vysočanská 71, 
Praha 9-Prosek

2+0 v přízemí, s výtahem, 
podlahová plocha vč. komory 
43,60 m2

Minimální výše nájemného 
199 Kč/m²/měsíc
Doba nájmu určitá, 2 roky 

s možností automatického 
prodloužení

Výběrové řízení na jednotlivé 
byty je zveřejněno na úřední 
desce městské části Praha 9. 
Nabídka musí být podána na for-
muláři „Nabídka ve výběrovém 
řízení na pronájem bytu ve sprá-
vě MČ Praha 9 za smluvní ná-
jemné“ a s ověřeným podpisem. 
Formuláře jsou rozlišené pro 
oblast Vysočany, Libeň a oblast 
Prosek, Střížkov. „Zásady pro-
nájmu bytů ve správě MČ Praha 
9 za smluvní nájemné ve vý-
běrovém řízení“ a formuláře 
„Nabídky ve výběrovém řízení 
na pronájem bytu ve správě MČ 
Praha 9 za smluvní nájemné“ 
jsou k dispozici na stránkách MČ 
Praha 9 www.praha9.cz v sekci 
Formuláře – oddělení bytové. 
Prohlídku bytů lze dohodnout 
ve fi rmě Tommi-holding, s.r.o., 
U Svobodárny 1110/12 v Praze 9, 
telefon: 284 812 032, 284 814 002. 
Podrobné informace podá Odbor 
správy majetku Úřadu MČ Pra-
ha 9, Mgr. Mikisková, telefon: 
283 091 248, nebo Bc. Třeštíková, 
telefon: 283 091 291. red

Darovat krevní plazmu můžete na Poliklinice Prosek
Poliklinika Prosek ve spolupráci se soukromým zdravotnickým zařízením A Plazma otevřela v březnu ve svých prostorách zcela 

nové plazmaferetické centrum, kde mohou zájemci darovat plazmu. 

„Krevní plazma se díky 
moderní medicíně stala ne-
nahraditelnou součástí celé 
řady léků. Víte například, že 
v průměru každý z nás za svůj 
život potřebuje přípravek 
vyrobený z krve (plazmy) 
až dvanáctkrát? A každým 
rokem spotřeba léků vyro-

bených z plazmy stoupá,“ 
konstatuje Tomáš Kubík, člen 
představenstva Polikliniky 
Prosek.

Plazma jako surovina pro 
výrobu krevních derivátů je 
v současné medicíně zcela ne-
nahraditelná, nelze ji nijak umě-
le vyrobit. Dárci tedy mají zcela 
zásadní a nezastupitelnou roli. 

Jak darovat krevní plazmu

Darování plazmy je podobné 
jako odběr krve, zabere 
30-45 minut. Odběr samotný 
je pro dárce zcela bezpečný, 
není bolestivý a provádí jej 
zkušený a kvalifi kovaný per-
sonál.

Samotný proces, při kterém 
se plazma získává, se nazývá 
plazmaferéza. Na speciálním 
přístroji, tzv. separátoru, se 
odděluje z krve pouze plaz-
ma a ostatní její složky jsou 

dárci vraceny zpět do krev-
ního oběhu. Separace probíhá 
za sterilních podmínek. Od-
běr daného množství plazmy 
dárce rovněž nevystavuje 
žádnému riziku. 

Dárcovské výhody

„Každý dárce má nárok 
na výplatu náhrady nákladů 

ve výši 700 Kč hotově na mís-
tě, nebo daruje-li plazmu 
bezpříspěvkově, může si sní-
žit základ daně z příjmu až 
o 3000 Kč za každý odběr,“ 
vysvětluje Tomáš Kubík. 
Kromě toho A Plazma nabízí 
svým klientům také věrnostní 
program. 
mk

Poděkování
Náročnou práci lidí v krajském 
asistenčním centru pro uprchlíky 
z Ukrajiny ve Vysočanech ocenily 
i dvě společnosti – Coca Cola a JIP 
východočeská. Jim i příslušníkům 
Hasičského záchranného sboru Praha 
a policistům, kteří v centru pomáhají, 
poslaly v teplých květnových dnech 
osvěžující nápoje. 

Tomáš Kubík, člen představenstva Poli-
kliniky Prosek a zastupitel MČ Praha 9
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Streetwork v Základní 
škole Špitálská
Terénní program Prahy 9 Proxima Sociale již v roce 2021 

navázal spolupráci se Základní školou Špitálská.

„Uzavřeli jsme se Špitálskou 
smlouvu na projekt Street-
work na základních ško-
lách. Díky tomu poskytujeme 
sociální služby pro děti a mla-
dé přímo v prostředí základní 
školy. Každé úterý, konkrétně 
od 12.30 do 14.30 hodin, jsme 
přítomni před vchodem zá-
kladní školy a v blízkém okolí, 
kde mají žáci možnost obracet 
se na nás s tématy, která ak-
tuálně řeší,“ říká Eva Rafajová 
z Proxima Sociale.

Velmi časté je téma samot-
né školy, typicky se jedná 
o vztahy ve třídě se spolužáky 
a učiteli, respekt k autoritám, 
motivace ke studiu, řešení 
konfl iktů, doučování, celkový 
přístup ke škole nebo o šika-
nu.

Práce s klienty probíhá stejně 
jako běžná práce pracovní-
ků Proxima Sociale v ulicích. 
„Představujeme službu, na-
vazujeme kontakt a důvěru, 
uzavíráme smlouvu a řešíme 

konkrétní zakázky klientů. 
Žáci mohou služby využívat 
anonymně, zaručujeme jim 
mlčenlivost a s tím je také 
srozuměno vedení školy, se 
kterým se pravidelně scházíme 
a ladíme podobu spolupráce 
na projektu,“ vysvětluje Eva 
Rafajová. Součinnost se ško-
lou pomáhá žákům k lepšímu 
fungování ve škole, ale i mimo 
ni. Do budoucna Proxima So-
ciale plánuje prezentace pro-
jektu a činnosti Terénního pro-
gramu v jednotlivých třídách. 
Více na www.proximasociale.
cz red 

Stavbu školy U Elektry fi nančně 

podpořilo hlavní město Praha

Největší základní a mateřskou školu, která od roku 1989 od základů 

vzniká v Praze v číslovaných městských částech, staví ve Vysoča-

nech městská část Praha 9. Rada hl. m. Prahy schválila 25. dub-

na 2022 na její výstavbu příspěvek ve výši 180 milionů korun.

Plánované rozpočtové náklady 
na stavbu jsou zhruba 500 mi-
lionů korun, škola by měla být 
dokončena za dva roky.

„Zcela nová ZŠ a MŠ U Elektry 
bude spádovou školou pro velké 
rozvojové území Vysočany. Mezi 
ulicemi Poděbradská a Kolbena 
v současnosti probíhá nebo je 
plánována rozsáhlá urbanizace. 
A převážně bytová výstavba 
musí jít v těchto nových lokali-
tách ruku v ruce s veřejnou vy-
baveností, tedy včetně výstavby 
školských zařízení,“ říká radní 
MČ Praha 9 Zdeněk Davídek. 
Škola, kterou devátá městská 
část staví na svém pozemku 
v sousedství ulice Sousedíkova, 
bude pro 1. až 9. ročník, zhruba 
pro 705 žáků včetně dětí z pří-
pravné třídy. Prostory tu najdou 
také tři třídy mateřské školy se 
78 žáky.

Práci na výstavbě Základní 
a mateřské školy U Elektry 

zahájila devátá městská část 
1. června 2021. V současné 
době je hotová hrubá stavba 
třípodlažní části, v níž se počí-
tá s mateřskou školou, objekt 
tělocvičny a ve čtyřpodlažním 
objektu pak zbývá dokončit 
dvě patra. Stavební práce jdou 
zatím podle plánu a díky včas-
nému zarezervování stavební-
ho materiálu není překračován 
ani rozpočet stavby. mk
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Integrace dětí ukrajinských 
uprchlíků do škol
České školy jsou schopny pro ukrajinské děti připravit zhruba 127 500 míst, stát při řešení 

uprchlické krize počítá s nutností začlenit asi 125 tisíc ukrajinských dětí. Tolik analýza Minis-

terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jak to ale vidí na vysočanské radnici?

Tomáš Portlík, 
starosta MČ Praha 9:
Aby integrace ukrajinských 
dětí byla úspěšná, musí se 
s ní ztotožnit naše společ-
nost. Což je těžké, protože 
v posledních letech musely 
české školy vstřebat inkluzi, 
přechod na víceletá gymnázia, 
anticovidová opatření, která 
je zavřela a v lepším přípa-
dě převedla výuku do online 
prostoru, v horším ji přerušila. 
A ke kvalitní výuce nepřispěje, 
když do našich škol budeme 
začleňovat desítky ukrajin-
ských dětí, které neumí česky. 
Navíc to ani není – vzhledem 
k omezeným kapacitám na-
šich škol – možné. Řešením je 
dočasně vytvořit v Praze nové 
školy se samostatnými třídami 
pro ukrajinské žáky. Usiluje-
me, aby taková škola vznikla 
v budově ve Freyově ulici, kde 
je dnes umístěno krajské asis-
tenční centrum pro uprchlíky. 
Podporu vlastníka budovy 
pro tento záměr máme. Naše 
představa je, že by tu dočasně 
vznikly prostory pro výuku 
ukrajinských dětí. Myslím, že 
ukrajinských pedagogů bude 
dostatek. Za nějakou dobu se 
děti buď vrátí zpátky na Ukra-
jinu (budou mít adekvátní 
vzdělání a nemusí umět čes-
ky), nebo po zvládnutí češtiny 
postupně přejdou do české 
školy. Bude ovšem záležet 
na ministerstvu školství, zda 
tento koncept vzdělávání 
školou povinných Ukrajinců 
přijme. Snažíme se, aby přijí-
maná opatření v této věci byla 
fl exibilní, protože dnes nikdo 
nedokáže odhadnout, jak se si-
tuace na Ukrajině bude vyvíjet.

Zdeněk Davídek, 
radní pro školství MČ Praha 9:

Souhlasím s tím, že základem 
úspěšné integrace ukrajinských 
dětí v našich školách je dobrá 
znalost češtiny. Zřídili jsme 
proto tři adaptační skupiny pro 
děti ukrajinských uprchlíků 
v našem objektu v Poděbradské 
ulici a další adaptační skupiny 
vznikly díky naší spoluprá-
ci s jazykovou školou Fresh 

School v Litvínovské ulici a se 
Základní uměleckou školou 
na Proseku. Ti, co dobře zvlád-
nou češtinu, mohou být začle-
něni do našich škol, ale je třeba 
počítat, že to potrvá rok, rok 
a půl. Pak to negativně neovliv-
ní výuku ve třídách. Už dnes 
je v našich školách 10 procent 
žáků-cizinců, v jedné ZŠ do-
konce 25 procent.

S příchodem uprchlíků 
z Ukrajiny a nutností zajistit 
vzdělání jejich dětem se ještě 
více prohloubily problémy s ne-
dostatkem míst ve školách, ať 
uvažujeme o integraci Ukrajin-
ců do českých tříd, nebo vzniku 
samostatných tříd pro ukrajin-
ské žáky. Nabízí se například, 
aby ukrajinské třídy fungovaly 
v jednotlivých základních 
školách (podle jejich kapacity) 
v odpoledních hodinách, kdy 
neprobíhá řádná výuka. Bohu-
žel to vyžaduje změnu přístupu 
ke vzdělávání a přizpůsobení 
platných právních předpisů. 
Nelze toto vzdělávání realizovat 
bez zrušení povinnosti výuky 
v češtině, zrušení povinného 
plnění rámcových a školních 
vzdělávacích programů v pří-
padě ukrajinských dětí, úpravy 
hygienických vyhlášek o pro-
storových podmínkách ve škol-
ství, či bez zřízení trvalého 
místa asistenta pedagoga pro 
ukrajinskou integraci ve třídách 
základních, ale i mateřských 
škol. A proč nelze pro úspěšné 
vzdělávání ukrajinských dětí 
bez problémů využít ukrajinské 
učitele? Opravdu tento učitel 

musí mít certifi kovanou zkouš-
ku z češtiny? Stačilo by dát vol-
nost v rozhodování ředitelům 
škol, aby mohli přizpůsobit vý-
uku místním podmínkám.

