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TESTY ODPADNÍCH VOD NA COVID-19 SPOLEHLIVĚ ODHALUJÍ NÁKAZU VE ŠKOLÁCH

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
I LETOS MŮŽETE NAVRHOVAT, KDO
BY MĚL DOSTAT OCENĚNÍ ZA PRÁCI,
ŽIVOTNÍ POSTOJE, INSPIRATIVNÍ
POČINY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ
K DOBRÉMU JMÉNU MČ PRAHA 9
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Obyvatelé devítky se zapojili do
řešení dopadů klimatických změn
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Hlavním
předmětem
naší činnosti je
projekce, servis,
výroba a realizace
stabilního
hasicího
zařízení.
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D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

S L O V O S TA R O S T Y

PŘEČTĚTE SI

Vážení čtenáři,
v současné době ladíme
poslední detaily návrhu rozpočtu deváté městské části
pro rok 2022. Zatím hospodaříme v rozpočtovém provizoriu, to ale neznamená,
že by „zamrzly“ investiční
akce, které máme rozjeté.
Zdárně pokračuje třeba
výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
nebo v ZŠ Na Balabence.

přirozeně mění i nároky
na městskou infrastrukturu, veřejný prostor, služby… Např. první informace
o tom, jak by si lidé představovali podobu lokality
kolem O2 areny, nám dává
anketa, kterou jsme organizovali koncem loňského
roku, a nyní ji spolu s odborníky vyhodnocujeme.

A velmi aktivní jsme v přípravě tvorby strategií, studií
a návrhů k rozvoji devítky
především v oblastech kolem ulic Poděbradská a Kolbenova, kde vzniká velké
množství bytových domů.
S tím, jak se sem postupně
stěhují noví obyvatelé, se

Do řešení dopadů klimatických změn na devítce se
zase řada našich obyvatel
zapojila prostřednictvím Pocitové mapy Prahy 9. Bedlivě
sledujeme (a připomínkujeme) plánovanou stavbu
nové železniční tratě mezi
Libní a Malešicemi, která by

Měsíčník městské části
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Historie
Služby

znamenala
velký zásah do devítkového
území
zejména
kolem
Hrdlořez.
V centru naší pozornosti je
i propojení pěších cest nejen
v rozvojových lokalitách,
jako např. na Máchalce,
nebo zpřístupnění Klíčovských sadů z Kolbenovy
ulice podchodem pod železniční tratí.
Těším se na vaše podnětné
návrhy
Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9
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ŘEMESLNÉ PRÁCE
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Spilka Jirka

SC-500906/01

výroba: brány, ploty, zábradlí, mříže,
konstrukce, pohony bran

SC-500910/01
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spilkajirka@spilkajirka.cz
www.spilkajirka.cz
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Kdo by měl letos získat ocenění
osobnost městské části Praha 9?
Pro morální ocenění svých občanů za jejich příkladné a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010 nástroj v podobě udělování několika čestných cen. O tom, kdo si je převezme, rozhodují obyvatelé devítky, kteří budoucí laureáty sami navrhují.
Ocenění budou vyznamenaným i letos předávána v září
na slavnostním zasedání
u příležitosti výročí, kdy císař František Josef I. udělil
Vysočanům právo používat
městský znak v podobě, jakou známe dodnes. Výchozí
podmínkou pravidel deváté
městské části pro udělování
ocenění občanům je, že vlastní
návrhy podávají sami jednotliví občané, případně instituce
prostřednictvím svých zastupitelů. Jména navržených
laureátů je však třeba oznámit
do 31. května 2022.

Žijí mezi námi
Žijí s typickou skromností
a pokorou a většinou jen jejich nejbližší okolí ví, jakými
vzácnými osobnostmi jsou,
jak významný život, působení
a dílo je s nimi spojeno a váže
se ke konkrétním oblastem
potřebného rozvoje, proměn
a prezentace právě naší městské části. Třeba právě vy je
dobře znáte, a proto nejlépe
víte, že si takové ocenění právem zaslouží. A právě vy můžete iniciovat svým návrhem,
podaným do konce května
2022, ten rozhodující krok

Medaile Za zásluhy o městskou část
Praha 9

Čestné ceny městské části Praha 9
INFO

Pravidla MČ Praha 9 pro udělování ocenění občanů
Pravidla městské části Praha 9 pro udělování ocenění občanů a udělování záštity starosty
schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 9 už 27. dubna 2010 podle § 10 odst. 2, 4 a § 89
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Nejvyšším čestným osobním vyznamenáním je ČESTNÉ OBČANSTVÍ městské části Praha 9.
Jako morální ocenění za významná díla a mimořádné činnosti je udělována CENA městské části Praha 9.
Za významné počiny zejména v kulturní, sportovní, sociální a vzdělávací oblasti a ve volnočasových aktivitách je kolektivům i jednotlivcům udělována CENA STAROSTY Městské
části Praha 9.
Udělení ZÁŠTITY STAROSTY městské části Praha 9 je čestnou poctou pro význačné
a prospěšné akce kulturního, vzdělávacího, sportovního, vědeckého, charitativního a jinak
prospěšného charakteru.
MČ Praha 9 rovněž pravidelně uděluje medaili ZA ZÁSLUHY o městskou část Praha 9
jako morální ocenění, a to zpravidla příslušníkům integrovaného záchranného systému
nebo občanům deváté městské části za významné počiny v oblasti zajištění bezpečnosti
občanů, eventuálně záchrany jejich životů či majetku.

k tomu, abychom je lépe poznali i my ostatní. A společně
získali tolik potřebné a motivující příklady, protože ani
nám není lhostejná lokalita,
ve které žijeme, a dokážeme
si vážit všech výjimečných
osobností.
Podmínky pro udělení
ocenění, formulář návrhu
na ocenění a také proﬁly již
oceněných občanů najdete na webových stránkách:
www.praha9.cz, potřebné
formuláře jsou k dispozici
rovněž v informačním centru radnice ve Vysočanech
a na Proseku (tam je také
vyplněné můžete odevzdat).
Vaše návrhy budou projednány v Radě a Zastupitelstvu MČ
Praha 9. red, ilustrační foto: mk

KDO UŽ OCENĚNÍ ZÍSKAL?

Čestný občan
MČ Praha 9
2006
Jindřich Kolben
2007
Václav Klaus
2011
PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.
2012
David Svoboda
2015
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
dr. honoris causa mult.
2017
Jaroslava Mokrá

Cena
MČ Praha 9
2010
Stanislav Bártl
Jiří Jonáš
Miroslav Kuranda
Rudolf Obid
Lili Šafaříková – in memoriam
2011
Libuše Havelková
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča
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MUDr. František Neradílek
2012
Mgr. Jaroslava Halamová
Božena Jíšová
RNDr. Otakar Mach
MUDr. Alena Machová
2013
Zdeněk Kopenec
Marta Landová
Ivan Kieslinger
2014
František Horký
2015
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal,
DrSc.
Eduard Krützner
Ing. František Grée – in memoriam
Jaroslav Satoranský
Vladimír Zedník
2016
Pavel Baudys – in memoriam
Prof. Josef Kolmaš
Jan Král
2017
Prof. František Pišinger
Aleš Frabša
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Petr Maišaidr
Ivana Kadlečková
2018
Dana Martínková
2019
Mirka Mádrová
ThDr. Stanislav Prokop – in
memoriam
2021
Ing. Josef Neček
Václav Vorlíček
Jaroslav Vojtěch

Cena starosty
MČ Praha 9
2010
Mgr. Eliška Kasinová
Pavel Lopata
Patrik Šala
2011
Martina Drijverova
Soňa Holubová
Vlasta Křišťanová
Petr Kmenta
Jan Schütz
2012
Vlasta Houdková
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Danuše Mrkvičková
Petr Poklop
Sokolské jednoty Prosek a Vysočany
2013
Jiří Krejčí
Roman Holk
Petr Hoško
2014
Jaromír Kincl
Olga Jiráková
Zdeňka Čechová
Ragbyový klub Praga Praha
2015
Ing. Aleš Vejšický
Ragbisté Praga Vysočany
2016
Růžena Dejmková
Ing. Jiří Navrátil
Miloš Kříž
MUDr. Marta Smutná
Mgr. Michaela Žáčková
2017
Ing. Eduard Juran
Matěj a Kryštof Špilarovi
Bc. Andrea Dunděrová
Aleš Jindra a Jan Grunta

MUDr. Jana Bláhová
Rugby Club Sparta Praha
2018
Ludmila Antonyová
Ing. Jiří Dufek
Ing. Dita Franklová
Ing. Michal Petrov
Karel Beneš
Střížkovská občanská solidarita
Spolek za veselejší Střížkov
Záchrana Proseka
2019
Blanka Kašparová
Vlastimil Nytra
Jiří Kryštof
2020
Ing. Petr Budiš, PhD., MBA
Ing. Tamir Winterstein
Mgr. Věra Lodrová
Mgr. Marie Musálková
Mgr. Božena Žižková
Miluše Kulišanová
2021
Martina Mačáková
Mgr. Vítězslav Rázek
Michaela Krunclová
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Monitoring odpadních vod by
mohl nahradit antigenní testy
Z iniciativy městské části Praha 9 monitoruje od září 2021 tým VŠCHT Praha ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi
a.s. odpadní vody z vybraných základních a mateřských škol Prahy 9 a MČ Lysolaje. Cílem je včas odhalit hrozící nákazu covidem-19 a přijmout taková efektivní opatření, aby nebylo nutné posílat velký počet žáků do karantény nebo zavírat celé třídy.
Předběžné výsledky pilotního
projektu ukazují, že monitoring odpadních vod výborně
popisuje rozsah epidemie
a její průběh na jednotlivých
školách. Zároveň odhalují,
že plošné testování PCR je
podstatně účinnější při zamezování šíření epidemie než
testování antigenními testy.
Pilotní projekt, v jehož
rámci se od září dvakrát týdně vzorkují odpadní vody
a ve vzorcích se stanovuje
přítomnost RNA viru SARS-CoV-2, probíhá na pěti základních školách v Praze 9
a jedné základní a mateřské
škole v Praze-Lysolajích. Díky
aktivnímu přístupu Prahy 9
je v současnosti možné srovnávat data z odpadních vod
s daty o pozitivně testovaných
žácích a učitelích v jednotlivých školách, a to i na základě
plošného testování žáků a učitelů pomocí PCR testů.

Zásadní výstupy z testování
Analýza dat z tohoto testování
zatím poskytla několik zásadních výstupů:
• Citlivost metody stanovení
RNA viru SARS-CoV-2 v od-

padních vodách je dostatečná
pro odhalení pozitivních osob
vyskytujících se ve škole,
a to i v případě, že nakažení
jsou jen jednotlivci. Přitom
pozitivní chyby, tj. pozitivita
odpadních vod, kterou by
nepotvrdilo následné plošné
testování žáků metodou PCR,
byly velmi vzácné.
• Monitoring odpadních vod
vypovídal o šíření epidemie
covidu-19 ve školách již
v průběhu října, kdy neprobíhalo plošné testování
a odhalené pozitivní případy
z individuálního testování
byly relativně málo časté.
Následné plošné testování
od začátku listopadu tento
trend potvrdilo.
• Analýza virové RNA v odpadních vodách ukazuje, že
školy s pravidelným plošným testováním metodou
PCR dokázaly v průběhu
listopadu a prosince 2021
velmi účinně vyhledávat
a izolovat nakažené osoby.
Pokud byli důsledně a rychle izolováni nakažení žáci
a jejich kontakty, odpadní
vody nebyly pozitivní již
druhý den po plošném tes-

který by v době ustupující epidemie nahradil dosavadní málo
účinné testování antigenními testy. Tento
systém by spočíval
v rutinním sledování
odpadních vod (jednou
nebo dvakrát týdně)
a v plošném PCR testování pouze u škol
s pozitivními vzorky
odpadních vod,“ říká
Metoda sledování vývoje epidemie covidu-19 je
Jan Bartáček, vedoucí
založena na tom, že většina nakažených masivně
týmu VŠCHT Praha.
vylučuje zbytky viru ve stolici a virová RNA se tak
„Technicky lze stihdostává do odpadních vod. Do kanalizace u školy je nout dodat informace
umístěno speciální zařízení, které odebírá vzorky.
o pozitivitě odpadních
vod do
24 hodin a v následujícím dni
tování. I tam, kde se zpožprovést plošné testování PCR,“
ďovalo trasování a izolace
upřesňuje Petr Sýkora, techrizikových kontaktů, byly
nický ředitel PVK a.s.
většinou čtvrteční vzorky
„Předpokládáme, že námi
již negativní. Naproti tomu
navrhovaný systém bude
plošné testování antigenníúčinnější než plošné použití
mi testy vykazovalo v tomto
antigenních testů, zvláště
ohledu minimální účinnost.
v době ustupující epidemie, tj.
Místo nosošťourů
pravděpodobně na jaře tohoto
sledování kanálů
roku. Zároveň je toto sledo„Na základě našich pilotních
vání podstatně ekonomicky
výsledků navrhujeme zavedeefektivnější,“ dodává starosta
ní systému pro masivní moniMČ Praha 9 Tomáš Portlík.
red, foto: mk
toring odpadních vod ze škol,