Kornélia Gottmannová, 
zastupitelka a předsedkyně 
školské komise Rady MČ Praha 9:
Integrace dětí ukrajinských 
uprchlíků ještě prohloubí 
problémy, které dlouhodobě 
školství na devítce trápí. Je 
potřeba využít již nabyté zku-
šenosti a nebát se hledat nová 
řešení pro současnou situaci. 
MČ Praha 9 má dlouhodobě 
problém s nedostatkem míst 
ve školkách a školách. Na naší 
městské části probíhá masivní 
developerská výstavba a velká 
část nových obyvatel pochází 
z Ukrajiny a jiných cizojazyč-
ných zemí. Uprchlická krize 
tak jen prohloubila problémy, 
kterým jsme již čelili. To však 
neznamená, že situaci není 
možné zvládnout. Některé 
naše školy mají s integrací 
cizinců letité zkušenosti. Bo-
hužel zatím je výměna těchto 
zkušeností mezi jednotlivými 
školami zcela nedostatečná. 
Pozitivní zkušenosti, ale i ne-
zdary bychom se měli naučit 
efektivně sdílet na různých 
úrovních a vzájemně se od sebe 
učit. Jedním z nástrojů, který 
by nás měl posunout dopředu, 
jsou i evropské projekty jako 
například Místní akční pláno-
vání pro vzdělávání (MAP). 

Poslední roky nám jasně uká-
zaly, že školský systém se musí 

adaptovat na měnící se pro-
středí. Doba, kdy bylo možné 
čerpat výlučně z našich omeze-
ných historických zkušeností, 
defi nitivně pominula. Naštěstí 
je dnes mnohem jednodušší 
sdílet nejlepší praxi a najít tak 
pro všechny optimální řešení. 

Oldřich Brojír, 
zastupitel MČ Praha 9:

V Praze 9 nastoupily nebo na-
stoupí do škol a školek desítky 
ukrajinských dětí. 

Městská část bude potřebo-
vat především fi nanční pro-
středky pro jejich vzdělávání. 
Zároveň, abychom integraci 
považovali za úspěšnou, ne-
můžeme dopustit snížení 
kvality výuky a počet nových 
školáků. Problémem nejsou ani 
tak prostory (možnost využití 
budovy KB na náměstí OSN, 
kdy nedojde ke snížení počtu 
míst ve školkách a školách), 
ale spíše zajištění dostatečného 
množství kvalifi kovaných pe-
dagogů, školních psychologů 
a vzdělávacích pomůcek. 

Pokud je třeba do školy 
začlenit jen několik dětí, je 
možné je začlenit do stávají-
cích tříd, kde tak dojde nejen 
k jejich vzdělávání, ale také 
k přirozené integraci. Ta je 
většinou u mladších dětí mno-
hem jednodušší. Děti se nový 
jazyk rychle učí a vytváří si 
vazby v novém prostředí. Jiná 
situace nastává, pokud je třeba 
začlenit do existujících třídních 
kolektivů větší množství ukra-
jinských žáků. Tady je nutné 
vytvořit oddělenou skupinu 
vedenou pedagogem, který 
disponuje nejen dobrou zna-
lostí ukrajinského jazyka, ale 
také odpovídající kvalifi kací. 

Všechny tyto otázky je 
možné řešit pouze v případě, 
že městská část poskytne 
do oblasti školství dostateč-
né fi nanční prostředky. Naši 
učitelé nejsou na tuto situaci 
připraveni a s tím bychom jim 
měli pomoci. mk

I N F O

Městská část Praha 9 je zřizovate-
lem pěti základních škol s kapacitou 
necelých 4000 míst a deseti mateřských 
škol s 1600 místy. V současnosti je 
navštěvuje 3600 žáků základních škol 
a 1580 žáků mateřských škol. 

Adaptační skupina pro děti ukrajinských uprchlíků v Poděbradské ulici v Praze 9. Foto: 

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

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

1. 6. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
150 Kč) 9:00 – 14.00
Přednáška, beseda: Náš život s domácími spo-
třebiči. Historie domácích spotřebičů od konce 
19. století po současnost. Přednáší kurátorka 
Národního technického muzea 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Berušky z malova-
ných kamínků 14:45 – 16:00

2. 6. 2022 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče, 
masáž obličeje, dekoltu, obočí aj.) 8:30 – 14:30
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organi-
zační věci apod. 13:30 –16:00

 3. 6. 2022 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Minikurz na ovládání chytrého telefonu 9:00 
– 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 10:00 –13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 15:00
Masáže, záda, šíje/250 Kč. Možné i jiné termíny 
(nutno objednat) 17:00 – 20:00

6. 6. 2022 - PONDĚLÍ

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

7. 6. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/290 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra 9:00 
– 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze /30 Kč 14:30 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00

8. 6. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Cestovatelská přednáška, beseda: Papua Nová 
Quinea 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Vázané notýsky 
14:45 – 16:00

9. 6. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50

Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organi-
zační věci apod. 13:30 –16:00

10. 6. 2022 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Vycházka, komentovaná prohlídka: Novoměst-
ská radince. Sraz v 9 hodin v Harrachovské 2. 
Vstupné 100 Kč. Zájemci, hlaste se! 9:00 – 
12:30
Masáže, záda, šíje/250 Kč. Možné i jiné termíny 
(nutno objednat) 17:00 – 20:00

13. 6. 2022 - PONDĚLÍ

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

14. 6. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/290 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra 9:00 
– 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze/30 Kč 14:30 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00

15. 6. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
150 Kč) 9:00 – 14.00
Koncert dirigenta, muzikanta Václava Vomáčky. 
Zazní české lidové, trampské a další písně. 
V sále centra pro seniory Harrachovská, zdarma 
13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Šité jehelníčky 14:45 
– 16:00

16. 6. 2022 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organi-
zační věci apod. 13:30 –16:00

17. 6. 2022 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Komentovaná prohlídka baziliky sv. Jakuba a 
ambitu kláštera minoritů, Štupartská ul. č. 6. 
Sraz v 9 hodin v Harrachovské, nebo 9:55 hodin 
před bazilikou. Zdarma! Zájemci, hlaste se.
Masáže pro seniory – záda, šíje/250 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00

20. 6. 2022 - PONDĚLÍ

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

21. 6. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra 9:00 
– 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze /30 Kč 14:30 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00

22. 6. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
150 Kč) 9:00 – 14.00
Cestovatelská přednáška beseda o surfování: 
Za velkými vlnami /foto, surf…/ 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Technika skládání 
z knih – ježek 14:45 – 16:00

23. 6. 2022 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče, 
masáž obličeje, dekoltu, obočí aj.) 8:30 – 14:30
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organi-
zační věci apod. 13:30 –16:00
Zpívání na Proseku – nová hodina zpěvu 
s hudebním doprovodem dvou kytar - lidové, 
trampské, vodácké písničky. Promítání textů 
na tabuli. Zdarma. 14:30 – 15:30

24. 6. 2022 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Letní slavnosti pro seniory. Hudební odpoledne, 
zazpívají Světlana Nálepková a Marian Vojtko, 
vystoupení dětí, country tanečnice, tombola, 
pétanque, občerstvení a možná přijde i kouzel-
ník. V zahradě Domu s pečovatelskou službou, 
Novovysočanská 505/8, Praha 9. Zdarma. 
14:00-16.00

Masáže pro seniory – záda, šíje/250 Kč. Možné 
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00

27. 6. 2022 - PONDĚLÍ

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

28. 6. 2022 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/290 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pétanque kurz – venkovní zábavná hra 9:00 
– 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina – pro pokročilejší, prohlubování 
znalostí, nácvik komunikace… 10:00 – 11:30
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP, 
zdarma 14:00 – 15:00
NOVÉ CVIČENÍ NA PÁTEŘ. Stabilizace páteře, 
správný postoj, chůze/30 Kč 14:30 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektiv-
ních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00

29. 6. 2022 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kavárnička s programem: Vystoupení kouzel-
níků z Magického klubu. Zábavný, zážitkový 
program plný kouzel, triků a magie. Zdarma. 
13:00 – 14:30
Tvořivé dílničky: Drátkovaná sklenice (s sebou 
malou sklenici) 14:45 – 16:00

30. 6. 2022 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál 
Knofl ík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče, 
masáž obličeje, dekoltu, obočí aj.) 8:30 – 14:30
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou 
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, 
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organi-
zační věci apod. 13:30 –16:00

Letní 
slavnosti
nejen pro seniory

Uvádějí Jan Křehla a Lenka Pixová

Pátek 24. 6.  
od 14.00 do 16.00

Marian Vojtko
Světlana Nálepková

Taneční skupina Hortenzie
HDK – Studio múzy

Přijďte si zatančit, zazpívat,  
zasoutěžit o krásné ceny.

A možná přijde i kouzelník!

Doprovodný program: 

Den otevřených dveří v technologickém showroomu
Den otevřených dveří v Domově pro seniory

Turnaj v pétanque
Tombola
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J U B I L A N T I

Upozornění:

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

80 let

Květuše Frostová
Milena Alferiová
Zdeňka Černá
Jiří Kovář
Jan Koláček
Jiří Janů
Jan Kadečka
Jaroslava Kuchařová
Milada Výprachtická
Ivo Malík
Jaroslav Florián
Jana Hájková
Jiřina Cucová
Jana Koláčková
Helena Banková

Jana Jíchová – V květ-
novém vydání jsme 
v této rubrice nespráv-
ně zařadili jméno osla-
venkyně. Omlouváme 
se a do dalších let 
přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti.  

Jaroslav Drahovzal – 
Vše nejlepší, hlavně 
zdraví přeje manželka 
Hana, synové Tomáš 
a Jaroslav s rodinami 
a všechna vnoučátka

František Kortán 
z Libně – Mnoho spo-
lečných chvil ve dvou 
Ti od srdce přeje 
manželka Zdenka 
a zdravíčko a štěstíčko 
přeje dcera Jitka

85 let

Jiří Karnet
Ján Chandoga
Vladimír Jasenovec
Myriam Typltová

89 let

Alena Zárubová

90 let

Drahomíra Kolaříková
Helena Frišová
Jan Blum
Antonín Kofl ák
Jarmila Mikotová
Alenka Karásková
Marie Dvořáková
Anna Šestáková
Květuše Legnerová
Helena Veverková
Blanka Kratochvílová

91 let

František Veverka
Milan Jaroš

František Sojka
Eliška Rejchrtová
Věra Klímová

92 let

Václav Šupka
Josef Kadlec

93 let

Olga Macková
Věruška Kubínová
Marie Wenclová

94 let

Marie Křepelková
Marie Buchvaldková
Miroslav Záruba

96 let

Josef Absolon

97 let

Tetyana Bachynská

98 let

Vlasta Vrbová

Blahopřejeme!

Červnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Soko-

lovská 14/324, Praha 9.

Kdo žije v srdcích těch, jež opustil, ten 
nezemřel. Proto neplačte pro mne, když 
odcházím.

S bolesí v srdcích oznamujeme všem přá-
telům a známým, že nás navždy opustil 
náš milovaný a jedinečný 
pan Jaroslav Josef Brejcha.

Vzpomínáme

Narodil se 22. července 1944 v Praze a zemřel tiše ve spánku 4. květ-
na 2022 po boku milovaných dcer v Halifaxu v Kanadě.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

7. června 2022 ve 14 hodin 

Divadlo Gong: Tentokrát to 
určitě vyjde
Do třetice všeho dobrého… 
Zveme na recitál Radka To-
máška a jeho syna. Vstupné 
20 korun, vstupenky lze za-
koupit v pokladně Divadla 
Gong, Sokolovská 191, Praha 9.

21. června 2022 od 10 hodin

Vycházka údolím Berounky: 
Ze Všenor přes Mokropsy 
do Černošic
Pěší výlet se zastávkami s in-
formacemi z historie a o příro-
dě v okolí Prahy. Zastávkami 
na odpočinek budou Mokropsy 
a Jedličkova plovárna na Kazí-

ně. Průvodkyně Pavla Lešov-
ská. Odjezd v 10.21 hodin z hl. 
nádraží Praha vlakem směr Be-
roun. Výstup a sraz ve Všeno-
rech na zastávce v 10.50 hodin. 
Délka trasy zhruba 6 km. Komu 
budou ubývat síly, může v prů-

běhu výletu nastoupit do vlaku 
a trasu si zkrátit. Jízdenky PID 
a senior. Vycházka je zdarma.

28. června 2022 v 6.15 hodin

Výlet: Karlovy Vary tradičně 
i netradičně

Celodenní autokarový zá-
jezd za klasikou českého 
lázeňství. Dvouhodinová 
procházka po kolonádě s vý-
kladem od hotelu Pupp přes 
nově zrekonstruované vřídlo 
k hotelu Th ermal s místním 
průvodcem. Osobní volno, od-
poledne návštěva originálního 
Vánočního muzea s expozicí 
vánočních ozdob a betlémů 
a muzeum medvídků všech 
druhů a velikostí včetně ná-
vštěvy Andělské kavárny. Sraz 
v 6.15 hodin v atriu hotelu Cla-
rion ve Freyově ulici v Praze 9. 
Odjezd v 6.30 hodin, před-
pokládaný návrat ve 20 hodin. 
Cena 250 korun.

Zájemci se mohou přihlásit 
a uhradit 250 Kč dne 8. června 
2022 od 10 hodin v Galerii 9 
městské části Praha 9, Soko-
lovská 14/324, Praha 9, vstup 
ze dvora od zahrádky restau-
race. Do naplnění kapacity 
autobusu (60 míst). RPí

B L A H O P Ř Á N Í B L A H O P Ř Á N Í

Naše milá maminko, 
k tvému krásnému 
jubileu Ti přejeme 
hlavně hodně zdra-
víčka, moc štěstíčka 
a spokojenosti. Dcery, 
vnoučata, pravnou-
čátka i celá Tvá rodi-
na se moc těší, až se spolu sejdeme 
a hezky to s tebou oslavíme.
Poděkování za vše, co pro nás děláš, 
a velkou pusu za všechny posílají mam-
ce Anežce Vorudové z Proseka k jejím 
devadesátinám dcery Iveta a Silvie.

80. narozeniny slaví 2. června 2022 
Jana Hájková.
Naše milovaná 
maminko,
k tvému životní-
mu jubileu 
ti přejeme 
hodně zdraví, 
štěstí a lásky 
do dalších let. Jsi ta nejúžasnější 
maminka na světě a my ti děkujeme 
za všechno, co jsi pro nás v životě 
udělala a děláš.

Tvoje dcery Markétka a Jiřinka

Karlovy Vary. Foto: mk
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ŽIVELNÁ v Beseder Gallery
Od 9. do 28. června 2022 je v libeňské Beseder Gallery k vidění výstava Živelná akademické malířky Ivany Bachové.

Ivana Bachová (1995) se ve své 
tvorbě dlouhodobě zajímá 
o ztvárňování přírody, živly, 
ale i o struktury světa, který 
nás obklopuje. Její realistic-
ká malba zůstává v mnohém 
– a v dobrém – návazností 
na realistické styly před-
chozích století, na výtvarné 
vzory, zároveň je však jejím 
vlastním tvůrčím vkladem 
a pokračováním tohoto stále 
živého výtvarného stylu.  Au-
torka je výborným pozorova-
telem a pečlivě zaznamenává 
každodenní dojmy, které 
následně výtvarně přetavuje 
ve svých obrazech.

Současná výstava v Be-
seder Gallery je přehlídkou 
její nejnovější i starší tvorby. 
K dlouhodobě zpracovávané-

mu tématu vody a k několika 
obrazům s širší tematikou lesa 
jsou v ní prezentovány nové 
a dosud nikdy nevystavené 
obrazy dalšího živlu – ohně. 
Ohně jako protikladu vody, 
jako symbolu nových začátků 
a iniciace. Jako symbolu inspi-
race, prodchnutí a aktivní vůle 
v kontrastu k jemné a vytrvalé 
síle vody. Oheň jako další ži-

vel, na který si v nejbližším 
období chce ještě hodně po-
svítit!

Kurátorkou výstavy je Ivana 
Beranová.

Autorka o sobě:

Obraz poskytuje jedinečnou 
možnost vyjádření, podává 
výpovědi o samotném auto-
rovi i námětu, který zobrazuje 
a hraje významnou roli v me-
zilidské komunikaci a vzájem-
ném sdílení. Barvy nahrazují 
slova a pomáhají nám po-
jmout, poznat a procítit ten 
neuchopitelný svět kolem nás 
i v nás. Když člověk navštíví 
nějakou oblast, neodnáší si 
pouze vizuální vzpomínku 
na to, co viděl, ale prožitek 
a specifi čnost místa se do něj 

zapíše na několika dalších ro-
vinách, přičemž ovlivní a pro-
hloubí jeho vnímání. Naše těla 
i ostatní živé formy se tvoří 
ve vzájemné propojenosti se 
Zemí, a tudíž jsou podmíněny 
jejím zákonitostem. Její pro-
cesy formují a ovlivňují naše 
bytí, stejně jako i my utváříme 
podobu přírody. Touha poznat 
a spatřit spletitost a celistvost 
těchto forem je základem pu-
zení k tvorbě. 

I N F O

Beseder Gallery

Lihovarská 12, Praha 9
www.besedergallery.art
Vernisáž výstavy Živelná se koná
9. června 2022 od 19 hodin.

Pohádky Na Dvorečku startují
20. ročník pohádek pro nejmenší se i letos odehraje na malé 

scéně „vysočanského dvorku“ v Obecním domě v Jandově ulici 4 

ve Vysočanech. A to vždy ve středu od 16 hodin. Vstup volný.

Program v červnu:

1. 6. Míša Kulička 
– Sváťovo dividlo
8. 6. Zvířátka a lou-
pežníci 
– Divadlo Kapsa
15. 6. O Vodníku Řešátkovi 
– Divadlo Harmonika
22. 6. Zvířátka a medvěd 
– Liduščino divadlo
29. 6. Vojta a strašidla 
– Divadlo ELF

Program v srpnu:

 3. 8. O červené Karkulce
- Divadélko Vysmáto
10. 8. Ulhaná princezna 
– Divadlo ŠUS
17. 8. S Bédínkem na vodě 
– Hraje Gábina a Katka
24. 8. Sněhurka 
– Divadlo LokVar
31. 8. Kašpárek a Honza v pekle 
– Sváťovo dividlo
Srdečně zve městská část Praha 9

Letní scéna Harfa 
Začátkem června zahájí už 11. sezonu divadelní přehlídka 

Letní scéna Harfa na střeše obchodního centra Galerie Harfa, 

Českomoravská 2420/15a, Praha 9.

Bezmála čtyři desítky před-
stavení budou bavit diváky 
v průběhu celého léta, posled-
ní představení je plánováno 
s koncem prázdnin 31. srp-
na. Vstupenky jsou už nyní 
v předprodeji.

V programu Letní scény 
Harfa jsou pro letošní rok při-
pravena večerní představení 
pro dospělé se začátkem od 20 
hodin. Letošní divadelní scénu 

na Harfě odstartuje 6. června 
premiéra komedie Ani o den 
dýl s Michaelou Maurero-
vou, Lukášem Langmajerem 
a Liborem Jeníkem. Diváci 
se mohou těšit i na oblíbená 
a klasická představení jako 
Caveman, A do pyžam nebo 
Normální debil. Jedná se větši-
nou o komediální představení, 
která se skvěle hodí k letním 
prázdninovým večerům. red

Pocta baroku
Cyklus koncertů klasické hudby na vysočanské radnici 

(Sokolovská 14/324, Praha 9) je tentokrát věnovaný baroku. 

Klavírní recitál Aleny Koudelkové zazní v obřadní síni 2. června 

2022 v 19 hodin.

Alena Koudelková se narodila 
v Ústí nad Labem, kde navště-
vovala hudební školu pod ve-
dením své první učitelky Dany 
Šukové a úspěšně se účastnila 
řady soutěží.

Ve studiu pokračovala 
na konzervatoři v Teplicích 
ve třídě prof. Jaroslava Čermáka 
a poté na AMU v Praze, kde byla 
posluchačkou prof. Pavla Ště-
pána. Zde se poměrně brzy stala 
vyhledávanou partnerkou hrá-
čů na jiné nástroje, a tak kromě 
sólové hry se intenzivně vě-
novala i hře komorní, a to pod 
vedením prof. Lubomíra Kos-
teckého a prof. Václava Snítila. 

Řadu let vystupovala s hobo-
jistou Jiřím Vácou v komorním 
duu Spirito. V současnosti se 
kromě pedagogické činnosti 
věnuje především korepetici 
klasického a současného tance 
a pořádá klavírní recitály zamě-
řené k jednotlivým hudebním 
obdobím. jd, foto: Archiv AK

Alena Koudelková

P R O G R A M  K L A V Í R N Í H O 

R E C I T Á L U

Domenico Scarlatti: Sonáty
Johann Sebastian Bach: Preludium 
a fuga g moll, Preludium a fuga D dur
J. S. Bach: Francouzská suita E dur, 
Italský koncert F dur
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17 kytarových akordů…
…aneb festival Folkové Podviní po dvou letech ticha se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 

od 16.30 hodin v kamenném hradišti vysočanského parku Podviní. Vstup volný.

HOP TROP

Slávek JANOUŠEK A KAPELA

MARIEN

Vašek KOUBEK

GOODWILL BLUEGRASS BAND

Trvalo to rovné dva roky, 
než jsme se prokopali špatnými 
časy a tichem konečně k sedm-
náctému ročníku oblíbeného 
festivalu Prahy 9 - FOLKOVÉ 
PODVINÍ. Covid a ty neveselé 
časy nás připravily nejen o dva 
roky, ale i o pár nenahraditel-
ných lidí v oblasti kultury jako 
například: Dušan Vančura, Jiří 
Cerha, Jan Vodňanský, Hana 
Horká... Dva připravené roč-
níky festivalu zmizely v černé 
covidové díře času a para-
doxem je, že právě poslední 
jmenovaná, zpěvačka skupiny 
Asonance, měla se svou kape-
lou hrát v kamenném hradišti 
vysočanského Podviní na sa-
motný závěr loňského roční-
ku festivalu. Hodně smutný 
příběh, ale stejně jako se vším 
ostatním, co nás za tu dlouhou, 
divnou dobu potkalo, nikdo 
s tím nic nenadělá. Ale snad nás 
teď už konečně čekají i veselejší 
časy a 17. ročník FOLKOVÉHO 
PODVINÍ toho bude nepochyb-
ně dobrým důkazem!

Dnes už snad každý dobře 
ví, že na každém festivalu to-
hoto žánru by neměl chybět 
pořádný kus modré trávy. 
A snad právě proto celý festival 
zahájí vystoupení GOODWILL 
BLUEGRASS BANDu. Banjo, 
mandolína, kontrabas a kyta-
ry, to vše v rukách ostřílených 
pánů, kteří své výrobní nástro-
je dokonale ovládají a neváhají 
je použít. Pětice osmahlých 
obchodníků s modrou trávou 
do vás nasype pořádnou porci 
bluegrassové klasiky a naučí 
vaše nohy i srdce tančit hodně 
divoký kvapík. Jinými slovy, 
těšte se – máte na co!

Dalšího vystupujícího věru 
netřeba dlouze představovat 
– pan Václav KOUBEK. Klasik 
něžně rozvrzaného akordeonu, 
který zpívá, naříká, stýská si 
a jeho písničky otevírají často 
klikatou cestu do našich srdcí. 
A to ať už je na pódiu se svou 
tahací harmonikou sám, nebo 
za ním stojí kapela. Ale to zá-
sadní a podstatné je, aby tam 
stál právě pan Václav. Je téměř 
jisté, že mimo teskných i divo-
kých písní bude mistrův pro-

gram proložen i několika hořce 
veselými povídkami ze života, 
které tu prostě nesmějí chybět. 
Jsou lidé a věci, které nikdy 
nezklamou, a Vašek Koubek je 
nepochybně jednou z nich.

Jako třetí se na pódiu obje-
ví další zásadní jméno české 
folkové scény, a to sice Slávek 
JANOUŠEK. Tentokrát nejen 
v duu s Lubošem Vondrá-
kem, ale s KAPELOU, kterou 
mimo nich tvoří ještě V. Zítka 
na foukací harmoniky a per-
cuse a H. Vondrák na kon-
trabas. Uskupení funguje jen 
krátce a ohlasy jsou více než 
nadšené. Je tedy jasné, že se 
máme na co těšit. Slávek Ja-
noušek poslední čtyři roky 
rozhodně nezahálel, neboť 
stihl přivést na svět desku 
pro děti a další dvě řadová 
alba. Loňské CD, věnované 
českému básníku Jiřímu Žáč-
kovi, s půvabným názvem 
„Učitel ŽÁČKOVI – ŽÁČEK 
učiteli“ (2021) a o něco starší 
CD „Tohle je vzkaz“ (2018). 
A na koncertě jistě zazní jak 
staré klasiky, tak i ochutnávka 
nových písní, a to všechno 
s novou kapelou.

Předposlední třešničkou ve-
čera, která rozezní melodiemi 
kamenné hradiště vysočan-
ského přírodního parku, budou 
pardubičtí MARIEN. Tato sed-
mičlenná kapela je mimo jiné 
i trojnásobným držitelem Porty 
a je víc než ideální ukázkou 
toho, čemu se u nás říká kla-
sický folk. Křehké melodické 
písničky postavené na zvuku 
akustických kytar pocházejí 
převážně z dílny Víti Troníčka. 
Dále pak dívčí i mužské vokály, 

nádherné vícehlasy, to vše dělá 
z Marien výjimečnou kapelu, 
která si vás snadno a rychle 
získá. Mají na svém kontě už 
několik alb, živou nahrávku 
a spolupráci se spoustou zvuč-
ných jmen jako např. Pavel 
Žalman Lohonka, Wabi Daněk, 
Robert Křesťan, Roman Horký, 
Spirituál Kvintet... Netřeba více 
hovořit. Na FOLKOVÉM POD-
VINÍ to bude nepochybně slušet 
jim i jejich písničkám.