O grant Prahy 9 můžete žádat do 18. února
Městská část Praha 9 vyhlásila dotační programy pro letošní
rok v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže
a v oblasti humanitární a sociální. Žádosti o finanční podporu
je třeba podat do 18. února 2022.
Programy v oblasti kultury
a využití volného času dětí
a mládeže:
• Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů
• Kulturní programy, aktivity
a projekty
• Jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež
Celkový předpokládaný objem
peněžních prostředků
– 500 tisíc korun.
Programy humanitární
a sociální:
• Sociální služby
ÚNOR
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• Podpora klubové činnosti
seniorů a osob se zdravotním
postižením
• Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným
občanům
Celkový předpokládaný objem
peněžních prostředků
– 400 tisíc korun.
O dotaci mohou žádat fyzické
i právnické osoby, které působí na území městské části
Praha 9, jsou registrovány

v souladu s právním řádem
České republiky a splňují
všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou
činnost. (Území městské části
Praha 9 tvoří tato katastrální
území či jejich části: Střížkov,
Prosek, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy a Hloubětín.)
Žadatelem mohou být zejména spolky, zájmová sdružení, nadace, nadační fondy,
církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, fyzické a právnické
osoby a další organizace.
Žádost o dotaci je třeba podat na předepsaném formuláři
ve dvou vyhotoveních, musí obsahovat všechny povinné přílohy
a podpis statutárního zástupce.
D EV Í T K A
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Jednotlivé žádosti o dotaci
budou řešeny v rámci rozpočtu pro rok 2022 a schváleným
žadatelům budou peněžní
prostředky uvolňovány na základě veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace uzavřených mezi žadatelem a městskou částí Praha 9.
Všechny podmínky pro
podání žádosti o dotaci z rozpočtu městské části Praha 9
pro rok 2022 najdete na www.
praha9.cz. red
INFO

Konzultační střediska:
Odbor kultury, mládeže a tělovýchovy,
tel.: 283 091 523, 536
Odbor sociální, tel.: 283 091 435
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Pocitová mapa Prahy 9 – klima
Pocitová mapa Prahy 9, která byla aktivní od začátku července do konce října 2020, vznikla na základě sběru názorů
a pocitů obyvatel deváté městské části, které se týkaly kvality
životního prostředí v jejich bezprostředním okolí a klimatických změn, jež ho ovlivňují, a bezpečnosti. Do jejího vytváření
se zapojilo celkem 248 respondentů, kteří na mapě vyznačili
3957 záznamů.
Pocitová mapa představuje
efektivní nástroj na sběr informací o tom, jak obyvatelé
a veřejnost vnímají projevy
zkoumaných jevů klimatické
změny a bezpečnostní situace
a jaké mají představy o možnostech řešení jejich negativních dopadů.
Na přípravě Pocitové mapy
Prahy 9 spolupracoval Úřad
MČ Praha 9, Ústav výzkumu
globální změny AV ČR v.v.i.
– CzechGlobe a Univerzita Palackého v Olomouci.
„Výsledky Pocitové mapy
Prahy 9 budou sloužit při
tvorbě strategií a návrhu rozvoje a pro další připravované
projekty MČ Praha 9 – pro
plánování investičních akcí,
vytváření koncepcí dopravy, realizaci odpočinkových
ploch nebo jako informace
pro městskou policii, kde jsou
lokality se zvýšenou kriminalitou,“ vypočítává starosta MČ
Praha 9 Tomáš Portlík a dodává: „Věřím, že i díky návrhům
nápravných adaptačních opatření od našich občanů, které
budeme moci realizovat, dojde
ke zlepšení životního prostředí
na devítce, a tím i kvality života jejích obyvatel.“

Projevy změny
klimatu v Praze
Teplota
Jak uvádí Adaptační strategie
hl. m. Prahy, klimatická změna se již v současnosti v Praze
projevuje rostoucími teplotami
vzduchu, přibývajícím počtem
vln veder a zvyšováním efektu
tepelného ostrova města.
Podle klimatických modelů
se bude teplota v závislosti

na velikosti emisí CO2 v budoucnosti dále zvyšovat.
Teplotní extrémy budou vyšší
a jejich výskyt bude stále nepravidelnější. Větší četnost
vln horka a jejich delší trvání bude umocněno efektem
tepelného ostrova města,
kdy je teplota v zastavěném
centru města vyšší než v jeho
okrajových částech. Zastavěné nepropustné betonové
a asfaltové plochy se vlivem
slunečného záření přehřívají.
V čase, kdy se přísun slunečné energie v druhé polovině
dne snižuje, přehřáté plochy
ve městě nashromážděnou
tepelnou energii vyzařují.
V odpoledních a večerních
hodinách je tak teplota v zastavěném centru města vyšší
než na jeho okrajích, kde se
vyskytuje více přírodních
ploch a stromů. Zvyšuje se
i počet tropických nocí, kdy
teplota v noci neklesá pod 20
stupňů.

Srážky
I když podle předpovědi
průměrný roční úhrn srážek
na našem území zůstává přibližně stejný, proměnlivost
a četnost výskytu lokálních
srážek se v průběhu roku zvyšuje. Srážky přicházejí s vyššími extrémními hodnotami,
které mají za následek lokální
záplavy a povodně.
Významně roste počet
dnů bezesrážkového období
a období sucha, které se vyskytovalo v letech 2015-2019.
Klimatická změna se v letech
2020-2021 projevuje extrémními výkyvy průběhu srážek
a kolísáním teploty.
V budoucnosti se projevy
klimatické změny a jejich

MODRO-ZELENÁ INFRASTRUKTURA
…je síť prvků budovaných v harmonii s přírodou pro řešení urbanistických a klimatických problémů spadající pod urbánní ekologii (zelené střechy, zelené stěny, prosakovací
dlažba, travnaté pásy, stromořadí…). Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro
zachytávání dešťové vody či její čištění. Spolu se zelenými prvky, tedy ﬂórou, pak dokáže
zvýšit biodiverzitu, kvalitu půdy a stav podzemní vody, omezit znečištění ovzduší a erozi,
ušetřit energie, zmírnit mikroklima, omezit přehřívání či zmírnit riziko přívalových povodní.
Efektem více zeleně a vodních prvků je také pozitivní vliv na duševní a fyzický stav člověka.
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J A K P O C I T O VÁ M A PA V Z N I K A L A ?
Do vytváření Pocitové mapy Prahy 9 se obyvatelé devítky mohli zapojit
v počítačové aplikaci na webových stránkách Prahy 9 (www.praha9.cz)
od 1. července do 31. října 2020.
V první části mapy pomocí dotazníku odpovídali na otázky ohledně nepříznivých
dopadů změny klimatu, kvality ovzduší nebo bezpečnosti na území deváté městské
části. Zároveň tu vyznačovali konkrétní místa, kterých se jejich poznatky a pocity
týkaly, a doplňovali k nim svůj komentář. (Na kterých místech v Praze 9 je v létě přílišné
horko? Kde chybí stín, nerostou stromy nebo usychá zeleň? Kde se po silném dešti
hromadí voda či na kterých místech dochází k záplavám? Kde máte pocit, že jste
v ohrožení, v nebezpečí? A naopak na kterých místech se cítíte příjemně?)
Ve druhé části pocitové mapy měli respondenti možnost sami navrhnout opatření,
které by vedlo ke zlepšení dané situace.
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tická změna a kvalita prostředí
Modro-zelená infrastruktura
„Analýza výsledků Pocitové
mapy Prahy 9 nám umožňuje
speciﬁkovat rozsah a intenzitu
negativních dopadů klimatické změny, zejména extrémního horka, na konkrétních
místech v naší městské části,
a přijmout opatření na jejich
zmírnění nebo nápravu. Řada
z nich bude vycházet z podnětů, které respondenti vyznačili v návrhové části Pocitové
mapy Prahy 9 a lze je obecně
charakterizovat jako využití
chladícím účinku vegetace
a modro-zelené infrastruktury,“ konstatuje místostarosta
MČ Praha 9 Jan Jarolím.

M Í S TA , K D E O B Y VAT E L É P O C I Ť U J Í E X T R É M N Í H O R K O
V místech, která se nadměrně přehřívají, se zvyšuje zdravotní riziko pro ohrožené skupiny
obyvatel, zejména pro malé děti, seniory a zdravotně postižené především s kardiovaskulárním onemocněním. Důvodem extrémního horka na nich je např. nedostatek stínu,
akumulace tepelné energie ze slunečného záření v okolní zástavbě a na zpevněných
betonových nebo asfaltových plochách. Podle Pocitové mapy Prahy 9 se jedná hlavně o:
oblast Balabenka, stanice metra Českomoravská, O2 arena (ulice Českomoravská, Sokolovská, Kovanecká, Kovářská, Drahobejlova)
oblast železniční stanice Praha-Libeň (ulice K Žižkovu, Freyova)
oblast stanice metra Vysočanská a ulice Kolbenova včetně okolí stanice metra Kolbenova
oblast stanice metra Prosek
oblast stanice metra Střížkov a park Přátelství
okolí křižovatky Novovysočanská–Spojovací

ÚNOR
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negativní dopady budou podle předpovědních modelů
dále prohlubovat a negativně
ovlivňovat zdraví a kvalitu života obyvatel města.

Co mapa devítky ukazuje
Nejvyšší počet záznamů
na Pocitové mapě Prahy 9 se
týká špatné kvality ovzduší
(728 záznamů). Jsou závažné.
Odrážejí dopad stacionárních
zdrojů v okolí a emisí škodlivin z vysokého stupně dopravního zatížení na ovzduší
v oblasti Prahy 9.
Obyvatelé Prahy 9 vyznačili
vysoký počet míst (636 záznamů), kde se ve své městské
části necítí bezpečně. Zajištění větší bezpečnosti bude
úkolem, který je nutno řešit
paralelně s návrhem opatření
na zmírnění dopadů klimatické změny.
Nedostatek zeleně vyznačili
respondenti na 601 místech
na devítce. Převážně odpovídají místům, kde lidé pociťují
extrémní horko (vyznačených
záznamů na horko je 558).
Příjemné prostředí a příjemný teplotní komfort se na Pocitové mapě Prahy 9 objevil
v 574 záznamech, což je více
než záznamů o místech s extrémním horkem.
Na oblasti, kde dochází
k výraznému suchu, upozornilo 208 záznamů.
Na nedostatečné zasakování
srážek ukazuje 237 záznamů.
Kompletní výsledky (původní
data) jsou k nahlédnutí v mapových podobách na stránkách
MČ Prahy 9 https://www.
pocitovemapy.cz/praha9-klima-2020/nahled.mk

P O C I T O VÁ M A PA P R A H Y
Podobně jako devátá městská část připravila Pocitovou mapu Prahy 9 v roce 2020 využil
tento moderní online nástroj pro zjišťování názorů obyvatel také pražský magistrát v roce
2021 a aplikoval ho na celou Prahu. Zajímají-li vás výsledky Pocitové mapy Zdravá Praha
2021, včetně výsledků týkajících se Prahy 9, naleznete je na https://www.pocitovemapy.
cz/praha/. Součinnost v tom, aby devítka vytvořila celkový sumář i z výsledků pocitové
mapy z roku 2021, jí hl. m. Praha neumožnilo.
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Nové sídlo zdravotnické záchranné
služby bude na devítce
Nové sídlo Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (ZZS) bude v budově, která by měla vzniknout nedaleko Polikliniky Prosek v Praze 9. Podoba budovy by měla vzejít z mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže.
Stavba sídla ZZS se řeší několik desetiletí. Dříve se
uvažovalo o jeho vybudování například v Praze 5, poté
na Bulovce, dále v rozestavěné
budově na Palmovce, kde měla
být nová radnice Prahy 8.
Zvažovalo se také umístění
v Troji, proti se však tehdy postavila tamní radnice. Záchranáři od roku 1999 využívají
prostory v Korunní ulici, ale
tento objekt je nevyhovující,
třeba i proto, že v budově sídlí
také městská policie, a budova tak nesplňuje kapacitní
požadavky. Podle ředitele ZZS
Petra Koloucha nevyhovuje
objekt dispozičně a rovněž neodpovídá požadavkům na další rozvoj záchranné služby.
Další pracoviště pražských záchranářů jsou pak rozmístěna
v různých částech Prahy.

Dohoda s MČ Praha 9
Nyní se magistrát dohodl
s Prahou 9, že budova pro
ZZS vznikne v sousedství
Polikliniky Prosek na Stříž-

kově. Pozemky, které patří
hlavnímu městu, byly svěřeny
Praze 9. V současnosti se proto
řeší jejich předání do správy
zpět Praze. Než se podaří nové
sídlo záchranky dostavět, devátá městská část poskytne
v prostorách připravované
nástavby polikliniky dočasné zázemí pro část provozů
záchranné služby. S tímto
přechodným řešením se počítá
od roku 2023.
„Připravovaná stavba nové
budovy pražské záchranky naplňuje i naše dlouholeté záměry. Prostory u naší Polikliniky

Prosek, které jsme Praze nabídli, jsou pro její umístění ideální. Počítáme i se součinností
při výstavbě dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu objektu záchranky tak,
aby nedošlo ke zbytečnému
zatížení stávajících komunikací
na Proseku, zejména ulice Lovosické,“ konstatoval starosta
MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

V novém v roce 2027
Vítěz architektonické soutěže by měl být znám v létě
2022. Vybere ho porota, v níž
zasednou architekti a zástupci

města. Podle plánovaného
harmonogramu by se mohlo se
stavbou začít v roce 2025, hotovo by mohlo být o dva roky
později. Celkem by měla Praha
za nové sídlo zdravotnické záchranné služby zaplatit odhadem 1,2 až 1,5 miliardy korun.
Do novostavby by se měl
přemístit dispečink, kde operátoři přijímají příchozí volání
na tísňovou linku 155 a řeší
krizové situace. Ten bude doplněn dalšími provozy, jako jsou
vzdělávací a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik
záchranářů i veřejnosti, servis
a očista sanitních vozidel, další záchranářské vybavenosti
a administrativní zázemí záchranky. red, ilustrační foto: mk
INFO
Pražská záchranná služba letos slaví
165 let od svého založení. V současnosti
disponuje více než 20 výjezdovými
základnami a postupně buduje další.
Roční rozpočet organizace je zhruba půl
miliardy korun.

Budoucí
Správa železnic představila stavbu
prvňáčkové, nové tratě mezi Libní a Malešicemi
připravte se! Na tři desítky obyvatel Prahy 9, především z Hrdlořez, se 19. ledna 2022 zúčastnily veřejného
jednání na vysočanské radnici, na němž zástupci Správy železnic představili projekt s názvem
„Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice“.

Zápis do 1. tříd základních
škol pro rok 2022/2023
proběhne ve dnech
6. a 7. dubna 2022
od 14 do 18 hodin.
„Aktuální informace pro zápis
do prvního ročníku základní
školy připravujeme. Vzhledem k epidemiologické situaci
je možné, že proběhne opět
distanční formou. Sledujte
proto web MČ Praha 9 a weby
jednotlivých škol,“ konstatuje
radní MČ Praha 9 pro školství
Zdeněk Davídek.
MČ Praha 9 je zřizovatelem
ZŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600,
ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská.
rh
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Se záměrem začít budovat novou dvoukolejnou trať v první
etapě mezi Libní a Hrdlořezy
nesouhlasí obyvatelé dotčených lokalit devítky. Vadí jim
negativní vliv stavby na životní prostředí i obrovský zásah
do krajiny, do níž v posledních letech investovaly hl. m.
Praha a MČ Praha 9 nemalé
ﬁnanční prostředky, aby zde
vytvořily zelenou odpočinkovou oblast.
Se stavbou chce Správa železnic začít v roce 2024, v současné době probíhá územní
řízení. „Připomínky v procesu, který vede k vydání územního rozhodnutí, mohou dávat
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Vizualizace: Správa železnic

i sami občané. Aby se mohli
s navrhovaným projektem
podrobně seznámit, požádali
jsme Správu železnic, aby nám

dovolila zveřejnit ho na našich webových stránkách.
Učiníme tak hned, jakmile
získáme souhlas projektanta,“
konstatoval po jednání radní
MČ Praha 9 Tomáš Holeček
a pokračoval: „Připomínky
ke stavbě, která se připravuje
od roku 2012, dávala v minulosti i naše městská část – naposledy v roce 2018 v procesu
EIA při posuzování vlivu na životní prostředí. Dokumentaci
pro územní řízení budeme
pečlivě s obyvateli Hrdlořez
sledovat a připomínkovat.“
Zajímáte-li se o stavbu nové
železniční tratě v Praze 9, sledujte www.praha9.cz. mk
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Vstup do centra pro seniory je
možný pouze s potvrzením o očkování nebo negativním testem
na covid-19 a respirátorem.
Omezená kapacita. Prosíme
o dezinfekci rukou a dodržování
rozestupů (dva metry).
1. 2. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 - 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
2. 2. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Přednáška, beseda: Sir Nicolas Winton – zachránce dětí 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Svícny z betonu
14:45 – 16:00
3. 2. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
4. 2. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 – 10:30
Vycházka, komentovaná prohlídka kostela sv.
Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Sraz
v 8:45 hod. před kostelem. Zdarma. Zájemci,
hlaste se. Bližší informace v Aktivizačním centru
pro seniory 9:00 – 12:00
Masáže – záda, šíje/200 Kč. Možné i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00
7. 2. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
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Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
8. 2. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 – 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00
9. 2. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Přednáška, beseda: Sovovy mlýny a paní Meda
Mládková (historie, sbírky…) 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Výroba svíček (silnější
svíčky s sebou) 14:40 – 16:00
10. 2. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry - Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
11. 2. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 – 10:30
Vycházka, komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí. Sraz
v 8:45 před Arcibiskupským palácem. Zdarma.
Zájemci, hlaste se. Bližší informace v Aktivizačním centru Harrachovská.
Masáže – záda, šíje/200 Kč. Možné i jiné termíny (nutno objednat) 17:00– 20:00
14. 2. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Klub seniorů – kardiaků (schůze) 14:00 – 16:00
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15. 2. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 - 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00

22. 2. 2022 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pedikúra – 60 min i s masáží/250 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina - úroveň „1-2“ - prohlubování znalostí a procvičování komunikace 9:30 - 10:45
Angličtina - úroveň „2-3“ - konverzace, praktické nácviky, beseda, rozhovory 11:15 -12:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP –
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance pro seniory – nácviky kolektivních tanců s lektorkou 15:00 – 17:00

16. 2. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Historická přednáška, beseda: Anežka Česká
13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Lapač snů 13:00
– 14:00

23. 2. 2022 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
150 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Beseda s radním MČ Praha 9 Jiřím Janákem
(dotazy vítány) 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Náhrdelník z korálků
13:00 – 14:00

17. 2. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Kosmetika – balíček 60 min/450 Kč (péče,
masáž obličeje, dekoltu, obočí aj.) 8:30 – 14:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00

24. 2. 2022 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Trénink, procvičování paměti I. 9:00 – 10:00
Kurz počítačů pro začátečníky s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 9:00 – 10:15
Trénink, procvičování paměti II. 10:30 – 11:30
Kurz počítačů pro mírně pokročilé s lektorkou
Ivanou, 50 Kč 10:30 – 12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00

18. 2. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 – 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 10:00 –13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

25. 2. 2022 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Angličtina - úroveň „0“- uvedení do jazyka pro
nové studenty 9:30 - 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 10:00 –13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 15:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 17:00 – 20:00

21. 2. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00

28. 2. 2022 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 7:50 – 8:50
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:45 – 11:45
Kondiční cvičení seniorů s lektorkou Jarkou, sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 11:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 11:00
– 12:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 12:00 – 13:00
Taneční hodina s Jarkou (mix různých stylů), sál
Knoﬂík, Jablonecká 723/4 12:00 – 13:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
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Únorová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.
8. února 2022 od 14 hodin
Divadlo Gong: Recitál Radka
Tomáška se synem
Všichni, kdo máte rádi písničky jako Džínová láska…,
jste vítáni. Vstupenky za 20 Kč
jsou k zakoupení v pokladně
Divadla Gong, Sokolovská 191,
Praha 9.
„Naše spolupráce začala,
když Radkovi ještě nebylo ani
patnáct. Dostal mě svým ta-

lentem pro improvizaci – měl
ho neskonale víc, než jsem
snad kdy měl já,“ odpovídá
Radek st., když se ho ptají
na spolupráci se synem. „Ze
začátku se mnou ovšem vystupoval trochu na zapřenou.
Hrál totiž na bicí se staršími
kamarády a jeho duše rockera
by nesnesla tu hanbu, že se
zpronevěřuje svému světu.
Později se to stejně provalilo
a kolegové ho nezavrhli.“ red

Radek Tomášek se synem

JUBILANTI

80 let
Růžena Vobecká
Josef Bařina
Jana Třikačová
Ludmila Opatřilová
František Pokorný
Ludmila Vorubová
Josef Jirkovský
Marie Tobolková
85 let
Františka Vancová
Arnošt Říha
Marie Kohlíčková

Rudolf Schwarz
Ing. Pavel Král
Karel Krampl
Kateřina Syslová
Věra Husková
90 let
Ludmila Fusková –
Zdraví a rodinnou
pohodu přeje dcera
a vnoučata Lucie
a Radim
Stanislav Fürst
Jiří Vlasák

Taťjana Čechová
Jaroslav Pospíšil
Jiří Boháč
Milan Marhol
91 let
Jarmila Sýkorová
Vlasta Eremiášová
95 let
Jiřina Pavlatová
Božena Marešová

Společnou cestou…
Diamantovou svatbu
oslavili 25. ledna 2022
manželé Jaroslava
a Jaroslav Kinzlovi.
Lásku, pohodu a zdraví
přejí všechny tři děti
Petr, Pavlína a Kateřina
s rodinami.
Krásné 80. narozeniny oslaví 12. února
2022 pan Jiří Šafránek. K tomuto výročí
mu pevné zdraví, mnoho radosti, spokojenosti, lásky a úsměvů přeje manželka Mirka, dcera Martina, syn Tomáš s rodinami.

Blahopřejeme!

96 let
Rostislav Sochor

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.

INZERCE

MAGAZINE
SPARTA
FANSHOP.HCSPARTA.CZ
SC-500918/01

www.ceskydomov.cz
ÚNOR
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Příběhy našich sousedů
Již počtvrté se žákovské týmy ze základních a středních škol v Praze 9 zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. Vyprávění
pamětníků nahrávají a zpracovávají jako dokumentární či animovaný film, rozhlasovou reportáž nebo komiks.
I v letošním školním roce se
zapojení žáci i učitelé musí
vypořádat s omezeními souvisejícími s aktuální situací
– žáci čelí karanténám, termíny rozhovorů se posouvají,
workshopy a setkání často
probíhají online. Ale přesto nic
nevzdávají. V září loňského
roku se do práce pustilo jedenáct týmů a výsledky svého
snažení představí na začátku
března. Nyní přinášíme příběhy těch pamětníků, s nimiž se
týmy potkaly. Všechny příběhy také zveřejníme na www.
pribehynasichsousedu.cz

Jiří Navrátil

Jakub Ruml

MARIE KSELÍKOVÁ (*1932)

Miloslava Smolařová

zboží, vozila ilegálně svým
dětem oblečení z NDR. Při jedné takové cestě ji na hranicích
zastavila kontrola a na schované věci přišla. Naštěstí to pro ni
nemělo žádné zásadní následky. Po studiu se stala učitelkou
a kromě častých politických
školení neustále čelila nátlaku,
aby vstoupila do KSČ. Po listopadu 1989 založila soukromou
školu Univerzum. Přála si, aby
se každý žák mohl rozvíjet svobodně a podle svých možností.

ALENA STAŇKOVÁ (*1939)

Marie Kselíková

Příběh zaznamenaly Johana
Schwarzová, Tereza Kopáčková, Anna Svobodová a Anežka
Nováková spolu s učitelkou
Lenkou Voděrovou ze ZŠ Špitálská.
Marie se narodila v Duchcově v tehdejších Sudetech.
Krátce poté, co nastoupila
do první třídy, musela s rodinou z rodného města odejít
– byla vyhlášena mobilizace
a zanedlouho podepsána mnichovská dohoda. Ona i její
rodiče byli členové Sokola a až
po válce zjistila, že její tatínek
podpořil ze sokolských peněz
přípravu atentátu na Heydricha. Nakonec se s rodinou
usadila v Praze, kde vychodila
anglické gymnázium a později
vystudovala vysokou školu.