A závěr večera už pak bude 
patřit klasikům, které věru 
netřeba představovat, stačí 
říct jen dvě slova – HOP TROP. 
Trojice zpravidla zarostlých 
desperátů s dvěma kytarami 
a basou, na které je zbytečné 
vypisovat zatykač, protože 
když je nenajdete vy, najdou 
si oni vás! Nebo alespoň jejich 
písně. Kdo strávil alespoň 
jednu noc někde u ohně, kde 
nechyběla kytara, má nepo-

chybně alespoň jeden jejich 
refrén vypálený někde v hlavě 
i na podrážkách ohořelých 
bot. A tak už více než 40 let 
duní kláda korytem a jemně 
otesané křehké i drsné ever-
greeny tohoto trojlístku jsou 
v našich srdcích hlouběji, než 
se zdá. A kdykoli zazní některá 
ze známých melodií, už samy 
odkudsi naskakují slova a člo-
věk si zpívá, i kdyby stokrát 
nechtěl. Ale on navíc chce! 
A to bude také tím nejlepším 
závěrem 17. ročníku FOLKO-
VÉHO PODVINÍ. Zazpíváme 
si spolu s Hop Tropem do noci 
Tři kříže, Podběl, Škrábej, 
Příbuznou, Obludu, Jonatána, 
Vodáckou holku a bude nám 
všem společně aspoň na chvíli 
krásně. A to v týhle podivný 
době není vůbec málo. Těšíme 
se na vás a na viděnou! Dr. Otto 

Sepl, foto: Konstantin, Otto, Lukáš Urban

S. Janoušek, R. Zenkl, L. Vondrák

HOP TROP

MARIEN

Vašek Koubek
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INZERCE

VI. SALON PRAHY 9 – 2022
Výzva pro výtvarné umělce „velké“ Prahy 9 – z městských částí a čtvrtí Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje, 

Černý Most, Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Klánovice, Satalice, Vinoř, Kbely, Letňany, 

Čakovice, Šestajovice…

Městská část Praha 9, Gale-
rie 9 vyhlašuje šestý ročník 
Salonu Prahy 9 s cílem před-
stavit 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 posled-
ních let. Výstava VI. Salonu 
Prahy 9 se uskuteční v Galerii 
9 v září roku 2022.

Podmínky účasti:

Na výstavu přijmeme 2-4 díla 
bez tematického omezení vy-
tvořená v letech 2020-2022 
(všechna závěsná díla s jedním 
očkem pro zavěšení. Pokud to 
vyžaduje technika díla, pak 
v adjustacích pod sklem či 
plexisklem. Plastiky se zajiš-
těním stability nebo sokly/

drobné plastiky či jiná trojroz-
měrná díla můžeme umístit 
do uzamykatelných vitrín).

Fotodokumentace a pod-
klady pro katalog: Jedna por-
trétní fotografi e vystavujícího, 
dvě kvalitní barevné fotografi e 
vystavených prací s popiskami 
(název díla, rok vzniku, tech-
nika, rozměr výška x šířka). 
Preferujeme materiály v digi-
tální formě zaslané e-mailem 
či na CD – tisková kvalita 300 
dpi, formáty TIFF, JPG, ale 
přijmeme i barevné fotografi e 
do formátu A5. Tyto podklady 
budou autorům vráceny spolu 
s pracemi po skončení výsta-
vy. Dále prosíme o tyto údaje 
(pokud souhlasíte s jejich 
uvedením v katalogu): datum 
a místo narození, studia, vý-
tvarné obory, jimž se věnu-
jete, nejdůležitější výstavy, 
realizace, ocenění, zastoupení 

ve sbírkách…, webové strán-
ky, kontaktní adresa.

Nevratný účastnický po-
platek 500 Kč (bude použit 
pro tisk katalogu a vernisáž) 
zaplaťte do 15. července 2022 
bezhotovostním převodem 
na bankovní účet MČ Praha 9 
č. 26016-2000910329/0800 
pod variabilním symbolem 
202209. Do poznámky napište 
Salon Praha 9 a svoje jméno 
a příjmení.

Vyplněnou přihlášku s do-
kumentací odešlete e-mailem 
na adresu galerie9@galerie9.cz
nejpozději do 15. července 
2022.

O termínu převzetí prací pro 
výstavu budete informováni 
včas na adresu, kterou uvedete 
v přihlášce. Zároveň také do-
stanete formulář předávacího 
protokolu. Každý z vystavu-
jících obdrží elektronickou 

pozvánku a při vernisáži dva 
katalogy.

Vzhledem k omezeným pro-
storám Galerie 9 si vyhrazuje-
me právo vystavit menší počet 
prací každého autora.

Informujte o Salonu Prahy 9 
své přátele a kolegy výtvarné 
umělce. Přihlášku můžete 
podat nejen na originálním 
formuláři, ale i na jeho kopii či 
písemnou formou s uvedením 
všech požadovaných údajů.
Další informace k Salonu Pra-
hy 9 vám poskytne kurátorka 
Galerie 9 Mgr. Eva Kořánová, 
tel.: 737 540 969, e-mail: gale-
rie9@galerie9.cz.
Doufáme, že šestý ročník Sa-
lonu Prahy 9 bude ucelenou 
prezentací, inspirací i příjem-
ným setkáním. Bez vás toho 
ovšem nemůžeme docílit.
Eva Kořánová, Galerie 9

Přihláška: SALON PRAHY 9 – 2022
Jméno …………………………………………………

Příjmení ……..…………………………………  Titul ……

Datum narození ……………………

Studium ……………………………………………

Adresa ……………………………………………….

PSČ ………………       Telefon …………………………

e-mail ………………………………      

www ………………………………………..

Obor, ve kterém budu vystavovat …………………………….

.......................................................... ........................................

Speciální požadavky na instalaci ……………………………

……………………………………………………………..

Údaje pro katalog: ……………………………………….....

……………………………………………………….….....

……………………………………………………………..

Souhlasím s podmínkami účasti na VI. Salonu Prahy 9 - 2022.

Datum …………………

Podpis …………………………………………
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Galerie 9, přízemí historické budovy 
vysočanské radnice, Sokolovská 
14/324, Praha 9, tel.: 236 041 292, 
www.galerie9.cz. Otevřeno od pondělí 
do čtvrtka 10-19 hodin. Vstup volný.

Kreativní dílna 

Zastav se a tvoř

V dílně v Galerii 9 si můžete 

za krátkou dobu z obyčejných 

věcí vytvořit neobyčejné.

Program dílen vždy ve středu 
od 17 do 19 hodin.
1. 6. – šperky z drátků
8. 6. – jehelníčky z fi lcu
15. 6. – košíčky z papírových 
pásků
22. 6. – koláže podle pana Ko-
láře
29. 6. – šité prázdninové de-
níčky

Dámský klub

od 19 do 21 hodin
1. 6. – relaxační kreslení 
a šperky z drátků
K účasti na dílně se nemusíte ob-
jednávat. Její kapacita je ale ome-
zena provozními možnostmi. red

Kafka – slova a tváře
Galerie 9 hostí od 20. června do 14. července 2022 projekt 

Kafka – slova a tváře.

Autorem projektu „Kafka 
– slova a tváře“ je prof. Zbig-
niew Bajek, spjatý s Akademií 
výtvarných umění v Krakově, 
jemuž je odedávna dílo Franze 
Kafky vztažným bodem a pra-
menem inspirace. Kafkův vliv 
na umění, nejen literaturu, 
je nedocenitelný. Jeho dílo 
inspiruje tvůrce vizuálního 
umění, fi lmové i divadelní, 
fascinované nejen hlubokou 
znalostí lidské psychiky, 
vepsanou v dílech pražské-
ho spisovatele, ale rovněž 
bezbřehou obrazotvorností, 
obrazností jeho vizí i for-
mou – prostou, přímo suchou 
a tolik nosnou. Kafkův svět 
je nevyčerpatelným zdrojem 
otřesných a vzrušujících obra-

zů, blízkých a srozumitelných 
všem obdařeným obdobnou 
citlivostí, jež fenomén života 
okouzluje i děsí.

Profesor Zbigniew Bajek je 
iniciátorem a koordinátorem 
mezinárodních interdiscipli-
nárních uměleckých projektů 
„Slezský Kafka“ a „Kafka – 
překonávání hranic“, v jejichž 
rámci pozvaní autoři inter-
pretovali výtvarným jazykem 
Kafkovy aforismy ze sbírky 
„Úvahy o hříchu, utrpení, 
naději a pravé cestě“. Vznikla 
tak kolekce čítající několik 
stovek černobílých obrazů, 
kreseb, grafi k, soch, instalací, 
fotografi í, digitálních prací...

Projektů se účastnilo více než 
300 umělců (studentů, dokto-

randů, absolventů i pedagogů 
uměleckých škol polských, 
evropských i mimoevrop-
ských), práce byly představeny 
na mnoha výstavách a pro děti, 
žáky, studenty, seniory a vězně 
byla uspořádána řada dílen.

Unikátní charakter mají 
překlady aforismů Franze 
Kafky do nářečí a slangů růz-
ných regionů Polska.

Významnou částí celé ko-
lekce děl jsou portréty Franze 
Kafky. Reprezentativní výběr 
z nich představuje letní výsta-
va v Galerii 9. Více na www.
projectkafka.com ek

Patřičný dřevo
V Galerii 9 vystavuje od 24. května do 16. června 2022 vý-

tvarník a spisovatel Martin Patřičný.

Je to veliká pocta, radost a slá-
va, když se k nám do Galerie 9 
umělci vrací rádi. A jaká bude 
v pořadí třetí patřičná výstava 
v Galerii 9, ptáme se autora 
vystavovaných děl.

„Dřevěné obrazy doplněné 
objekty a sochami, jak to dřevo 
dělá a co všechno umí. Taky 
úsměv a vtip. Budou k pro-
hlídce i knihy o dřevě! Tak 
nemeškejte, neotálejte dlouho 
v přírodě! Těším se nazdáááár!“

Výtvarník a spisovatel 
Martin Patřičný

Narozen 1955 v Praze. Prošel 
několik středních škol a matu-
roval na gymnáziu. Za totality 
pracoval v dělnických profe-
sích např. jako dřevorubec, 
skladník, řidič. Od roku 1989 

se plně věnuje výtvarné práci 
se dřevem a práci na knihách.

Má za sebou více než 120 
výstav v tuzemsku, např. 1993 
- Rudolfi num, Praha, 1995 - 
Lichtenštejnský palác, HAMU, 
1998 - Obecní dům a Národní 
muzeum v Praze, 2002 - Aka-
demie věd…

Pro For Arch připravil dvě 
rozsáhlé výstavy o dřevě, 
byl třikrát patronem Umění 
dřeva (veletrh Dřevostavby). 
V zahraničí vystavoval mj. 
v r. 2003 v Haagu a Naardenu, 
2006 - Salon Nezávislých, Pa-
říž, dále v Německu, Rakous-
ku, Dánsku, Švédsku, Belgii či 
Itálii. Mimo Evropu v r. 2008 
v Torontu - North York Centre 

Library, v r. 2013 účast v NY - 
Queens colledge, USA.

Byl spoluautorem scénáře 
a průvodcem 26 díly velkého 
televizního dokumentu Kus 
dřeva ze stromu – Nadace Dřevo 
pro život, režie Bedřich Ludvík, 
ČT 2/2008, 2009, 2020, 2021.

Dne 20. října 2000 spolu 
s Václavem Větvičkou a Hanou 
Hegerovou a s podporou Národ-
ního muzea a nadace Partnerství 
poprvé vyhlásili Den stromů, 
původně Den stromů a dřeva.

Kromě volné tvorby vystavu-
je i zvláštnosti růstu dřeva a do-
slova rarity. Rozsah jeho umění 
a řemesla je stěží uvěřitelný. 
Více na www.patricny.com.

Knihy:

Dřevo krásných stromů – tři 
vydání, dotisky nepočítaje
2009 Monografi e
Kus dřeva ze stromu (s Bedři-
chem Ludvíkem)
Jako v nebi. Sedm povídek

2014 Všecky krásy dřeva a Pa-
třičná Čítanka
2016 Velká kniha o dřevě
2017 už 5. vydání Pracujeme se 
dřevem
2018 Tajemství dřeva
2019 nové vydání Velké knihy 
o dřevě
2021 Akord a jiskry – výbor 
povídek ek

Zbigniew Bajek

Víly v létě

Dřevěná knihovna
Tajná mapa, cesta k pokladu

Zlatá jablka Hesperidek
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Divadlo Gong
1. 6. středa 19.00
Adéla Elbel: PRVNÍ POLOČAS ROZPADU
Adéla Elbel žije život, jak nejlíp dokáže. 
Ale protože to občas zas tak dobře 
nedokáže, dala vzniknout svému stand 
up speciálu, ve kterém mluví o tom 
nejpodstatnějším.

3. 6. pátek 19.00
Divadelní spolek Bílej Mlejn
Francis Veber: BLBEC K VEČEŘI
Satirická komedie o tom, že ten, kdo 
se nad jiné vyvyšuje, může být sám tím 
nejubožejším člověkem.