JIŘÍ NAVRÁTIL (*1956)
Příběh zaznamenali Karolína
Fialová, Filip Houdek, Vanessa
Kunschke, Martin Zirnig,
Anežka Boušková a Julie Vršecká spolu s učitelem Janem
Procházkou ze ZŠ Novoborská.
12
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Jiří, skautským jménem
Cyrano, své dětství strávil
v Hloubětíně, kde chodil
do školy a musel vstoupit
do pionýrského oddílu. V něm
ale dlouho nevydržel, protože
se na jaře roku 1968 domluvil
se skauty v Praze 9, že vstoupí
do oddílu k nim. Po zákazu
skautské činnosti v něm ale
s dalšími kamarády zůstal
a ilegálně tak skautoval až
do sametové revoluce v roce
1989, kdy svoji činnost opět
zlegalizovali. Jiří je dodnes aktivním skautem a vede vysočanské středisko Bratří Mašínů.

JAKUB RUML (*1955)
Příběh zaznamenali Jakub
Řídel, Max Fiala, Pavel Matys
a Gabriel Bradáč společně
s učitelkou Petrou Polákovou
ze ZŠ Univerzum.
Už od dětství měla na Jakuba
silný vliv jeho rodina a opoziční činnost jeho rodičů i bratra
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Jana ho přivedla do disentu.
Účastnil se bytových seminářů,
na podzim roku 1977 podepsal
Chartu 77 a zakázané tiskoviny
distribuoval mezi členy disentu doma i do zahraničí. Jeho
velkým koníčkem byl fotbal
a po roce 1989 se mu konečně
mohl začít věnovat profesionálně. Od roku 1994 působí v pražské Spartě, pro kterou mimo
jiné vyhledával mladé fotbalové
talenty po celé republice.
Alena Staňková

MILOSLAVA SMOLAŘOVÁ (*1951)
Příběh zaznamenali Vanda
Vyleťalová, Lukáš Vido a Ella
Macková společně s učitelkami Barborou Nerušilovou
a Ivanou Danešovou ze ZŠ
Univerzum.
Miloslava se narodila v severočeském Chebu, do Prahy se
přestěhovala během studia vysoké školy. Podobně jako další
lidé, kteří trpěli všudypřítomným nedostatkem základního

Příběh zaznamenaly Klára
Vykoukalová, Soﬁe Křížková, Ani Asatryan, Kateřina
Zemánková a Julie Polášková
s učitelkou Lenkou Voděrovou
ze ZŠ Špitálská.
Alenin dědeček i rodiče se
během druhé světové války
aktivně zapojili do odboje.
Její rodiče byli po atentátu
na Heydricha zatčeni a posláni do koncentračního tábora
Mauthausen, kde byli popraveni. Dědeček věznění přežil
a dočkal se konce války. Malá
ÚNOR

2022

P Ř Í B Ě H Y
Alena byla s dalšími dětmi
rodičů, kteří pomáhali atentátníkům, internována a o tragickém osudu svých rodičů se
dozvěděla až po válce. Později
vystudovala Vysokou školu
ekonomickou, po prověrkách
v roce 1969 byla i s manželem
vyloučena z KSČ a musela
odejít ze svého zaměstnání.

VLASTA ŠMÍDOVÁ (*1939)

Vlasta Šmídová

Příběh zaznamenali Aneta
Žáčková, Aneta Burgerová,
Šimon Černý, Anastazie Dětková, Jakub Krpata a Jindřich
Horta společně s učitelkou
Evou Veličkovou ze ZŠ Litvínovská 600.

N A Š I C H

S O U S E D Ů

Vlasta se narodila těsně
před začátkem druhé světové
války, ale i přesto si pamatuje
houkání sirén a schovávání ve sklepích před nálety.
Od mládí měla ráda sport,
díky kterému se seznámila se
svým budoucím manželem.
Ten se později stal diplomatem, a tak s ním Vlasta i jejich
tři synové odjeli na několik let
do Japonska. Působil tam nejdříve jako kulturní a tiskový
atašé a v letech 1982 až 1987
byl velvyslancem.

HANA VOSEČKOVÁ (*1954)
Příběh zaznamenali Barbora
Kasová, Danny Petr Luxa,
Matěj Doležal a Claudia Janoušková společně s učitelkou
Barborou Nerušilovou a Ivanou
Danešovou ze ZŠ Univerzum.
Hana se narodila v Sokolově, ale většinu svého života
žije v Praze. Na konci 80. let se
se svým manželem připojila
k Demokratické iniciativě. Ta
jako první opoziční politický
subjekt usilovala o oﬁciální registraci na ministerstvu vnitra.
Přihlášku podali 11. listopadu
1989, tedy těsně před sametovou revolucí. Po 17. listopadu
se Demokratická iniciativa
stala součástí Občanského fóra

Hana Vosečková

Jan Jarolím

a v roce 1990 se transformovala do Liberálně demokratické
strany. Hana se aktivně podílela
na formování strany, dnes provozuje krejčovský ateliér ve Vysočanech.

jil s životním prostředím, a
tomuto tématu se věnoval i
jako respektovaný komunální
politik. Za jeden ze svých největších úspěchů proto považuje, že se do roku 1998
podařilo inverzní kotlinu podél
Sokolovské ulice a Rokytky
v Praze 9, kde byl až do roku
2020 starostou, zbavit znečištění ovzduší. Terezie Vavroušková

JAN JAROLÍM (*1946)
Příběh zaznamenaly Nicole
Nouman, Michaela Pohanková, Zuzana Bednářová,
Veronika Jeníková a Anna
Soukalová společně s učitelkou Marií Musálkovou z Gymnázia Špitálská.
Jan se narodil v roce 1946
v Praze na Vinohradech do rodiny významného architekta.
Sám svůj profesní život spo-

INFO
Více se o pamětnících z Prahy 9
dozvíte na
www.pribehynasichsousedu.cz,
www.pametnaroda.cz
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Inovativní a úspěšná hybridní výuka
Když vstoupíte do učeben Anglického gymnázia v Praze 9, uvidíte studenty, jak porovnávají literární díla Milana Kundery nebo
diskutují o elektromagnetickém spektru s tím, že některé tváře a hlasy studentů jsou promítány z elektronických zařízení. Tito
studenti, kteří se doma izolují nebo jsou v karanténě, jsou propojeni se svými vrstevníky ve třídě.
Od 22. listopadu tohoto školního roku naše škola poskytuje hybridní výuku. Učitelé
zároveň vyučují studenty prezenčně ve třídách i ty, kteří
pracují distančně z domova.
Česká vláda se zavázala, že
v této vlně pandemie ponechá
školy otevřené, ale každý den
zůstávají tisíce mladých lidí
po celé zemi doma v izolaci.
I když to není státem vyžadováno, Anglické gymnázium
proaktivně zavedlo hybridní
vzdělávací program, do kterého
mohou rodiče své děti přihlásit,
ať už jsou povinni jít do karantény, nebo je to dobrovolné
rozhodnutí. Tato iniciativa nám
pomohla v klidu zvládnout turbulentní období a nadále poskytovat našim studentům vysoce
kvalitní studijní zkušenosti.

Osvědčené postupy
Hybridní systém funguje díky
našim učitelům, kteří mají

jako elektronické tabule pro
modelování matematických
problémů nebo zapojení studenta, který je prezenčně
v hodině, jako „putovního
mikrofonu“ tak, aby se žáci,
kteří jsou připojeni do třídy prostřednictvím Google
Meet, mohli účastnit i velkých skupinových diskusí
v hodinách dějepisu.
Zejména naše neustálé využívání aplikací Google Suite
pro vzdělávání umožňuje synchronní učení jak studentům
ve třídě, tak těm doma. Například v hodinách angličtiny
si studenti mohou vzájemně
upravovat své eseje prostřednictvím sdílených Google
dokumentů. Studenti chemie
zase mohou spolupracovat
na vyhodnocování trendových
grafů pomocí aplikace Google
Jamboard.
Je třeba poznamenat, že
prezenční výuka je pro stu-

výborné dovednosti v oblasti používání vzdělávacích
technologií, a díky pečlivému
sledování aktivity a pokroku
studentů. Naším cílem je být
kreativní při přizpůsobování obsahu hodin tomuto
modelu. Na našem interním
pedagogickém školení 29.
listopadu 2021 se kolegové podělili o své osvědčené
postupy, jako například
použití vizualizační kamery

denty stále tou nejlepší možností. Naše vyučovací hodiny
se nezaměřují plně na virtuální formát vzdělávání, jak
tomu bylo při distanční výuce.
Chceme, aby naši studenti byli
přítomni ve škole co nejvíce.
Tento model však poskytuje
mechanismus, který podporuje všechny naše studenty
a zajišťuje nepřetržité učení. 
Emily Rankin, zástupkyně ředitele pro program
IB & vyučování a učení

INFO

Co je nejdůležitější
pro Anglické gymnázium
Udržování vztahů mezi žáky a učiteli
Udržování kvality výuky a aktivního
zapojování studentů
Jasná pravidla a očekávání pro studenty
i rodiče
Zvládnutelná pracovní zátěž pro naše
učitele
Jednoduché, inteligentní a uživatelsky
přívětivé vzdělávací technologie
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Come and join us!
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Dalibor Říhánek: Proměny tvorby
Obrazy, kresby, grafika, gobelíny Dalibora Říhánka budou
k vidění v Galerii 9 na výstavě
s názvem Proměny tvorby
od 8. února do 3. března
2022.

Pegas a Bukefalos, vlna, kordonet 180x300 cm, 2016

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.

Moudrá sova, lino 30x21 cm, 2020

Mystika I., akryl, olej, uhel, sololit
65x92 cm, 2020

Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje malbě,
kresbě, graﬁce, textilu a realizaci do architektury.

… Abych řekl pravdu, jsem sám překvapen, když vidím, co mi vychází pod rukama. Proto
můžete vidět v mém díle dvě jasně deﬁnovatelné cesty. Jedna je založena na solidních
základech, druhá je způsobem lyrické expanze. Jedna živí druhou v nepřetržitém toku
vzájemné součinnosti. Pracovat tímto způsobem mne učí i cesta života. Všechny mé tvůrčí
zápasy jsou vedeny o celkovou harmonii, barvy, kresby, hmoty, prostoru. Cítím se být
nástrojem vitálních sil, které jsou kolem nás, snažím se je zviditelnit vlastní tvorbou. Ptám
se, co je umění, co mě žene, co mi dává impuls, abych dělal umění? Je to zajisté druh
touhy bojovat proti smrti, je to lidská cesta.
Částečně jsem v opozici k nepředmětnému umění, protože si myslím, že vede k mrtvému
konci. Možná že jsem příliš stár, abych slyšel tuto novou muziku. Možná je to správná
cesta, ale ne pro mne. Patřím ke generaci, která považuje zobrazení přírody za jeden
z hlavních elementů v uměleckém díle. Umění bylo vždy zjevením a vyjasněním. Od pravěkých kreseb v Altamiře až po dnešek. Domnívám se, že umění by mělo osvětlovat život,
ujasňovat jej a rozkrývat jako Láska.
V Písku 26. 9. 2021 D.Ř.

Sedlák Virtuosi na vysočanské radnici
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje 24. února 2022 od 19 hodin v obřadní síni vysočanské radnice, Sokolovská 14/324, vystoupením SEDLÁK VIRTUOSI.
Hrají Lucie Sedláková Hůlová a Magdalena Sedláková
na housle, Martin Sedlák a Lukáš Sedlák na violoncello.
Program: G. F. Händel,
J. Pachelbel, J. S. Bach, J. B.
Barrière, A. Dvořák, J. Suk aj.

Rodina virtuosů
Houslistka Lucie Sedláková
Hůlová a violoncellista Martin
Sedlák spolu hrají od roku
1994 jako České smyčcové duo. Absolvovali mnoho
úspěšných vystoupení doma
i na festivalech v zahraničí.
Oba jsou absolventy Konzervatoře v Praze a Hudební
fakulty Akademie múzických
umění. V době studií se účastnili mnoha mistrovských kurzů a získali i několik ocenění
v mezinárodních soutěžích.
Několikrát také nahrávali pro
ÚNOR
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vily doma i v zahraničí (NSR,
Itálie).
Stejně dlouhá řada autorských
výstav. ek

O SVÉ TVORBĚ

Dalibor Říhánek
Narozen 8. března 1946
v Plzni.
Studia: 1961-65 Střední průmyslová škola keramická
v Bechyni, 1965-71 Akademie
výtvarných umění v Praze,
prof. Fr. Jiroudek.
V roce 1972 stáž v Beogradu
na Akademia likovnich umetniosti, prof. Zoran Petrovič,
v roce 1983 státní stipendium
Academia di belle arti v Římě
– prof. Emilio Greco.

Dlouhá řada realizací: keramika, sklo, mozaika, artprotis,
gobelíny – pro architekturu,
instituce, kostely i soukromé

Český rozhlas a jejich koncerty byly snímány i zahraničními rozhlasovými stanicemi.
Repertoár souboru zahrnuje
dua z doby baroka až po současnost. Debutové CD Českého
smyčcového dua vyšlo v roce
2002, v roce 2019 vyšlo druhé
CD s díly Mozarta, Stamitze,

Fialy, Paganiniho, Gliéra aj.
Oba umělci se
věnují jak sólové, tak komorní
hudbě.
V poslední
době vystupují
Lucie a Martin
na koncertech
i se svými dvěma
dětmi. Šestnáctiletá Magdalena
hraje od pěti
let na klavír
a od šesti let na housle. Třináctiletý Lukáš hraje od pěti
let na violoncello. Získal již
několik prvních cen na mezinárodních violoncellových soutěžích. Oba studují
na Gymnáziu a Hudební škole
hl. m. Prahy. red, foto: archiv Sedlákových
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Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena
pro všechny věkové kategorie, tvoříme zde pro radost,
zábavu, štěstí, harmonii,
uklidnění.
Program dílen v únoru 2022,
vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
2. 2. – ozdoby z drátků
na okno
9. 2. – dokreslovaná koláž
16. 2. – origami – závěs jeřábi
23. 2. – geometrické obrázky

Dámský klub
od 19 do 21 hodin
16. 2. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat, kapacita je ale
omezena provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo
ve výstavních prostorách. red
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Divadlo Gong
1. 2. úterý 19.00
Stand-up comedy
LUKÁŠ PAVLÁSEK: KDO NEPLÁČE,
NENÍ ČECH!
One man show známého komika s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.
4. 2. pátek 19.00
(přeloženo z 12. 12. 2021)
PACIFIK – 50 LET
Tradiční, vánočně laděný program spojený s oslavou 50. „narozenin“ skupiny.
Večer plný hudebních evergreenů nejen
od táborových ohňů s velkou vzpomínkou na Tonyho Linharta, legendy trampingu a bývalého kapelníka. Vystoupí
i řada původních členů skupiny.
8. 2. úterý 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
RADEK TOMÁŠEK
Koncertní vystoupení bývalého člena
skupiny Rangers a jeho syna.
8. 2. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Ludvík Pivoňka: CYRIL
Vážně míněná komedie o nemocném
otci a jeho dvou rozhádaných dětech,
bratrech Cyrilovi a Metodějovi.

Z představení Lakomá Barka. Foto: dg

9. 2. středa 19.00
Slovácký krúžek v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU
10. 2. čtvrtek 19.00
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S PYDLOU
V ZÁDECH
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové partii mocných. V hlavní roli Josef
Dvořák.
13. 2. neděle 16.00
(přeloženo ze 17. 10. 2021)
Tennessee Williams: SKLENĚNÝ
ZVĚŘINEC
Rodinná tragikomedie o touze po štěstí,
osudovém míjení a průsvitné duši křehčí
než sklo. V hlavní roli Simona Stašová.
14. 2. pondělí 19.00
(přeloženo z 10. 12. 2021)
Ray Cooney: PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM/
„OUT OF ORDER“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
Lukáš Langmajer a Michaela Kuklová.
15. 2. úterý 19.00
ONDŘEJ HAVELKA A MELODY
MAKERS: SWING NYLONOVÉHO VĚKU
POKRAČUJE!
Koncertní show, ve které Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers předvedou další
tuze žhavé swingové ﬂáky vrcholné éry
bigbandového swingu z let 1945–1948.
16. 2. středa 19.00
Jazz Club Gong
J. J. JAZZMEN
Tradiční jazz, dixieland, swing a latin
tinged jazz v neworleanském stylu.
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24. 2. čtvrtek 19.00
DS Jiřího Voskovce Sázava
Robin Hawdon: DOKONALÁ SVATBA
Bill se po rozlučce se svobodou, ze které
si nic nepamatuje, probouzí ve svém
novomanželském apartmá, a navíc je
v posteli s úplně cizí dívkou.

9. 2. středa 10.00
Malá scéna
F. X. Watzl: KAŠPÁREK V PEKLE
3+
Tradiční loutková pohádka o nerozhodném Kubovi, kterému statečný Kašpárek
pomůže rozehnat čerty v pekle, získat
princeznu a půl království.
12. 2. sobota 15.00
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUNGLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ
5+
14. 2. pondělí 10.00
O. Preussler, P. Johansson: MALÁ
ČARODĚJNICE
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.

25. 2. pátek 19.00
(přeloženo z 12. 11. 2021)
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Léta normalizace pohledem osmileté
školačky v kultovní dramatizaci. V hlavní
roli Bára Hrzánová.

15. 2. úterý 10.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (NE)BEZPEČNÁ (KO)
MÉDIA
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.

27. 2. neděle 16.00
Zábavná show
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.

16. 2. středa 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: STÍNADLA SE
BOUŘÍ
6+
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

GONG DĚTEM
2. 2. středa 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUNGLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán
se však nevzdává.
3. 2. čtvrtek 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUNGLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ
5+

17. 2. čtvrtek 19.00
KAREL PLÍHAL – 40 LET NA SCÉNĚ
Koncert svébytného písničkáře, folkaře
a básníka. Pořad není vhodný pro děti
do 12 let.

16

21. 2. pondělí 19.00
Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI.../„PARDON ME, PRIME MINISTER“
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda
Jejího Veličenstva se chystá splnit svůj
slib zatočit se zábavním průmyslem
a hazardem. V hlavních rolích Petr
Nárožný a Jan Čenský.

5. 2. sobota 15.00
J. Čapek, M. Pokorný: O PEJSKOVI
A KOČIČCE
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
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18. 2. pátek 10.00
O. Lážnovský: JAK JULES ŽIL VERNE
8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
19. 2. sobota 15.00
Malá scéna
F. X. Watzl: KAŠPÁREK V PEKLE

3+

21. 2. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný:
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE

3+

Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
22. 2. úterý 10.00 a 14.15
R. Kipling, V. Štěpánek: KNIHA DŽUNGLÍ – MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ
5+
23. 2. středa 10.00
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
24. 2. čtvrtek 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: DOBRODRUŽSTVÍ
KOCOURA MODROOČKA
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
25. 2. pátek 10.00
O. Lážnovský: MASARYK ANEB Z C.K.
SKRZ T. G. M. DO ČSR
11+
Představení na pomezí divadelního
dokumentu a únikové hry.
26. 2. sobota 15.00
J. Werich, M. Pokorný: LAKOMÁ BARKA
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
28. 2. pondělí 10.00
J. Werich, M. Pokorný: LAKOMÁ
BARKA

5+

KLUB KOCOUR
15. 2. úterý 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
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Adéla Elbel: Humor je pohled na svět
Stand-up komička Adéla Elbel toho stihla za 40 let a něco v životě už dost. Vystudovat nizozemštinu, překládat a psát knihy,
dojít pěšky do Santiaga de Compostela, vystupovat v rapovém duu nebo nechat se nafotit pro Playboy. Kupodivu však ještě
nikdy nevystupovala ve vysočanském Divadle Gong. Ale i toto se už brzy změní.
Se svým pořadem První poločas rozpadu bude bavit diváky 1. března. O tom a ještě
o mnohém dalším je náš rozhovor.
Co může očekávat případný
návštěvník tvého pořadu První
poločas rozpadu?
Já doufám, že 80 minut zábavy, uvolnění a snad i překvapení. Tahle show s nadsázkou
mapuje můj dosavadní život.
Jeho první polovinu. No a také
hodně ráda improvizuji a povídám si s publikem, takže
sem tam se všichni dozvíme
i něco o sobě navzájem.
Myslíš si, že smysl pro humor
je něco vrozeného, nebo dost
záleží na tom, v jakém vyrůstá
člověk prostředí?
Myslím, že vrozený být trochu
musí. Potkala jsem už hodně
lidí, kteří prostě nebyli vtipní,

i když se o to úporně snažili.
A prostředí také přidává. Humor je pohled na svět. Snaha
život odlehčit. Takže humoristé bývají často lidé, se kterými
se život úplně nemazlil.

jsem neviděla, ale Slunce, seno
a pár facek na mě funguje.
Jak jsi strávila letošního Silvestra a jaké tvé oslavy nového
roku byly nejbláznivější?
Byli jsme s partnerem a dětmi v Barceloně. Nakoupili
jsme si party blbosti, paruky,
frkačky a my dospělí víno
a tak jsme „důstojně“ vstoupili do nového roku. Nejbláznivější? Já Silvestr moc
neprožívám, takže se vždy jen
nebláznivě opiju.

Existuje nějaké téma, které je
pro tebe tabu?
Ani ne. Základ je neurážet.
Nikoho. To totiž není vtipné,
ale laciné.
Jakým způsobem vymýšlíš
stand-upy?
Napadne mě krátký motiv
nebo čtu zajímavý článek
a od toho se odrazím, ale pak
se to samozřejmě musí vysedět. Výstup musí být vystavěný, a to prostě člověka jen tak
nenapadne. Je to také práce.
Najde se mezi tvými oblíbenými
komediálními ﬁlmy i nějaký
takzvaný „guilty pleasure“

Adéla Elbel

biják, který má sice pitomý
humor, ale na tebe to spolehlivě
zabere? Něco jako Babovřesky,
ﬁlmy s Luďkem Sobotou nebo
Budem Spencerem a Terencem
Hillem?
Ano, já jsem vděčný divák.
Ráda se směju. Babovřesky

Mohla bys doporučit nějakého
mladého zatím nepříliš známého stand-up komika či komičku, jehož vystoupení by mohlo
v Gongu být?
Já stand-upovou scénu moc
nesleduju, ale v poslední době
mě hodně baví, jak se kvalitativně posunul Jirka Jakima. Text a foto: dg

Díra ve stázi zahájila výstavní projekt na Pragovce
První výstavní dějství roku 2022 s názvem Díra ve stázi odstartovala Pragovka Gallery a The White Room hned třemi vernisážemi – 20., 21. a 22. ledna.
V rámci dílčích kurátorských
sekcí se na výstavě představují
dva hostující kurátoři – Niccolò
Lucarelli z Itálie a česká kurátorka Tereza Nováková z Artbiomu.
Pod kurátorskou supervizí Lucie
Nováčkové z Pragovka Gallery
vystaví svá díla celkem 24 umělců na 1100 m². Výstava zahájí
celoroční projekt se zastřešujícím tématem Napojení. Následovat budou v květnu tematicky
vymezená digitální a morﬁcká
pole a v září touha po napojení.
Kateřina Štenclová. Foto: Martin Polák

První dějství Díra ve stázi
Výstava začala v Pragovka
Gallery Entry představením
děl z cyklu Mysl v terénu Dagmar Šubrtové inspirovaných
sedimenty, které se v jejích
obrazech usazují podobně
jako v ekologicky nebezpečných odkalištích. Práce Pavla
Trubena s názvem Každý,
kdo tam byl, zodpovedá sám
za seba odkáže k principům
odpovědnosti jednotlivce
v autoritářském systému.
Ve vzájemném protikladu
budou v největším prostoru
ÚNOR
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postavena průhledná, jemná,
křehká, a přesto ryze expresivní díla reagující na prostor
galerie Martiny Chloupy
a Kateřiny Štenclové a obrazy
malíře Jana Herese. Martina
Chloupa pracuje se silikonem
na nylonové tkanině a pohybuje se na poli ﬁgurální exprese. Kateřina Štenclová se pak
vyhranila na poli abstraktního
expresionismu. Na Pragovce
představí velkoformátová díla
na igelitovém podkladě na pomezí obrazu a objektu. Naopak

obrazy Jana Herese jsou pevně
ﬁgurálně usazeny a reagují
na situace prožité v období
pandemie.
V těsném sousedství se
„středem výstavy“ bude
umístěn neustále se proměňující prostor pro participaci
přizvaných umělců určený
rámcem a konceptem Susanne
Kass a Tomáše Ročka a nazvaný Udržitelná spojení.
Prostor The White Room
v druhém patře budovy pak
představí projekty, které se
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tématu věnují ze vzdálenější
perspektivy. Jejich autory jsou
např. Olga Krykun, Milica Mijajlovic a Tamara Spalajković,
Veronika Nemejovská a Adéla Kostkanová, Magdalena
Kašparová.
Celkem představí první výstavní dějství Díra ve stázi
čtyři prostorově se prolínající
tematické sekce (Zachycení
v čase a prostoru, Prvotní
zvuk a ocas chřestýše/Sdílená
samota, (Ne)udržitelná spojení, Futurologický kongres
v hotelu OÁZA/Blasts Cries
Laughter).
Nedílnou součástí prvního
dějství bude také bohatý živý
doprovodný program, tento
měsíc plánovaný na 6. února.
kr