7. 6. úterý 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
RADEK TOMÁŠEK
Koncertní vystoupení bývalého člena 
skupiny Rangers a jeho syna.

7. 6. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: KAVÁRNA U ANDĚLA
Duchařská komedie o problémech, 
které ve skutečnosti žádnými problémy 
nejsou.

8. 6. středa 19.00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pravidelný pořad Slováckého krúžku 
v Praze.

10. 6. pátek 19.00
Divadelní spolek Bílej Mlejn
Jules Romains: DR. KNOCK 
Když do malého města nastoupí nový 

lékař, který vše podřizuje zájmům medi-
cíny, může to mít na zdejší obyvatelstvo 
nepředvídatelné důsledky. Bizarní 
nadčasová francouzská komedie, která 
je a zároveň není obrazem dnešní doby.

15. 6. středa 16.30
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ DĚTSKÝCH 
HERECKÝCH KURZŮ
Fantomové divadla I: Pohádkový pelmel 
aneb jak Koblížek k čepečku přišel 
Fantomové divadla II: Devátá princezna

15. 6. středa 19.00
VYSTOUPENÍ STUDENTŮ HERECKÉHO 
KURZU PRO DOSPĚLÉ
Divadelní spolek Moruše
Věra Rebon: Rodina nade vše, i ta sicilská
Úsměvná jednoaktovka, kde je všechno 
jinak, než se na první pohled zdá.
Princezna číslo devět
bonusová pohádka

16. 6. čtvrtek 19.00
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného 
humoru známého komika.

GONG DĚTEM

1. 6. středa 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI 
A KOČIČCE  3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu 
nemotorném pejskovi a způsobně vycho-
vané kočičce.

2. 6. čtvrtek 10.00
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ 
(KO)MÉDIA  9+
Mediální výchova pro děti a mládež 
v kyberkostce.

6. 6. pondělí 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: DOBRODRUŽ-
STVÍ TOMA SAWYERA  8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času, 
když venku se zatím dají zažít velká 
dobrodružství.

7. 6. úterý 10.00
Malá scéna
F. X. Watzl: KAŠPÁREK V PEKLE  3+
Tradiční loutková pohádka o nerozhod-
ném Kubovi, kterému statečný Kašpárek 
pomůže rozehnat čerty v pekle, získat 
princeznu a půl království.

8. 6. středa 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ 
KOCOURA MODROOČKA  3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak 
jeden kočičí kluk poznával svět.

9. 6. čtvrtek 10.00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL  9+
Pohádka podle skutečného příběhu vy-
sočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

9. 6. čtvrtek 14.15
D. Beneš: JAK JSEM NECHTĚL VYRŮST 
 5+
Když dospělí nebudou trochu dětmi, 
nebudou chtít děti být dospělými.

10. 6. pátek 10.00
J. Werich, M. Pokorný: LAKOMÁ BAR-
KA  5+

Veselá i poučná pohádková klasika 
o špatných lidských vlastnostech pro 
děti i dospělé.

13. 6. pondělí 10.00

R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA 

DŽUNGLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ  5+

Z lidského mláděte vychovaného vlky 
vyrostl silný mladý a inteligentní muž. 
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán 
se však nevzdává.

14. 6. úterý 10.00

D. Beneš: JAK JSEM NECHTĚL VYRŮST 

 5+

Když dospělí nebudou trochu dětmi, 
nebudou chtít děti být dospělými.

KLUB KOCOUR

2. 6. čtvrtek 19.30

DRUGA

Pagan-folk. Hudba inspirovaná pověstmi 
a pohanskou mytologií, mix klasického 
písničkového folku a rockové dynamiky 
v nástrojovém obsazení akustická kyta-
ra, baskytara, perkuse a bicí, violoncello 
a hammered dulcimer. Hosty večera Petr 
Mašín a Johanka Lábusová.

9. 6. čtvrtek 19.30
1000 LAHVÍ
Jazzové trio s širokým záběrem.

17. 6. pátek 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových 
hudebníků.

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

Sotva co si divadelní představení z pera Davida Beneše odbylo svoji premiéru, už ho 
čeká první přepracování. Ne že by fantastický příběh vyprávějící o tom, jak je důležité, 
aby rodiče dokázali být občas opět dětmi, potřeboval kdovíjak vylepšovat. Důvod 
nové úpravy je vyvolán solidaritou s ukrajinskými dětmi a jejich rodinami. S nápadem 
převést hru do ukrajinštiny přišel ředitel Divadla AHA! Jakub Stich a velké a rychlé 
podpory se mu dostalo od MČ Praha 9. O průběhu příprav budeme brzy informovat. 
Foto: dg
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Divadelní Rodina nade vše
Věru Rebon a členky jejího divadelního kurzu pro starší a pokročilé, které vystupují pod názvem Moruše, jsme zastihli při 

pilném zkoušení autorské hry Rodina nade vše, i ta sicilská, která bude mít premiéru v Divadle Gong 15. června od 19 hodin. 

Tolik energie suterénní zkušebna Gongu hned tak nezažila. 

Na co se mohou diváci těšit?
Věra Rebon (lektorka): Na ko-
medii, protože smutku a trá-
pení máme už tak každý dost. 
Jak už název napovídá, ode-
hrává se v italském prostředí… 
klášter, mafi e a jisté předmě-
ty, jejichž záměna může způ-
sobit velké problémy. Začíná 
to nenápadně, ale postupně se 
dozvíme, že jeptišky nejsou 
tím, kým se zdají být. Nako-
nec se ukáže, že jinak je skoro 
všechno.
Lenka Doležalová (student-
ka): Já třeba nemůžu vůbec 
prozradit, jakou roli hraji. 
Proto říkám, přijďte se podí-
vat a přijďte si na to. Stojí to 
za to. Ona totiž naše šéfka Věra 
nám píše skvělé hry, které při 
zkouškách ještě různě upra-
vujeme a vylepšujeme. A když 
se jí to líbí, tak říká, to je fajn, 
nechte to tam.
Věra Rebon: Lenka je taky 
skvělá, protože sem za námi 
dojíždí až z Kladna. Já se ale 
jako šéfka necítím, protože 
všechny ty hry píšu a je to čím 
dál těžší, protože tam musí 
být jen ženské role. Nebo role 
mužů musí hrát ony. Ale je to 
zábava, protože se tím spolu 
bavíme a holky jsou bezvadné. 
Jedna druhé radí, a hlavně si 
navzájem přejí úspěch a aby to 
vše dobře dopadlo. 

Muži do kurzu nechodí?
Moruše (jedna přes druhou): 
Potřebovaly bychom, aby se 
nějací přihlásili. Ale budou to 
mít těžké… Musela by to být 
nějaká silná osobnost! S námi 
totiž hned tak někdo nevydrží. 
A my jsme taky vybíravé. Byl 
tu jeden, ale vydržel jen dvě 

zkoušky, ono se chlapům moc 
nechce učit texty.
Věra Rebon: Náš divadelní 
kurz je inzerován jako 55+, ale 
já bych tam přidala i minus. 
Protože tady všechny mládne-
me, a navíc některým účast-
nicím kurzu ještě 55 nebylo. 

Co důležitého jste se v kurzu 
naučily?
Moruše: I když se text na-
konec naučíme, nervozita 
na jevišti si občas vyžádá svou 
daň. Ale za ta léta jsme se staly 
mistryněmi v tom, jak z toho 
vybruslit.

Na vaše představení cho-
dí hodně vašich příbuzných 
a známých. Jaké to je hrát před 
takovým publikem?
Moruše: Je to od nich taková 
trochu pomsta za to, jak jsme 
kdysi chodili na jejich školní 
besídky. Ale chodí rádi a líbí 
se jim to.

Jak často se vám daří hry re-
prízovat?
Věra Rebon: Méně než bychom 
chtěly. Ale třeba Prapor So-
kola Vysočany už jsme hrály 
nejméně desetkrát. Dokonce 
jednou i na zájezdě v Českém 
Brodě. To bylo během sokol-
ských slavností při stém výro-
čí založení. Jinak odehrajeme 
každou hru nejméně třikrát. 
Hráváme i na letní scéně 
na prosecké pouti.
 
Proč se přihlásit na herecký 
kurz pro starší a pokročilé 
do Divadla Gong? 
Moruše: Je to skvělá terapie 
a pomáhá to proti Alzheimeru. 
Důležitá je i ta společenská 

funkce, každá z nás na chvíli 
vypadne ze své rutiny a do-
stane se tady do úplně jiného 
světa. A je to zábava. Sejdeme 
se tady jednou týdně a hraje-
me a hrajeme si u toho…
Věra Rebon: Ale napřed si po-
povídáme!

Vnímáte publikum, když jste 
na jevišti?
Moruše: Každá to máme jinak. 
Svítí na nás refl ektory a diváci 
nejsou skoro vidět. I tak je ale 
vnímáme. Někdo má větší tré-
mu před známými, jiný se rád 
předvádí.
Věra Rebon: Sedím v portále 
a pozoruji diváky. To napětí 
tam na začátku vždycky je, ale 
jen do chvíle, než se zasměje 
první divák. Pak to z holek 
spadne. A my hrajeme jen ve-
selé věci. A tak je vždycky ně-
jaký důvod proč se zasmát. 

I N F O

Herecký kurz pro starší a pokročilé 
probíhá v Divadle Gong každé pondělí 
od 17 hodin. Zájemci, kontaktujte 
oddělení kurzů Divadla Gong 
(777 853 883, kurzy@divadlogong.cz). 
Pro lehčí rozhodování se přijďte 
15. června v 19 hodin podívat na závě-
rečné vystoupení účastnic tohoto kurzu 
– divadelního souboru Moruše.
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Prosecká zastaveníčka
Cyklus komorních koncertů v parku Přátelství na Proseku, který začal v květnu, pokračuje. Kon-

certuje se vždy v úterý od 18 hodin. Také XIII. ročník této akce se koná díky podpoře MČ Praha 9.

7. 6. VERONIKA SLUKA
Hudba pro kratochvíli
14. 6. IUVENTA TRIO
J. Ibert, W. A. Mozart
21. 6. MUSICA INCOGNITA
Klasické pasticio
28. 6. HUDBA KALICH
Skladby světových autorů

5. 7. AMIS DE LA MUSIQUE
Květy klasické hudby
12. 7. FIORI MUSICALI
H. Purcell, J. S. Bach, M. Haydn
19. 7. TRIO BOEMA
F. V. Kramář, J. I. Playel, 
V. V. Mašek
26. 7. MUSICA PER TRE

V. Jírovec, F. Paer, F. X. Dušek
2. 8. DUO PROSECCO
Hudební miniatury pro dva 
hudebníky
9. 8. MUSICA INCOGNITA
A. Rejcha, L. van Beethoven
16. 8. WICHTERLE KVINTET
F. J. Haydn, L. van Beethoven, 

D. Milhaud
23. 8. JAZZOFONIE
Ježek, G. Gerschwin, 
B. Goodman
30. 8. DUO PER DUE
Hudební miniatury pro dva 
hudebníky
6. 9. MUSICA NOTTURNA
Barokní pasticio
13. 9. VENTOVA DECHOVÁ 
HARMONIE
A.Rosetti, J. Grenser
20. 9. DUO KALICH
J. Brahms, G. Verdi
27. 9. AULODIE
Kompozice světových autorů red

Vysočanská nokturna
Čtvrteční hudební podvečery vás letos čekají od května 

do září v parku Zahrádky v Praze 9 vždy od 18 hodin. Pořádá 

je městská část Praha 9.

Městská část Praha 9 
Vás srdečně zve na kulturní programy
VSTUP na všechny akce ZDARMA
www.praha9.cz

1. 6. Den dětí
Park Zahrádky Vysočany

9. 6. Folkové Podviní 
Park Podviní Vysočany

27. 8. Barevná devítka
Park Podviní 

1. 9. Podviní 2022
Park Podviní

3. 9. Zlaté časy pod buřinkou
Park Podviní

4. 9. Rusalka
Park Zahrádky

10. 9. Bavorské dny na Kolčavce
Praha 9 Libeň

11. 9. Prosecký podzim 2022
Park Přátelství Prosek

16. 9. – 18. 9. 
Vysočanské vinobraní
Vinice Máchalka

17. 9. – 18. 9. 
Svatováclavská pouť na Proseku
okolí kostela Sv. Václava

190x130 mm.indd   1 09.05.2022   10:43

Devětkrát s devítkou
Hudební jaro v Praze 9 pod záštitou starosty MČ Praha 9 

Tomáše Portlíka se letos koná již po dvaadvacáté.