INFO
Pro veřejnost je otevřeno od 21. ledna
do 19. dubna 2022 vždy od úterý do čtvrtka mezi 14. a 20. hodinou a od pátku
do neděle mezi 14. a 18. hodinou. Více
informací najdete na x.pragovka.com
nebo na facebookových proﬁlech Pragovka Gallery a The White Room.
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Klára Prokšíková: Upnuté legíny nejsou povinné!
Mohlo by se zdát, že kdysi megapopulární aerobik ztratil v době zaplavené mnoha dalšími druhy cvičení na významu. Zařadil
se však jen mezi ně a pro mnoho lidí může být právě on tím ideálním způsobem pravidelného pohybu. O tom, jakým vývojem
aerobik prošel, jsme se bavili s cvičitelkou Klárou Prokšíkovou.
Mnoho lidí má spojen aerobik
s druhdy populárním osmdesátkovým televizním pořadem
Cvičme v rytme. Změnil se od té
doby nějak?
To jsi mě trochu zaskočil.
V osmdesátkách jsem navštěvovala mateřskou školku
a základní školu. S velkou
zvědavostí jsem si otevřela
internet a pořad si vyhledala. Pořadem Cvičme v rytme
se různé styly cvičení prolínají. Dnes se hodiny už svými
názvy přímo zaměřují na
různé kondiční, posilovací či
protahovací tréninky. Aerobik
je univerzálním kondičním
cvičením, kde se po zahřátí
udržuje vyšší tepová frekvence nenásilným vytvářením
malé sestavy vycházející ze
základních kroků. Dokážu si
představit, že Cvičme v rytme
byl pro mnoho lidí něco jako
YouTube své doby. Pohyb se
vešel do obývacího pokoje
a nikdo vás u toho neviděl. Byl
to dobrý nápad.
Dnes existuje celá řada cvičení
od různých druhů jógy přes
kruhové tréninky až třeba k pi-

lates. Pro koho je vhodný právě
aerobik a jak bys představila
své kurzy?
Aerobik je vhodný pro všechny
věkové kategorie – pro lidi,
kteří mají rádi propojení hudby a pohybu nebo pohybu
a počítání. Noví klienti se často
obávají, že pohyby nebudou
zvládat. Výhodu aerobiku vidím v tom, že má pevně dané
základní kroky i s názvoslovím, které je potřeba na začátku každé hodiny zopakovat.
Pokud klient neslyší dobře
rytmus, může si kroky počítat. Já jsem vychovaná tanečním prostředím. Na aerobiku
mě baví právě možnost volby.
Jeden a ten samý krok se dá
odchodit na místě, zapojením
boků změnit na latinskoamerický styl, výskokem přidat
na tepové frekvenci, snížením
a zpomalením odposilovat
nebo odšlapat jako na diskotéce. Volba, jakou variantu ze
základního provedete, je na
vás. Otočky a jakýkoliv nadstandard není vůbec povinný.
Vždy se od poloviny hodiny
věnuji posilování. Postupně
zapojíme všechny velké svalo-

zatracovanému pracovnímu
pondělí, kdy právě večer od 19
do 20 hodin cvičím v Obecním
domě ve Vysočanech.

Klára Prokšíková

vé skupiny buď pouze s vahou
vlastního těla, nebo s pomůckami. Protažení na závěr
považuji za jednu z nejdůležitějších součástí. Dobře protaženého klienta bolí druhý den
méně svalů a já méně škytám.
Existuje ještě závodní forma aerobiku? Dá se v tvých kurzech
připravovat i tímto směrem?
Sportovní aerobik je samostatná disciplína a naše
skromné cvičení při zemi by
pro nadšence bylo jen milým
zpestřením. Příprava na něj je
fyzicky i časově náročná. Ke
mně si lidé chodí odpočinout.
Cvičení a známý kolektiv je
dobrou protiváhou k toliko

Jistou dobu cvičili aerobik
i muži. Je dnes vhodný i pro ně?
Ano. Muži jsou vždy vítáni.
Všichni, které jsem za ty roky
poznala, chodili pravidelně
a byli nedílnou součástí stálé
klientely. A nebojte, upnuté
legíny nejsou povinné.
Tvůj vzkaz na závěr…
Pokud kdokoliv váhá s návštěvou, bojuje s předsudky, tak
ať si řekne: „Všechno se má
zkusit!“ Vezměte si pohodlné
sportovní oblečení, sálové boty
a přijďte si vyzkoušet sport,
který vymysleli v osmdesátkách a od té doby se jen zdokonaluje. Těšíme se na vás J. Text
a foto: dg

INFO
Aerobik se cvičí v Obecním domě ve
Vysočanech každé pondělí od 19 do
20 hodin. Pokud máte zájem do kurzu
přistoupit, kontaktujte kancelář kurzů
(kurzy@divadlogong.cz, 777 853 883).

Přednášky a workshopy v Obecním domě
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, bezbariérový přístup. Registrace na recepci (2. patro). Rezervace nutná (kurzy@divadlogong.cz, 777 853 883, elektronická přihláška na webu divadlogong.cz). Kurz je nutné uhradit nejpozději sedm dní před jeho
konáním, není-li domluveno jinak.
KOMPOZICE
přednáška o teorii malby
a fotograﬁe
Základní
stavební
kámen fotograﬁe i malby
má svá lety
prověřená
pravidla, ale
i prostor pro
experiment. Jeden takový je
i součástí přednášky.
Kdy: pondělí 7. února 17.00–
20.00
Cena: 400 Kč
MOZAIKA – KORÁLKOVÝ OBRÁZEK
umělecký workshop
Pomocí lepení korálků různých velikostí, barev a tvarů si
vytvoříte originální obrázek,
18
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vyspárujete
a rám můžete
natřít barvou
a ozdobit.
Kdy: pondělí
14. února 17.00–
20.30
Cena: 700 Kč

JAK VZHLED OVLIVŇUJE
NAŠE CHOVÁNÍ?
přednáška kineziologie
Jaký má vzhled obecně vliv
na naše chování? Základní druhy a charakteristiky
struktur a funkcí v kineziologii a jak díky jejich poznání
pochopit a přijmout sebe
a druhé?
Kdy: čtvrtek 17. února 18.00–
20.00
Cena: 350 Kč
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UPCYKLOVANÉ DÓZY
S KORÁLKOVÝMI VÍČKY
mozaikový workshop
Zdobení nevyužitého víčka
(dózy, cukřenky, konvičky –
můžete si přinést vlastní), jeho
polepení skleněnými korálky
či kabošony, následné zaspárování.
Kdy: pondělí 21. února 17.00–
21.00
Cena: 850 Kč

vaná – lepení korálků na dřevěnou destičku s následným
zaspárováním
Kdy: pondělí 28. února 17.00–
19.00 (děti 9–14 let, možno
s rodiči)
Cena: 200 Kč/400 Kč Text a foto:
dg

MOZAIKOVÉ TVOŘENÍ
PRO CELOU RODINU
umělecké workshopy
Korálková mozaika bez spárování – lepení korálků na dřevěnou destičku.
Kdy: pondělí 28. února 15.45–
16.45 (rodiče s dětmi 3–8 let)
Korálková mozaika zaspároÚNOR
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Vítězný projekt inspirovala říčka Rokytka
Zelená plocha přes ulici od vysočanské nemocnice se dočká nové podoby. Frekventované, ale prázdné místo získá novou náplň
pro návštěvníky i novou sochařskou výzdobu. Vítězný soutěžní návrh soch i nové krajinářské řešení si klade za cíl navrátit místu
jeho původní odkaz a výtvarnou kvalitu.

Vítězný návrh Fluvizem Dominika Adamce a Marka Kratochvíla

Nálada nyní relativně prázdného místa, které v minulosti
žilo dětskými hrami v brouzdališti a doplňovala ji dnes
odstraněná plastika Miroslava Jiravy, bude obnovena
originálním krajinářským
a sochařským dílem. Výsledky
umělecko-architektonické
soutěže podpořené z magistrátního programu Umění pro
město schválila Rada MČ Praha 9 v prosinci loňského roku.
V parku se dílo objeví v roce
2023. V konkurenci dalších
28 návrhů oslovil porotu (složenou z odborníků na umění
a zástupců deváté městské
části) nejvíc ten s názvem
Fluvizem od autorského týmu
sochaře Dominika Adamce
a Marka Kratochvíla.

Fluvizem
„Návrh je pomyslným výsekem podoby původní krajiny
formované říční nivou Rokytky. Hledá v ní inspiraci
při zacházení s vodou a její
zvlněný terén pokrytý bohatou biodiverzitou chápe jako
komplexní plastický útvar,
přírodní plastiku,“ říkají autoři o soutěžním návrhu, který
podle poroty nejlépe reﬂektuje
kontext místa, přináší novou
ideovou náplň a zdařile komunikuje s publikem.
„Reminiscence na původní
koryto Rokytky a obnovení
přirozeného vodního cyklu
místa jsou vysoce ceněny
porotou, přičemž divoká,
a přitom urbánní krajina je
vhodnou reakcí na kontext.
Samotné výtvarné řešení soch
je současné a vyvolalo živou
ÚNOR
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Druhé místo v soutěži získal David Balajka

Třetí místo, Stéliště ve Vysočanech, Ondřej Buš a Eliška Olšanská

debatu uvnitř poroty – jistě
bude komunikovat s divákem.
Podle poroty nabízí návrh
nejvhodnější kontextuální
vazby, odkazy na historickou
a ekologickou hodnotu místa,
zvýšení biodiverzity prostředí,
propojení celého okolí a neomezuje průchodnost místem.
Velice zajímavé je ideové a výtvarné pojetí soch, protože
plastiky nedominují prostoru,
nevyvyšují se nad přírodu
a jsou součástí ekosystému
– vytvoří jeden celek,“ říká
o vítězném návrhu předsedkyně poroty Edith Jeřábková.

Odměněný návrh Vlajkovka o vlhku
a suchu, Vojtěch Rada

Bodovala také vodní clona
a vodní mlha
Z devětadvaceti návrhů, které
byly po celou dobu rozhodování drženy v anonymitě, porota vybrala a ﬁnančně ocenila
tři nejlepší. Pomyslné stříbro
získal architekt David Balajka
s uměleckým prvkem v podobě vodní clony. Třetí místo
obsadila idea zvlnění zpevněné části parku a zahalení
do vodní mlhy. Autory byli
krajinářka Eliška Olšanská
a architekt Ondřej Buš. Mimořádnou odměnu získal návrh

INFO
Informace k soutěži najdete na stránkách https://crea-tura.com/fontanavysocany
Zadavatel soutěže: Městská část Praha 9
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek:
crea—tura, www.crea-tura.com
Složení poroty: kurátorka a teoretička umění Edith Jeřábková, místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský, krajinářská architektka Martina Forejtová, umělkyně a pedagožka Katarína Hládeková, zastupitelka MČ Praha 9 Kamila Viktorinová, předseda komise Programu
umění pro město Jan Kasl a sochař Jiří Plieštik. Jako náhradníci v porotě zasedli vedoucí
Galerie 9 MČ Praha 9 Eva Kořánová, architekt Vojtěch Tecl a vedoucí odboru životního
prostředí MČ Praha 9 Milan Rosol.
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Vlajkovka o vlhku a suchu
od Vojtěcha Rady.

Umění pro město
Projektová výtvarně-architektonická soutěž o návrh
fontány s dětským brouzdalištěm byla relativně nová soutěžní forma, kde zadavatelem
je městská část a investorem
hlavní město Praha. Celkové
investiční náklady na pořízení
díla jsou odhadnuty na 4,5
milionu korun a o ﬁnance
na realizaci bude žádat městská část z programu hl. m.
Prahy Umění pro město.
„Myslím, že díky otevřené
soutěži byl do veřejného prostoru u Sokolovské ulice vybrán opravdu kvalitní návrh,“
konstatoval místostarosta MČ
Praha 9 a člen poroty Adam
Vážanský a dodal: „Věřím, že
ho kladně přijde i Komise pro
umění ve veřejném prostoru
hl. m. Prahy a dočkáme se
jeho realizace.“ 
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S Knoﬂíkem
Pozor na nový trik:
na příměstské tábory výměna zámku
I když se zdá, že léto je ještě daleko, v kulturním a rodinném
centru Knoflík už připravují letní příměstské tábory. Pokud vás
některý z nich zaujme, můžete na něho své děti přihlásit už teď.
Přihlášky a informace:
www.centrumknoﬂik.cz,
akce@centrumknoﬂik.cz,
nebo tel.: 702 009 452,
605 806 230.

Hlavně že jsme na vzduchu
Termín: 11.-15. 7., 22.-26. 8.
Cena: 3100 Kč/2600 Kč (sourozenec)
Strava: vlastní
Věk: 4-12 let
Lektoři: Eliška Kasinová, Marcela Tůmová
Program: turistický tábor pro
malé i větší turisty. Každý den
někam dojdeme, dojedeme
a poznáme nová místa
Hledáme písničku
Termín: 18.-22. 7., 15.-19. 8.
Cena: 3800 Kč/3300 Kč (sourozenec)
Strava: zajištěna (2x svačina,
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oběd, pitný režim)
Věk: 4-8 let
Lektoři: Johanka Kopačková,
Marcela Tůmová
Program: potkání s hudbou
a hudebním světem, výtvarka,
vycházky a spousta legrace.
Na závěr připravíme pro rodiče
malé vystoupení.

Časostroj
Termín: 25.-29. 7., 8.-12. 8.
Cena: 3800 Kč/3300 Kč (sourozenec)
Strava: zajištěna (2x svačina,
oběd, pitný režim)
Věk: 6-12 let
Lektoři: Johanka Kopačková,
Marcela Tůmová
Program: Každý den se posuneme v čase a dozvíme se
spoustu zajímavých věcí. Navíc se naučíme písničku a něco
si vyrobíme. mt
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Především seniorům nabízejí tzv. řemeslníci okamžitou výměnu
zámku ve vchodových dveřích za údajně kvalitnější, bezpečnější. Ti pak za to platí pět i více tisíc korun. V poslední době se
tak častěji děje na Proseku a Střížkově. Jak se zachovat?
Podvodníci si vymýšlí nejrůznější historky, například
že přicházejí vyměnit zámek
z důvodu právě vykradeného bytu v sousedství, že váš
zámek není bezpečný a podobně. Jak na takové nabídky
reagovat?
Případnou výměnu zámku pečlivě zvažte, předem
si porovnejte ceny zámků
dostupných na našem trhu
a rozhodně se nenechte vmanévrovat do smlouvy osobou,
která vám zazvoní u dveří.
Seriózní ﬁrmy nedělají podomní prodej, jejich služby je
možné objednat na webu nebo
na pobočkách společností,
abyste měli jistotu, že v případě reklamace uspějete.
Nečekanou a vámi neobjednanou výměnu zámku od-

mítněte zvlášť v situaci, kdy ji
máte zaplatit sami.
Podomní či pochůzkový
prodej je v Praze zakázán,
informujte místní policii
o tom, že byty ve vašem domě
obchází podomní prodejce.
I když vy odoláte, můžete
včasným přivoláním policisty
pomoci jinému sousedovi vyhnout se nechtěnému nákupu.
mk
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prodával, ale byl to pro ni urþitý minipĜíjem.
Jaro 1939 nebo 40: z naĜízení úĜadĤ jsme
s tatínkem vyhozeni z bytu – zĜejmČ jako položidovská rodina. Kam jít? Tatínek sehnal
s velkými potížemi podnájem v jedné místnosti v pivovarském dvoĜe ve Vysoþanech
za Odkolkem. Maminka pĜicházela uklízet
a leccos zaĜizovat. Myslím, že k nám chodila
tak jednou týdnČ uklidit, uvaĜit…
Transporty. 20. þervence 1942 transport Idy
Blechové-Köplové. Maminka jí pomáhá – obČ
otcovy manželky se scházejí asi vĤbec po prvé.
(Po SlávkovČ smrti jsem se s paní Idou vícekrát setkal. Bydlela v Holešovicích u Veletržního paláce. Malá, milá, inteligentní, starostlivá. ýasto na Slávka vzpomínala).
Léto 1942. Táta vede dČtský tábor v Dolním
BousovČ. Telegram, že maminka musí nastoupit do transportu. Já se rychle vracím
do Prahy a jsem s ní pár dní v TruhláĜské
ulici. Optimistické louþení – všichni doufají,
že se brzy vrátí nebo že válka brzy skonþí.
Poslední pohled: námČstí Republiky – nastupuje do tramvaje smČr Holešovice.
Po válce se z Terezína vrátila teta Vlasta
a strejda Mika. ýekání a þekání, zda se vrátí
maminka nebo nČkdo další z rodiny PragerĤ. Nikdo. Trochu jsme doufali s tatínkem
a s Kusýnovými, že se maminka vrátí, ale
vzhledem k její srdeþní vadČ jsme byli s prodlužováním války stále více pesimistiþtí.
Celkem zahynuli mimo maminky strýþkové OldĜich, Karel a Franta, tety Božka, Ida
a Lotta, bratranci Mirek, Tomík a PetĜíþek –
máme jeho velmi hezký portrét.
Foto: ro¿nný archiv Pavel Hroch
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Stolpersteine pĜipomínají RĤženu
a Jaroslava Blechovi z Vysoþan

Jaroslav, ZdenČk, RĤžena, Slávek, 30. léta
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Letos je to sto let, co se Vysoþany staly souþástí Velké Prahy. PĜipojení k Praze znamenalo silný impuls pro jejich další rozvoj. Ale poslední století bylo
poznamenáno i tragickými událostmi, které zamíchaly životy milionĤ lidí,
vysoþanských obyvatel nevyjímaje. Proto když si pĜipomínáme významné
smlouvy, zakládání fabrik, pĜevratné vynálezy… je také dĤležité nezapomenout na lidi, kteĜí sice ony dohody nepodepisovali, nepoklepávali na základní
kameny staveb ani nestáli za velkými objevy, ale jejich životy mČsto utváĜely.
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Stolpersteine, kameny zmizelých, Na BĜehu 25
ve Vysoþanech

vou. ShánČní penČz na úplatky. NČjaká tatínkova pĤjþka vČtšího rozsahu od Michnových
z Místku. Dr. Faltová zĜejmČ jede do Drážćan – bezvýslednČ. Pak existuje SlávkĤv
lístek z koncentraþního tábora v Dachau.
V polovinČ záĜí telegram, že Slávek zemĜel
v koncentraþním táboĜe v Mauthausenu dne
10. záĜí 1940 – jen 122 dnĤ po svém zatþení.
Byl sportovec, tČšil se výbornému zdraví, ale
zĜejmČ nevydržel. Byl to jeden z nejtvrdších
koncentrákĤ – lomy na kámen. Bylo mu jen
28 let. Otec se z toho úplnČ zhroutil. Zhubl
o více než 15 kilo bČhem nČkolika týdnĤ.
Poslána jen urna a ve Strašnicích v krematoriu pohĜební obĜad – pĜijeli Michnovi a moc
nás tam nebylo. Slávek má pamČtní desku –
obČti druhé svČtové války – v bývalém sídle
¿nanþní prokuratury v HusovČ ulici.

Rokytka

Maminka odjíždí
Problém smíšených manželství: strýc Jenda, teta Vlasta, strýc OldĜich a naši. Rozvést
se, nebo ne? Tatínek byl katolík ze severní
Moravy, maminka pocházela z þesky mluvící
asimilované židovské rodiny PragerĤ.
Naši volí rozvod – chyba. Myslím, že rodiþe
dost ovlivnil rozvod strýce Oldy – byl to velmi dobrý právník a naši mu asi vČĜili a následovali jeho pĜíkladu.
Po rozvodu maminka bydlí po rĤzných podnájmech – Vinohrady, Pankrácké námČstí,
TruhláĜská. ýasto za ní chodím, nČkdy u ní
i spím. DČlá krásné kytky z kĤže – je to móda
a je o nČ velký zájem. Nevím, kdo a jak to
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Rodiþe
Tatínek byl uþitelem. Uþil na rĤzných školách
– ze zaþátku v OstravČ, pozdČji v Praze v Holešovicích, Libni a za mého mládí na mČšĢanské škole v KarlínČ, kde se pozdČji stal

Z pamČtí ZdeĖka Blechy
(ZdenČk Blecha byl synem RĤženy a Jaroslava Blechových a nevlastní bratr Jaroslava, kterého mČl Jaroslav Blecha z prvního
manželství s Idou Köplovou.)
Narodil jsem se 3. února 1928 v Praze. Bydleli jsme ve Vysoþanech, které byly spíše dČlnickým pĜedmČstím Prahy, v ulici Na bĜehu,
þ.p. 298. Rohový dĤm, jen dva pokoje a kuchyĖ a velká pĜedsíĖ, což na tehdejší dobu
byl velmi slušný prĤmČr. Výhodou bytu byl
volný výhled na obzor.
PĜesnČ si ještČ pamatuji celé rozložení našeho bytu a jednotlivé kusy nábytku. V kuchyni sporák na uhlí, uhlák, kuchyĖský stĤl,
židle, šicí stroj, kredenc, nČjaké skĜínky
atd. V obývacím pokoji klavír, jídelní stĤl,
knihovna – dost bohatá, bufet a velký psací
stĤl s mramorovými psacími potĜebami, pohovka. Ložnice byla rohová, výhled na dvČ
strany, moje postýlka, skĜínČ, toaletní stolek, manželské postele.
Také vzpomínám na nákupy þerstvČ podojeného mléka v nedalekém statku a zeleniny
u dvou zelináĜĤ prakticky pĜed okny. RovnČž klukovský fotbal v ‚dolíku‘ = vyhloubený
prostor pro budoucí dĤm. Také ‚války‘ s LibeĖáky na polích mezi Vysoþany a Libní –
hroudy i kameny a bojová nálada.

Stolpersteine…
…þili kameny zmizelých, doslova „kameny,
o které je tĜeba klopýtnout“ (zavadit pohledem). Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku pĜed
domy obČtí holokaustu a nacistického režimu. Pokládají se po celé EvropČ, od roku
2008 také v ýeské republice. Ve Vysoþanech je od 25. Ĝíjna 2021 najdete také v ulici
Na BĜehu 25. PĜipomínají RĤženu Blechovou a JUDr. Jaroslava Blechu.

také obdiv a jeho ochota si se mnou hrát.
Byly velké fotbalové boje s tenisovým míþkem v kuchyni. Jedna brána dveĜe a druhá pod oknem. Dalším utkáním byl ‚stolní
hokej‘. Slávek vyrobil malé hokejky, na kuchyĖském stole se postavily brány a hrálo
se tvrdČ. Nenechával mČ vyhrát. Také jsme
hrávali šachy, nČkdy i s tatínkem.
Slávek promoval na právnické fakultČ 11. února 1936. Pamatuji se, jak se uþil celou Ĝeþ latinsky, jako premiant dČkoval univerzitČ a pak
byla velká oslava v Reprezentaþním domČ.
Mluvil velmi dobĜe nČmecky, také francouzsky a anglicky. Byl to zĜejmČ studijní
typ a také velmi pracovitý. Po promoci byl
koncipientem u nČjakého advokáta v Praze
a pak byl na praxi asi rok u soudu v MostČ.
Po návratu pracoval na ¿nanþní prokuratuĜe v Praze (spolu s mým budoucím šéfem
Dr. Kadlecem).
Vzpomínám si ještČ na Slávkova podtrhaná
skripta. Také zĜejmČ z píle mČl v nČjakých
novinách právnickou poradnu a odpovídal
na dotazy þtenáĜĤ. MČl jsem na nČj ‚právnické‘ dotazy a mnoho dalších a bylo mi s ním
velmi dobĜe. PĜijel za mnou také na skautský tábor – koupil si motorku. Poznal jsem
i jeho pĜítelkyni, tu poslední, Dr. Jarmilu
Faltovou. Bydlela ve SchnirchovČ ulici v Ho-