P R O G R A M P R O G R A M

V květnu tu pod širým nebem koncertovala Musica Adhuc Vivit I, Veronika Sluka a Hudba 
Kalich.
2. června: Interlude et Serenades
9. června: Hudba Kalich
16. června: Flores Musici
23. června: Hudba Kalich
30. června: Musica Sacra
7. července: Hudba Kalich
14. července: Musica et Verbo I
21. července: Hudba Kalich
28. července: Musica et Verbo II

4. srpna: Hudba Kalich
11. srpna: Veronika Sluka
18. srpna: Hudba Kalich
25. srpna: Musica di Coeli
1. září: Hudba Kalich
8. září: Musica Tenera
15. září: Hudba Kalich
22. září: Musica Adhuc Vivit II
red

Koncerty na festivalu orchestrální a komorní tvorby začínají vždy v 18 hodin. Organizátor 
spolek IUVENTA si vyhrazuje právo na změnu programu.

8. června

Collegium Praha

Park Přátelství na Proseku
Program: J. Haydn, W. A. Mozart

13. června

Antonín Rejcha kvintet

Park Podviní ve Vysočanech
Program: J. Rejcha, L. van Beethoven

15. června

Myslivečkovo trio

Svatyně Krista Krále ve Vysočanech
Program: J. Mysliveček, W. A. Mozart

20. června

Varhanní koncert – Václav Uhlíř a j. h.

Kostel sv. Václava na Proseku
Program: výběr z díla J. S. Bacha red
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Kolben Open na Pragovce
Devátý ročník akce Kolben Open na Pragovce se konal v sobotu 7. května 2022.

Nabídl otevřené umělecké 
ateliéry, zahájení výstavy 
Pole v množném čísle/Velká 
voda i sérii uměleckých per-
formance v prostoru bývalé 
jídelny. Nechyběl celoden-
ní výtvarný workshop pro 
děti, otevřená malířská zóna 
a koncerty kapel Ježíš táhne 
na Berlín a Mutanti hledaj 
východisko. 
kř, foto: Marcel Rozhoň

Letní kino na Pragovce
každý čtvrtek
9. června startuje na Pragovce letní sezona.

Na prvním letošním Dolce far 
Niente proběhnou nejen ko-
mentovaná prohlídka výstavy 
Pole v množném čísle/Velká 
voda, beseda s umělci a kurá-
tory a umělecké performance, 
ale po loňské úspěšné sezoně 
bude opět zahájeno Letní kino. 
Na programu jsou snímky růz-
ných žánrů od české klasiky 
přes dokumenty po artové fi lmy. 
Každý čtvrtek po setmění tak 

můžete na Pragovku do kina. 
Program najdete na x.pragovka.
com. Konec června pak bude pa-
třit vědě. Na sympoziu vystoupí 
od 27. do 29. června 2022 dvanáct 
řečníků z různých oborů (mik-
robiolog David Gabriel, fyzik Jiří 
Vyskočil, psychiatr Jiří Horáček 
a mnoho dalších) s příspěvky te-
maticky propojenými s aktuální 
výstavou Pole v množném čísle/
Velká voda. kř, foto: Pragovka Gallery

Workshopy a přednášky v Obecním domě 
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9. Registrace na recepci ve druhém patře.

Kapacita omezena, rezervace 
nutná (kurzy@divadlogong.cz, 
777 853 883, elektronická při-
hláška na webu divadlogong.
cz). Kurz je nutné uhradit 
nejpozději sedm dní před jeho 
konáním, není-li domluveno 
jinak.

PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA

Zaděláte těsto (každý na svůj 
vlastní chléb), ochutíte pomo-
cí semínek a oříšků a upečete 
jej – ideálně v remosce, pří-
padně v troubě. Během čekání 
si uvaříte kyselo. 
S sebou: remosku (pokud 

máte) a velkou zavírací skleni-
ci na kvásek.
Kdy: čtvrtek 2. června 
18.30–21.30
Cena: 650 Kč (včetně surovin)

PERSPEKTIVA

Přednáška o teorii malby 
a fotografi e. Nejen krajina, ale 
i sebemenší detail, jakým je 
třeba semínko slunečnice, má 
svou perspektivu, kterou ur-
čuje jeho objem. Při správném 
zobrazení získá i hloubku.
Kdy: pondělí 6. června 
17.00–20.00
Cena: 400 Kč

WELLBEING – CESTA 
KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

Workshop zaměřený na pět 
klí č ový ch pilířů vedoucích 
k naší vnitřní vyrovnanosti: 
smysluplnost, zdraví , vztahy, 
fi nance a komunitu.
Kdy: čtvrtek 9. června 
18.00–20.00
Cena: 350 Kč

KORÁLKOVÝ OBRÁZEK

Mozaikový workshop
Originální obrázek vytvořený 
pomocí lepení korálků růz-
ných velikostí, barev a tvarů 
do čtvercového rámečku, 

následné vyspárování. Dřevě-
ný rám možno natřít barvou 
a ozdobit.
Kdy: pondělí 13. června 
17.00–20.30
Cena: 700 Kč (materiál a po-
můcky v ceně) Text a foto: dg

Kváskový chléb

Prohlídka jindy nepřístupných prostor Pragovky s historikem 
architektury Lukášem Beranem

Ateliér Anežky Hoškové Ateliér Jany Babincové Ateliér Ladislava Vlny Ateliér Marina Káni

Výstava Pole v množném čísle. Komentovaná prohlídka, Peter 
Kašpar.

Jindřich Otta z Losu – 
šlechtic své doby
… je název výstavy, která se koná od 25. května do 14. června 2022 

na louce před pivovarem Kilián, Nad Kolčavkou 907/8, Praha 9.

Jindřich Otta 
z Losu (1541 – 21. 
června 1621) byl 
rytíř z rodu Ottů 
z Losu, člen direk-
toria českých stavů 
v době stavovského 
povstání (1618–1620). 
Dříve působil jako 

císařský rada, ale 
i za vlády zimního 
krále Fridricha Falcké-
ho v letech 1619–1620 
působil ve funkci pod-
komoří králo-
vé, v těchto letech byl 
i karlštejnským purkra-
bím za rytířský stav. red
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Správně žít je umění
Lektorka Karolína Risser, která se dlouhodobě věnuje zdravému životnímu stylu, přichystala 

pro obyvatele Prahy 9 a okolí další zajímavou přednášku.

Po povídání o zdravém jídel-
níčku a úvodu do mikrobiomu 
navazuje seminářem o well-
beingu čili cestě k životní rov-
nováze a pohodě. Přednáška 
proběhne v Obecním domě 
ve Vysočanech ve čtvrtek 
9. června od 18 hodin.

Zdraví, vztahy, smysluplnost, 
komunita a fi nance

To, co zní napoprvé příliš 
obecně nebo vznešeně, začne 
nabývat konkrétních tvarů, 
když si základní součásti naše-
ho žití rozdělíme do několika 
„přihrádek“, začneme je jednu 
po druhé otvírat a věnovat 
jim čas. Tyto přihrádky nesou 
podle teorie wellbeingu štítky 
zdraví, vztahy, smysluplnost, 
komunita a fi nance. Většinu ži-
vota se nám – tu více, tu méně 
– daří některé z těchto kategorií 

naplňovat ke své spokojenosti. 
Většinu času však některé tyto 
složky našeho bytí trpí na úkor 
jiných, v některých případech 
nám připadá, že zhroucení jed-
né vede dominovým efektem 
ke kolapsu ostatních. Jak nalézt 

tu pověstnou zlatou střední 
cestu, životní rovnováhu a spo-
kojenost, která vede k har-
monii všech složek? Na tyto 
aktuální otázky se Karolína 
Risser pokouší během svých 
seminářů najít odpověď.

Účastníci přednášky se do-
zvědí, jak efektivně zvládat 
stres, předcházet syndromu 
vyhoření a žít naplněný život. 
Tato témata navazují na Ka-
rolíniny přednášky o zdravém 
stravování a rozšiřují téma 
pestrého jídelníčku i o další 
správné návyky a metody, jak 
zlepšovat svou kondici, vitali-
tu a spokojenost.

Další informace o přednášce 
a elektronickou přihlášku nalez-
nete na webu divadlogong.cz.
 Text a foto: dg

Karolína Risser

5  T I P Ů  O D   K A R O L Í N Y  R I S S E R

Co můžete udělat pro svou psychickou pohodu ještě dnes. 

Zdraví: Zaměřte se na svůj jídelníček, na pravidelnou a vyváženou stravu. Dopřejte si do-
statek spánku, ideálně 8 hodin. Vyšetřete si čas na mentální hygienu, například meditaci, 
jógu či terapii.
Vztahy: Říká se, že jsme průměrem pěti lidí, s nimiž trávíme nejvíce času. Uvědomte si, 
zda si vědomě vybíráte, jakými lidmi se chcete obklopovat.
Smysluplnost: Pokuste se o nadhled nad svými každodenními činnostmi a nalezení 
většího smyslu v tom, co děláte. Ani jako zedník nestavíte jen „pouhé zdi“, ale celý dům, 
a to tak, aby se v něm každému dobře žilo.
Komunita: Zamyslete se, jak můžete přispět společnosti, ve které žijete. Snažte se 
pomáhat ostatním a využívat přitom své silné stránky a talent. Popřemýšlejte o zapojení 
se do dobročinných aktivit, spolků či neziskovek.
Finance: Udělejte si inventuru svých měsíčních příjmů i výdajů a uchovejte si optimální 
fi nanční rezervu jako jistotu před nečekanými výdaji. 

Protančit se životem…
Tancem jsme posedlí, ohromení, fascinovaní, unešení… říkají 

v Taneční škole Backstage Praha, která působí i na devítce. 

A svou vášeň pro tanec úspěšně předávají mladým. 

Také letos byla čtyři děvča-
ta z taneční školy Backstage 
přijata na taneční konzerva-
toř hl. m. Prahy – Elizaveta 
Kučerová, Anastázie Kuče-
rová, Sabina Rychetská, Mia 
Kiewegová. Další ze studentek 
Tereza Krytinářová se dostala 
do Tanečního centra Praha. 
Všechna děvčata navštěvovala 
BackStage sedm let od svých 
pěti let. 

V září oslaví škola deset let 
existence v Praze 9. Své nej-

úspěšnější choreografi e uvede 
4. září v divadle ABC.

Program pro nadšené taneč-
níky ale připravuje i o prázdni-
nách. Více informací na www.
centrumbackstage.cz

Příměstské tábory
Letní taneční týdny:

11.-15. července 2022:
Street dance a balet pro děti 
4-7 let (lektor Natálie Kučerová 
nebo street d. – David Lajpert)
Street dance a dynamická ta-

neční průprava pro děti 6–11 
let (lektor Natálie Kučerová 
nebo street d. – David Lajpert)

1.-5. srpna 2022:

Street dance a balet pro děti 
6-11 let (lektor Natálie Ku-

čerová nebo street d.– David 
Lajpert)
Street dance a dynamická ta-
neční průprava pro děti 4-7 let 
(lektor Natálie Kučerová nebo 
street d.– David Lajpert) Text 

a foto: Ag

Taneční škola Backstage Praha

Třešňobraní na vrchu Třešňovka
Červen je měsícem třešní a letos tomu nebude jinak!

Od soboty 18. do neděle 26. 
června přivítá spolek Na ovo-
ce v hrdlořezské Třešňovce 
všechny sběrače, česače 
a výletníky, kteří budou mít 
chuť natrhat si třešně přímo ze 
stromu, udělat čerstvý mošt, 
odpočinout v houpací síti nebo 
jen užít rodinnou pohodu se 
zábavným programem.

Pro obyvatele hlavního 
města se na vrchu Třešňov-

ka uskuteční již pátý roč-
ník tradičního Třešňobraní. 
Po celý týden bude zájemcům 
k dispozici půjčovna žebříků 
a košíků, zároveň bude také 
možnost načesané ovoce rov-
nou vypeckovat i vymoštovat. 
Mimo samosběr se objeví 
nejrůznější doprovodné akce, 
které vám zaručeně zved-
nou náladu i rozšíří obzory 
– divadlo pro děti, koncert, 

přednášky, procházky za sta-
rými odrůdami, bylinkami 
nebo hmyzem atd. Konkrétní 
program bude včas zveřejněn 
na webu a sociálních sítích 
spolku Na ovoce.

Přijďte si ušpinit ruce a na-
plnit košíky do jedné z nej-
větších pražských třešňovek! 
Čeká na vás tisíc odstínů čer-
vené a příjemná oslava blížící-
ho se léta... Text a foto: tw

Loni dobrovolní česači zachránili více 
než 2000 kg ovoce, které by jinak zůstalo 
bez užitku
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v posledních letech jako vedoucí. V
 srpnu 

1914 narukoval, po skon
ení války se p

i-
hlásil jako dobrovolník do 

eskoslovenské 
arm

ády do boj
 na Slovensku. D

o V
setína se 

R
O

K
Y

T
K

A
 Z

p
ravo

d
aj o

b
an

skéh
o

 
sd

ru
žen

í V
lastiv

d
n

ý klu
b

 P
rah

y 9
R

okytka vychází jako sam
ostatná p

íloha
m

sí
níku D

evítka, vydávaného M
 Praha 9

A
dresa redakce: V

lastiv
dný klub Prahy 9, 

m
stská 

ást Praha 9, 
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

P
o kom

 n
ese jm

én
o S

ou
sed

íkova u
lice?

Josef Sousedík s prezidentem
 T. G

. M
asarykem

 p
i návšt

v
 V

setína roku 1928

ih
ákova u

lice je sou
b

žn
á s h

lavn
í S

okolovskou
 v její lib

e
ské 

ásti. S
v

j n
á-

zev –
 jak u

vád
í U

li
n

ík –
 n

ese p
o F

ran
tišku

 
ih

ákovi (18
76

-19
51), zam

stn
an

ci 
S

D
. V

 kv
tn

u
 19

4
5 b

yl krátce, d
o u

staven
í 

ád
n

ých
 orgán

, kom
u

n
istickým

 
p

ed
sed

ou
 R

evolu
n

íh
o n

árod
n

íh
o výb

oru
 ve V

yso
an

ech
. U

lice n
ese n

ázev 
ih

ákova od
 roku

 19
55, vzn

ikla však d
íve, p

o roce 19
50

. T
olik U

li
n

ík. 

Základní data o svém
 prad

de
kovi Fran-

tišku 
ihákovi 

up
esnil 

R
okytce 

Ji
í 

i-
hák, 

kterého 
m

žete 
znát 

z 
V

ina
ského 

družstva 
sv. 

V
áclava 

z 
vinice 

M
áchalka.

František 
ihák se narodil 26. srpna 1876 

v rakouském
 E

ggenburgu a zem
el 7. zá

í 
1951 v Praze. C

elý jeho profesní život byl 
spojen se železnicí. Zhruba od roku 1900 byl 
o

 ciálem
 drah ve V

yso
anech. Za první sv

-
tové války byl vyslán do A

friky, kde pom
á-

hal stav
t železnice. Po druhé sv

tové válce 
byl krátce, od 26. 

ervna do 22. srpna 1945, 
p

edsedou R
evolu

ního národního výboru 
ve V

yso
anech, než se stal 

lenem
 O

bvodní 
rady N

árodního výboru Prahy 9.

V
 Praze 9 bydlel v Sokolovské ulici 213/346. 

S m
anželkou M

arií 
ihákovou m

l dva syny 
–

 Ji
ího a Františka. Zem

el coby penzista 
na plicní vm

etek.
F

oto: A
rch

iv rod
in

y 
ih

ákovy

ih
ákova u

lice v L
ib

n
i

R
odinné foto ze svatby Ji

ího 
iháka, syna Františka 

iháka. D
ole zleva: Ji

í 
ihák, drží ho jeho d

da František 
ihák, Ji

í (syn Františka) s m
anželkou Ji

inou, M
arie (m

anželka Františka) a M
ilan (vnuk Františka, dvoj

e 
Ji

ího). V
pravo naho

e: František 
ihák junior (syn Františka) otec dvoj

at. Byl držitelem
 

ádu republiky, což 
bylo nejvyšší 

eskoslovenské vyznam
enání ud

lované prezidentem
 republiky.
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I N F O

Dům dětí a mládeže Praha 9

Měšická 720/2
www.ddmpraha9.cz

INZERCE

Park Přátelství: Ahoj léto!
Pojďte prožít nezapomenutelnou červnovou neděli s akcí Ahoj 

léto!, kterou pořádá Dům dětí a mládeže Praha 9 v parku 

Přátelství na Proseku 12. června od 14 hodin. 

Letos účastní-
ky akce čeká 
spousta činností 
spojených se sta-
věním. Vyzkouší 
si práci pokrý-
vače střech, vy-
projektují byt 
či dům, který si 
pak budou moci 
postavit z kostek, 
vyzkouší si práci 
u míchačky, se 
stavebním koleč-
kem nebo práci 
silničáře při stav-
bě silnice. Naučí se pracovat 
s kladivem a pilkou, pomohou 
s dopravou materiálu
na stavbu, úklidem a bu-
dou detektorem kovu hledat 
šroubky a hřebíky zapomenu-
té na stavbě. Připraven bude 
herní koutek s pískovištěm i se 
stavebními kostkami.

Těšit se můžete na pódiová 
vystoupení členů tanečních, 
hudebních a pohybových 
kroužků DDM Praha 9.

Příměstský 
Cestovatelský tábor

Přihlaste své 
dítě na Cesto-
vatelský tábor 
od 8. do 12. 
srpna 2022. 
Jeho účastníci 
se budou schá-
zet v Domě 
dětí a mládeže 
Praha 9 na Pro-
seku, hrát hry 
na cestách a ob-
jevovat okolí 
Prahy. Výlety se 

uskuteční za jakéhokoliv po-
časí. Přihláška na webových 
stránkách DDM Praha 9. 

Od června startují rovněž 
zápisy do kroužků a kurzů pro 
školní rok 2022/23. mb

Červen U Brabců
I v červnu se bude v Plzeňce U Brabců na starém Proseku 

koncertovat. Za pěkného počasí na zahradě.

Vstup zdarma. Kapacita 
sálu (zahrady) je omezena, 
rezervace míst na telefonu 
602 283 023. Změna programu 
vyhrazena.

3. 6. 2022 18 hodin

Diskotéka 80´/90´
CZ hity, DJ Honza

6. 6. 2022 18.30 hodin

kytarista 
a multiinstrumentalista Petr 
Lehner
country, folk, rock a beat

13. 6. 2022 18.30 hodin

harmonikář František 
Albrecht, 
lidové písně

20. 6. 2022 18.30 hodin

písničkářka Tereza Jakobová

25. 6. 2022 15 hodin

Dětský den s diskotékou
DJ Honza                

27. 6. 2022 18.30 hodin

SWING CABINET
jazz, swing  TaDol

SC
-5

01
10

2/
02

Ochutnejte víno z Máchalky
Vinice Máchalka je jednou ze šestnácti vinic v Praze, založená 

na svazích Nebeských hor. Přijďte sem ochutnat místní víno.

Vinice Máchalka je veřejnosti otevřena od středy do pátku od 16 
do 18 hodin, v sobotu od 14 do 18 hodin. Pokud se sejde více mi-
lovníků vína, je otevřeno podle přání. A také platí, že pokud je 
branka do vinice otevřená, můžete jít dát.

Více informací najdete na www.machalka.cz a FB www.face-
book.com/vinicemachalka red
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů
Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.

Odpad musí být předáván 
v takovém stavu, aby nedo-
cházelo k poškození životního 
prostředí či ohrožení zdraví 
obsluhy vozidla. Zejmé-
na kapalné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených 
nádobách.

Svozové vozidlo v některých 
případech nemusí – z nejrůz-
nějších důvodů – stát vždy 
na stejném místě. Proto je nut-
né zkontrolovat, zda svozové 
vozidlo nestojí v blízkém okolí 
od dané zastávky. V případě, 
že svozové vozidlo nenaleznete 
na příslušné zastávce podle 
harmonogramu, kontaktujte 
řidiče tohoto vozidla na tele-
fonním čísle 739 412 393 nebo 
604 705 036. Mobilní svoz za-
jištují vždy dvě vozidla součas-
ně, je tedy nutné řidiči sdělit, 

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

V rámci mobilního sběru je 
možné odložení těchto druhů 
odpadů:
Nebezpečné: rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, fotochemi-
kálie, pesticidy, odpad s obsa-
hem rtuti (např. teploměry), 
olej a tuk s nebezpečnými 
vlastnostmi, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty obsahující nebez-
pečné látky (čisticí prostřed-
ky), léčiva
Ostatní: jedlý olej a tuk 
(v uzavřených PET lahvích)

Trasa A zastávka po-pá so

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

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

7. 6. křižovatka ulic Letňanská x Klíčovská 16.00-16.20 9.00-9.20

9. 8. křižovatka ulic Špitálská x Prouzova 16.40-17.00 9.40-10.00

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

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

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

Trasa B zastávka po-pá so

27. 8. křižovatka ulic Jahodnická x Smrková 15.00-15.20 8.00-8.20

20. 7. křižovatka ulic Paříkova x Pešlova 15.40-16.00 8.40-9.00

křižovatka ulic Kovanecká x Podvinný mlýn 16.10-16.30 9.10-9.30

křižovatka ulic Pískovcová x Kopečná 16.40-17.00 9.40-10.00

křižovatka ulic Litoměřická x Vysočanská 17.10-17.30 10.10-10.30

ul. Vysočanská 243 17.40-18.00 10.40-11.00

křižovatka ulic Jablonecká x Jiřetínská 18.10-18.30 11.10-11.30

křižovatka ulic Zárybská x Ctěnická 18.40-19.00 11.40-12.00

www.ceskydomov.cz

www.nasepraha.cz

časopis všech Pražanů

ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
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FA J. MACHÁČ
Výměny van, baterií, klozetů a kuch. 
desek. Instalace sprchových koutů 

a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, obkladů, PVC, koberců.
Štukování, malování, lepení podhledů.

Sekání trávy a vyklízení.
tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

INZERCE

Sociální služby Praha 9: Nabídka práce
Sociální služby Praha 9, z.ú., Novovysočanská 505, Praha 9, tel.: 284 086 900, 

e-mail: zackova@ssspraha9.cz, www.ssspraha9.cz

Hledáme ekonoma, který 
bude řídit ekonomiku nezis-
kové organizace s obratem 
do 100 milionů. Úkolem pra-
covníka je sestavení a řízení 

úprav rozpočtu všech středi-
sek v organizaci i sociálního 
fondu, vypracování rozborů, 
zajištění veškerých ekonomic-
kých činností – vypracování 

kalkulací, směrnic, grantů, 
dotací vč. mimořádných apod. 
a jejich vyúčtování. Dále řízení 
ekonomického úseku – účetní, 
fakturant, mzdový účetní, po-

kladní a personalista – včetně 
kontrolní činnosti.

Hledáme kolegyni nebo kolegu 
s kvalifi kací všeobecná sestra pro 
krásný domov seniorů, s chutí 
pomáhat seniorům a v ideál-
ním případě také se zkušeností 
s prací v sociálních službách 
pro seniory. Není to podmínka, 
absolventy rádi zaučíme. 
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Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 

i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní, 
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, 

ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA, 

SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté 
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i  celou 
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, 
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 

kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101
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      601 526 025        775 065 565        zadosti@dsvysocany.cz

Bassova 14, Praha 9 

www.dsvysocany.cz

specializace na Alzheimerovu  
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty
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ANGLICKÉHO JAZYKA 
všech úrovní (A1-C2)
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V E L K O O B J E M O V É  K O N T E J N E R Y  Č E R V E N

datum počet VOK čas stanoviště

4. 6. 2
8:00 – 12:00 Novoborská x Varnsdorfská

9:00 – 13:00 Vysočanská 113/243

11. 6. 2
8:00 – 12:00 Habartická – parkoviště u objektu 496-503

9:00 – 13:00 Jablonecká u č. 715/9

18. 6. 2
8:00 – 12:00 Kovanecká x Podvinný mlýn

9:00 – 13:00 Vysočanská 39/576

25. 6. 2
8:00 – 12:00 Nad Krocínkou x Obvodová

9:00 – 13:00 K Lipám x Chrastavská

Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) 

zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o. Objemný 

odpad či bioodpad mohou občané celoročně bez omezení od-

kládat také ve všech sběrných dvorech v Praze nebo si mohou 

pořídit vlastní nádoby na bioodpad. 

Letní odstávky teplé vody v Praze 9
Pražská teplárenská soustava 
potřebuje pro svůj efektivní 
provoz údržbu stovek kilome-
trů potrubí, kterými je zákaz-
níkům dopravována tepelná 
energie. V letošním létě pro-
běhne na této síti řada důleži-
tých revizí a oprav, které nelze 
provádět za plného provozu 
a které jsou nevyhnutelné pro 
celoroční bezproblémové vy-
tápění a dodávky teplé vody.

Pražská teplárenská se 
omlouvá za dočasné snížení 
komfortu pro některé obyva-
tele a omezení dodávek v mís-
tě odstávek.

Termíny pro konkrétní 
odběrná místa Pražská teplá-
renská rozesílá formou dopisu 

na smluvní odběratele, tedy 
na vaše SVJ, BD, kde nalez-
nete přesné informace o od-
stávkách ve vaší ulici. Denně 
aktualizované informace 
o letních odstávkách najdete 
vždy na webu Pražské teplá-
renské www.ptas.cz. 

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

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

Termíny: 15. 6. 2022

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou 
rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do 15 hodin 
v 1. patře, místnost 106. 
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území MČ 
Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán 
Úřadem MČ Praha 9). 
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám 
poskytnou pracovníci v infocentru.

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit 
a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problemati-
ky a problematiky mezilidských vztahů. Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ 
Praha 9, Sokolovská ulice 14/324, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).

Termín: 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2022

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

Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou 
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území 
Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán 
Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.

Galavečer boxu a K1
MČ Praha 9 bude partnerem galavečera amatérského boxu 

a K1, který se koná 2. července 2022 v 17 hodin v KD Krakov.

Galavečer boxu a K1 
organizují kluby 
KG Academy a El 
Guapo box team, 
jmenovitě Mar-
tin Gaňa a Martin 
Podlucký. Turnaj, 
kde si to opravdo-
ví chlapi rozdají 
na „ostré nože“ 
pod amatérskými 
pravidly boxu a K1, 
bude lahůdkou pro příznivce 
adrenalinových sportů. Kro-
mě ostrých zápasů, nadupané 
hudby a krásných Ring Girls 
čeká oko diváka i exhibice 
v podání Kyokushin Karate 
Slovan Bohnice.

Část výtěžku z galavečera 
půjde na podporu amatér-
ských boxerů, kteří mají am-
bice stát se profesionálními 
zápasníky a nemají fi nanční 
prostředky, část na podporu 
týraných žen žijících v azylo-
vém domě. 

„Jako bývalý profesionální 
zápasník vím, jak je obtížné se 

dostat na vrchol bez 
fi nanční podpory. 
Proto jsem se rozho-
dl s tím něco udělat 
a navázal jsem spo-
lupráci s Martinem 
Podluckým. Záro-
veň chceme pomoci 
lidem, kteří to v ži-
votě nemají lehké,“ 
říká prezident klubu 
KG Academy Martin 

Gaňo a děkuje zápasníkům, 
kteří se turnaje účastní a v rin-
gu bojují zadarmo. „Galavečer 
amatérského boxu a K1 je záro-
veň motivací pro mládež, aby 
se věnovala sportu,“ dodává 
Martin Podlucký, trenér Elgua-
po team.

Předprodej vstupenek pro-
bíhá v klubu KG ACADEMY, 
Bukolská 4, Praha 8-Bohnice 
a v klubu KTSO Praha, nám. 
Na Balabence 800, Praha 9. 
Cena vstupenky v předpro-
deji je 350 Kč, cena vstupenky 
v den konání galavečera bude 
400 Kč. Text a foto: map

Hrdlořezy 9. - 17. 7.

Podvinný Mlýn 25. - 28. 7.

Prosek 9. - 15. 7.

Jarov – Zelené město bude upřesněno

Tento rozpis je orientační. V rámci jednotli-
vých městských částí mohou probíhat také 
individuální lokální odstávky. O přesných 
termínech Pražská teplárenská včas písem-
ně informuje své smluvní odběratele. Více 
informací na www.ptas.cz.
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investujte do bydlení  
v trendy čtvrti  
Nových Vysočan

CtvrtEmilaKolbena.cz
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Atletika hrou s Človíčkem
Atletika Človíček, to je atletický oddíl registrovaný pod Českým atletickým svazem, který v Praze 9 funguje již osm let.

Díky své stále narůstající 
členské základně a kvali-
fi kovanému týmu trenérů 
patří mezi největší a nejvý-
znamnější oddíly, které se 
orientují na atletickou školku 
a minipřípravku. Oddíl nemá 
zastoupení pouze v Praze 9, 
malí Človíčci trénují také 
v Hostivaři, ve Struhařově 
a Vyskytné.

Trenéři se srozumitelnou, 
nenásilnou a hravou formou 
snaží v dětech probudit radost 
z pohybu. Atletika se podílí 
na komplexním rozvoji lid-
ského organismu a jejím hlav-
ním mottem je všestrannost. 
V oddíle proto učí nejmenší 
děti běhat, skákat a házet, 
zvládnout správnou techniku 
těchto přirozených pohybů. 
Děti tak mají dobrou průpravu 
pro všechny ostatní sporty.

Človíčci na devítce

V současné době má vysočan-
ský Človíček 508 malých, řádně 
zapsaných členů ve věku od 

2 do 10 let, kteří trénují ve vě-
kově homogenních a ustálených 
skupinkách ve Vysočanech či 
na Proseku. Mladší děti trénují 
jednou týdně 60 minut, starší 
děti mají tréninky prodlou-
ženy na 90 minut. Trénuje se 
na oválku Sokola v Novoškol-
ské ulici, oválu A.C. Sparty 
v Podvinném mlýně a oválu 
proseckého Gymnázia Litomě-
řická. Človíčci co nejvíce trénují 
venku na čerstvém vzduchu, 
v zimní sezoně v tělocvičnách. 
Čas, který děti věnovaly tré-
nování, pak mohou zúročit 
na tradičních človíčkovských 
atletických závodech, které se 
konají dvakrát ročně – na jaře 
a na podzim. Na každého malé-
ho závodníka vždy čeká medai-
le, diplom a malá odměna.  

Zápisy na školní rok 2022/2023

Zápisy nováčků na příští škol-
ní rok 2022/2023 již odstarto-
valy. Přihlásit se lze e-mailem 
na vysocany@atletikaclovi-
cek.cz. Více informací k zápi-

sům naleznete na 
www.atletikaclovicek.cz.

Do odpoledních skupinek 
Atletika Človíček přijímá děti 
narozené v roce 2019 a starší 
– musí zvládnout trénink bez 
přítomnosti svého dospěláka, 
proto jsou první dva tréninky 
nováčků zkušební a kurzovné 
se hradí až po jejich úspěšném 
absolvování.  Děti narozené 
v roce 2020 lze zapsat do do-

poledního kurzu Miniatletiky 
bez rodičů. Cvičit mohou ale 
i úplně malé dětičky, a to 
v rámci pravidelného dopo-
ledního cvičení rodičů s dět-
mi, které je určeno dětem od 
1 roku (do 4 let). Toto cvičení 
probíhá každé úterý a čtvrtek. 
Na cvičení rodičů s dětmi se 
není třeba předem nijak hlásit, 
stačí kdykoliv dorazit. Text a ilu-

strační foto: Atletika Človíček

Medailové žně 

pro bojovníky z Novoborské
Turnaj v japonském bojovém umění chanbara, které navazuje 

na samurajskou tradici, se v Praze uskutečnil v dubnu. Zú-

častnili se ho i bojovníci z oddílu trénujícího v ZŠ Novoborská.

V žákovských 
kategoriích se 
nejlépe vedlo 
zkušenějším zá-
vodníkům. Vik-
tor Melkus ovládl 
svou kategorii 
a vůbec poprvé 
do své sbírky 
přidal hned několik zlatých 
medailí. Tondovi Křišťanovi 
se tentokrát sice nezadařilo, 
ale i tak se starších závodníků 
ve své kategorii nezalekl a bo-
joval velmi pěkně. Na své tý-
mové kolegy pak navázal Vojta 
Mikulčák, který se svým vý-
konem s obouručním mečem 
stal dokonce nejúspěšnějším 
závodníkem turnaje v dět-
ských kategoriích!

Konkurence se nezalekly 
ani bojovnice z Novoborské. 
Ále Hodové ke zlaté medaili 
chyběl vždy krůček, Sofi e Ti-
chá naopak nedala šanci svým 
soupeřkám a v kategoriích 
tate kodachi a choken free si 

odnesla dvě zlaté 
medaile. 

V dospělých 
kategoriích se 
utkali i trenéři 
z Novoborské. 
V technických 
sestavách byl 
nejúspěšnější 

Josef Skotnica, který si z této 
disciplíny odnesl stříbro. Pavel 
Pospíšek a Martin Bartůněk 
navázali na skvělé výkony 
svých svěřenců a každý z nich 
ukořistil hned několik medai-
lí. Když se oba utkali ve fi nále 
o nejúspěšnějšího závodníka 
v dospělých kategoriích, bylo 
jasné, že na Novoborskou 
poputuje ještě jeden pohár. 
Ze zápasu vyšel vítězně Mar-
tin a přidal tak další úspěch 
do oddílové sbírky.

Všem závodníkům tímto 
moc gratulujeme, těšíme se 
na další závody a děkujeme 
za podporu také jejich rodi-
čům. Text a foto: pap

Kam na devítce za sportem?
Devítka v pohybu

Devítka v pohybu aneb fi tness 
pod otevřeným nebem. Kdokoliv 
si může přijít zdarma zacvičit 
pod vedením trenérů z občan-
ského sdružení Devítka v po-
hybu. Cvičí se venku v parcích 
devítky. Přehled tréninků najde-
te na www.devitkavpohybu.cz

Bike Ranch Cup

Bike Ranch Cup o pohár staros-
ty MČ Praha 9 se koná i letos. 
V parku Višňovka, ulice Pod 
Šancemi, Praha 9, se jednotlivá 

kola jedou 12. června, 26. červ-
na a 18. září 2022, velké fi nále je 
plánováno na 9. října 2022.

Závodníci jsou rozřazeni 
do jednotlivých lig (A, B, C, D) 
na základě jejich výkonnosti, 
nikoliv podle věku. Technická 
náročnost trati odpovídá vždy 
výkonnosti jezdců v dané lize, 
a tak se nikdo nemusí obávat, 
že by jel na trati, která by byla 
nad jeho možnosti. 

Závody jsou organizovány i pro 
nejmenší děti. Více informací 
na www.bikeranch-cup.cz red
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Čarodějnice na Kolčavce
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic. Magický večer s ná-

zvem Čarodějnice na Kolčavce připravila na sobotu 30. dubna 2022 i městská část Praha 9, 

a to v ulici Nad Kolčavkou.

Na malé i velké návštěvníky 
čekaly hry, malování na ob-
ličej, skákací hrad Ducháček, 
netopýří stezka, občerstvení či 
opékání buřtů, čarodějnická 
výtvarná dílna Divadla Gong, 
tance a soutěž o nejlepší čaro-
dějnický kostým.

V suterénu pivovarské re-
staurace Kilián zahrálo Diva-
dlo Matky Vackové Pohádku 
pejsko-kočičí a pohádku 
Kašpárek na cestách. V pozd-
ním odpoledni pak hrála ka-
pela Rošáda. red, foto: jd

Je to odvaha splnit si své sny
V Kulturně aktivizačním centru pro seniory v Harrachovské 

ulici v Praze 9 besedoval 13. dubna 2022 s přítomnými jeden 

z nejúspěšnějších českých horolezců, držitel dvou Zlatých 

cepínů Marek Holeček.

Marek leze alpským stylem 
a jeho cestou jsou prvovýstupy 
v nejvyšších horách světa. Leze 
od dětství, a jak se smíchem 
říká, snaží se vylézt na vše, co 
vyrostlo – od jednoho metru 
nadmořské výšky až po himá-
lajské obry. Od roku 2007 se 
účastnil nespočet horolezec-
kých expedic po celém světě.

Marek posluchače vtá-
hl do svých himálajských 
dobrodružství v zóně smr-
ti, překrásné přírody, štěstí 
a odvahy plnit si sny. Všichni 
poslouchali bez dechu, smáli 
se a žasli. Horolezec si je získal 
svou bezprostředností, vtipem 
a vypravěčským umem. Díky 
Maaro! Text a foto: Andrea Dunděrová

 Nová školka v areálu Suomi Hloubětín 

Společnost YIT, která stojí za novou čtvrtí Suomi Hloubětín 

v Praze 9, představila 4. května 2022 novou mateřskou školku.

Ta stojí na náměstí celého re-
zidenčního areálu a spolu s již 
vybudovaným sousedním dět-
ským hřištěm se stane cen-
trem zdejšího komunitního 
života. Mateřinka v severském 
stylu, jejímž autorem je reno-
movaný fi nský architekt Jyrki 
Tasa, byla zkolaudována v zá-
věru loňského roku a první 
děti přivítá letos v září. Jejím 
provozovatelem bude společ-
nost Mateřská škola EduArt.

Projekt Suomi Hlou-
bětín má již hotovu většinu 
ze svých jedenácti etap a celá 
fi nská čtvrť se dále rozrůstá: 
v jejím bezprostředním sou-
sedství staví YIT první dvě 
etapy projektu Lappi Hlou-
bětín (Kemi a Ranua), další 
dvě etapy jsou v přípravě. Na-
víc developer nedávno koupil 
přilehlý pozemek, kde by 
mělo vyrůst dalších 100 bytů. 
red, foto: YIT

Nová školka pro 100 dětí se pro první předškoláky otevře v září.

Slavnostního představení nové mateřské školky v rezidenčním areálu Suomi Hloubětín 
se zúčastnili (zleva) generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj, Markku Moilanen za CEO 
YIT Group, starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík a velvyslanec Finské republi-
ky v ČR Jukka Pesola.
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Spilka Jirka
výroba: brány, ploty, zábradlí, mříže, 
konstrukce, pohony bran

ŘEMESLNÉ PRÁCE
kovo - malíř - rekonstrukce

Komárovská 451/2
Praha 9, Horní Počernice

603 856 490
spilkajirka@spilkajirka.cz

www.spilkajirka.cz
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Letní scéna
Harfa 

Street food  
a drinky

Zábava
pro děti

Zábava
pro dospělé 

Vyrazte s dětmi, přáteli nebo sousedy na Terasy Harfa a užijte si volný čas  
na čerstvém vzduchu, skvělé jídlo a pití. Každý den se tu něco děje. 

Více na galerieharfa.cz. 
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