Ĝeditelem. Byl velmi pracovitý, plný energie,
mČl ještČ Ĝadu vedlejších zamČstnání a také
dobrovolné funkce v ýerveném kĜíži.
Maminka RĤžena, rodným pĜíjmením Pragerová, byla o 15 let mladší než tatínek. Byla vyuþená modistka – její rodina nemČla peníze,
aby dcery mohly studovat, a tĜi synové vystudovali jen díky rĤzným zamČstnáním pĜi
studiu. Maminka byla starostlivá hospodynČ,
dobĜe vaĜila, vždy bylo peþlivČ uklizeno.
Podle fotogra¿í z mládí byla maminka opravdu velmi hezká. Byli jsme hodnČ spolu, chodil
jsem s ní nakupovat a na všechny návštČvy.
Asi péþe o tĜi ‚kluky‘ – jak se sem tam v rodinČ
Ĝíkalo – jí dala dost práce. Jedna z nejhezþích
vzpomínek je nedČlní ráno, kdy maminka
nám s otcem do postele nosila snídani. JeštČ
cítím vĤni tČch smažených vajíþek. Také si
vzpomínám, že tatínek lehával po nedČlním
obČdČ v jídelnČ na pohovce pĜikrytý novinami.
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Válka
Potom už to bylo horší, až zlé. První ošklivČjší vzpomínka, kterou to vše špatné a nedobré zaþíná, je na 15. bĜezen 1939. Zcela jasnČ
si vzpomínám: maminka naklonČna u rádia
pláþe. Nikdy pĜedtím jsem ji plakat nevidČl.
Jedna z nejhorších ran bylo Slávkovo zatþení. 1. února 1940 se dva gestapáci ptají
kolem páté hodiny po Slávkovi. MČl už být
doma. PĜišel se zpoždČním dvou hodin.
Jeho výslech. DĤkladná prohlídka bytu. Zabaveny nČjaké knížky i psací stroj. Slávka
odvádČjí. JeštČ jsem mu pĜipomnČl a sám
pĜinesl a zapnul psí deþky (to se nosila taková miniochrana bot v zimČ). Udání Slávkova šéfa a jeho na ¿nanþní prokuratuĜe
kolegou za protinČmecké projevy (i když
dodnes nevíme, zda existují dĤkazy, že
toto byl skuteþnČ dĤvod Slávkova zatþení).
Slávek byl sociální demokrat, vlastenecky
a masarykovsky založen. Pamatuji si, jak
vyprávČl, že ten Kelemen mluvil o decimování ýechĤ, když nebudou poslušní a spolupracující, a zĜejmČ mezi nimi byly vČtší
politické spory.
A pak boj o jeho záchranu. Ze zaþátku byl
vČznČn na Karláku, pak snad na Pankráci
a nakonec odvezen do Drážćan. Tam mČl
být soud. Pokus o podplacení soudu – nČkolik jednání tatínka a maminky s Dr. Falto-

Pohoda a bezpeþí
Až do nástupu fašismu a Hitlera pohoda
a bezpeþí. Maminka zĜejmČ otce i pĜes vČkový rozdíl milovala. Hádky si nepamatuji
– jen vČtšinou spory o výši mého potrestání, kdy maminka stála vždy na mé stranČ.
Mezi maminkou a Slávkem nebyly žádné
problémy a mám hluboký dojem, že ji mČl
také velmi rád. Takže zhruba do mých 11 let
bylo vše OK.

lešovicích, uþila mČ nČmecky a byla milá.
ýetli jsme Bassovu Klabzubovu jedenáctku
v nČmþinČ. Vzpomínám si také na nČjaký výlet se Slávkem a s ní, asi v zimČ 1940, na lyžích do brdských hor.
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narozen 21. 8. 1912
v Moravské OstravČ
syn Jaroslava Blechy a Idy,
rozené Köplové
promoce na Právnické fakultČ
Univerzity Karlovy 11. 2. 1936
zamČstnán na Finanþní
prokuratuĜe v Praze
zatþen gestapem v Praze
Vysoþanech 1. 2. 1940
transport do Dachau 10. 5. 1940
transport z Dachau 16. 8. 1940
zemĜel v Mauthausenu 10. 9.1940

narozena 27. 5. 1895
v Závratci (okres Chrudim)
dcera Eduarda Pragera a Žo¿e,
rozené Steinerové
svatba s Jaroslavem Blechou
20. 12. 1922
narození syna ZdeĖka 3. 2. 1928
rozvod s Jaroslavem Blechou listopad 1940
transport do Terezína 30. 7. 1942
transport do Rigy 20. 8. 1942
zahynula (z 1000 osob tohoto
transportu do Rigy není známý
žádný pĜeživší)

Slávek
Mým ideálem v dČtství byl bratr Slávek –
syn z prvního tatínkova manželství s Idou
Köplovou. Byl o 16 let starší než já. Aniž
pĜeháním, byl opravdu mimoĜádnČ nadaný, studoval vždy s výborným prospČchem
a také právnickou fakultu absolvoval jako
premiant se samými výteþnými známkami.
Bylo to víc než bratrská láska. HlavnČ asi

JUDr. Jaroslav Blecha

RĤžena Blechová
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Hurá, je tu masopust! Harﬁště si děti zamilují
A s ním kopec zábavy, tance, smíchu a dobré nálady v Edu
Bubo Klubu v Podkovářské v Praze 9.
úterních výtvarných
kurzech s módní návrhářkou, středečních
tanečních kurzech se
skvělou tanečnicí, ale
i dopoledních kurzech pro menší děti
a v Klubíku.
Zapište si do kalendáře, že vás rádi uvidí
v maskách v masopustním průvodu
1. března 2022. SouTakto se bavili v Edu Bubo Klubu při loňském
částí průvodu masek
masopustu
bude i pochování basy.
Přesný čas a další poV Edu Bubo Klubu se už
drobnosti najdete dva týdny
na masopust těší děti i dospělí. před konáním průvodu na fb
Během prvních měsíců nového a internetových stránkách Edu
roku se na kurzech a kroužBubo Klubu. Dobrovolníkům,
cích připravují na pořádnou
kteří by chtěli dětem tento den
masopustní zábavu v parku
zpříjemnit, jsou dveře v Edu
– tancují a vyrábějí masky.
Bubo klubu stále otevřené.
Text a foto: mv
A to nejen na pravidelných

Obchodní centrum Galerie Harfa otevřelo nový dětský koutek
pod názvem Harfiště.
Na herní ploše o velikosti 250
metrů čtverečních se vyřádí
především menší děti, které ocení různé prolézačky,
klouzačky a další sportovní
a herní prvky. Pro klidnější
aktivity je v zadní části vytvořen herní koutek s dětským
obchůdkem, kuchyňkou nebo
nářadím pro malé kutily. Harﬁště je umístěno ve 3. patře
obchodního domu v těsné
blízkosti restaurace Aroma,
která bude pro dětský koutek
zajišťovat občerstvení.
„Dětské koutky mají u našich návštěvníků dlouhodobě
úspěch. Rodiče s malými
dětmi zde mají útočiště, kde
se děti na chvíli zabaví a rodiče si mohou užít chvilku
klidu u kávy nebo si nerušeně
vyřešit nákupy,” vysvětluje
Martina Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa.
Harﬁště je otevřeno každý den

od 10 do 20 hodin a je zde zajištěn dozor zkušeného personálu. Zvýhodněné vstupné pro
zahajovací sezonu je 80 korun
za jedno dítě na celý den.
Dětský koutek lze využít i pro
pořádání narozeninové oslavy,
a to se vším všudy, od zajištění výborného občerstvení,
narozeninového dortu, zapůjčení kostýmů nebo objednání
fotografa. Nezapomenutelné
zážitky a spousta zábavy jsou
zaručeny.
Výhodou Harﬁště je jeho
umístění vedle restaurace
Aroma, která patří do sítě oblíbených restaurací a pizzerií
Kolkovna. Speciálně pro Harﬁště tak vznilo menu z prvotřídních a čerstvých surovin,
ze kterého si vyberou děti
i rodiče. Mohou si tak užít společný oběd, skvělý desert nebo
lahodnou kávu a zábavu navíc,
kterou nabízí nové Harﬁště. 

Zábava i vzdělávání Za hudbou i sportem
pro děti a maminky do Plzeňky U Brabců
Dětský zájmový klub Košík nápadů, který najdete na adrese
Špitálská 885/2a ve Vysočanech, působí již sedmým rokem
s podporou městské části Praha 9.
Zápisy do mateřských škol
se blíží, proto je správný čas
vyzkoušet dopolední program
Košíku nápadů. Je určen pro
děti od dvou let,
které se v menším kolektivu
mohou připravit
na budoucí nástup do mateřské
školy. Ty, kterým se v klubu zalíbí, mohou setrvat až
do pěti let.
Nabízíme také výtvarný
kroužek pro maminky s dětmi,
děti od dvou do čtyř let, předškoláky a děti prvního stupně
ZŠ. Maminky s dětmi si tu mohou vychutnat společné kreativní tvoření, malé kuchaření
nebo si samy vytvořit různé
dekorace, doplňky a šperky.
Novinkou v tomto školním roce je kroužek Košík,
který je rozdělen podle věku
na středeční pro děti od šesti
let a čtvrteční pro děti mladší
s maminkami a děti pět až šest
let samostatně. V tomto kroužku se střídají lekce výtvarné,
ÚNOR
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zahradničení, vaření, tradičního i jiného tvoření, přírodovědy a ručních prací. Probíhá
ve středu od 14.30 do 16 hodin
a ve čtvrtek od 15.30
do 17 hodin.
Pondělní odpolední výtvarný
kroužek pro dospělé bude pro zájemce
otevřen od druhého pololetí.
Do dramatického kroužku
loutkového divadla se mohou
přidat děti od pěti do osmi let.
Nezapomeňte své děti registrovat pro letní výtvarné
příměstské tábory. Registrace
probíhá již od ledna.
Podrobné informace o návštěvě Košíku nápadů, zájmových kroužcích, příměstských
táborech nebo o velikonočním
tvoření podá Jitka Obermajerová, +420 605 406 758,
nebo prostřednictvím e-mailu
jitkaobermajerova@seznam.
cz. Nahlédnout můžete
i na web kosiknapadu.cz
nebo na facebook.com/kosiknapadu. Jo

Plzeňka U Brabců na Starém Proseku je nejen restaurací, ale
i místem pro koncertování a sledování sportovních přenosů.

I v únoru je na akce vstup
zdarma. Místa si můžete rezervovat na telefonu
602 283 023. Olympijské
sportovní přenosy je v době
hudebních vystoupení možné
sledovat v salonku. Změna
programu vyhrazena.

7. února 2022 19-21 hodin
Pepa Pilař & Classic rock and
Roll Band
klasické rokenroly padesátých
let
14. února 2022 19-21 hodin
Duo Regent
lidová tvorba, evergreeny,
D EV Í T K A
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country, pop, pop rock, rock,
disco

21. února 2022 15-18 hodin
Tomáš Karmazín, kytarista
česká a slovenská populární
hudba
26. února 2022 14-22 hodin
Staročeská masopustní zabijačka na zahradě U Brabců
od 19 hodin hraje harmonikář
František Albrecht
28. února 2022 19-21 hodin
logArytmy Jazz
jazzové standardy
Text a foto: td
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s nařízením EU 2016/679
(GDPR) upozorňuje
MČ Praha 9, že
v místě kulturních,
společenských,
sportovních a dalších akcí, které
pořádá, probíhá
fotografování a natáčení videí z jejich průběhu pro

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit
a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů. Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská ulice 14/324, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5.,
11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2022
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Radek Nápravník
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
Prahy 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.

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

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

Termíny: 16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6. 2022
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do 15 hodin
v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území MČ
Praha 9-Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.

PRO RODIČE

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

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

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

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

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

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

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

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

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

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

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

ÚNOR
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Divadlo Gong nabízí prostor Sběr použitého
k dlouhodobému pronájmu potravinářského oleje
Nebytový prostor v přízemí na adrese Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 207/4, Praha 9.

Dvě místnosti, kuchyňka a sociální zařízení; celková výměra 41 m2.
Samostatný vchod z ulice,
druhý vchod z budovy Obecního domu.
Výhodná poloha – v bezprostřední blízkosti stanice
metra B Vysočanská, dobrá
dostupnost a občanská vybavenost.
Vhodné i ke komerčním účelům.

Nádoby slouží k umísťování
použitého potravinářského
oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo
jiném plastovém obalu. Nepoužívejte skleněné obaly,
igelitové tašky a igelitové
sáčky.
Do nádob nepatří minerální oleje, barvy a rozpoušVolné ihned.
Cena 16 000 Kč (+ energie)
Pokud máte zájem o prohlídku
prostor, kontaktujte nás na telefonním čísle 777 902 596 či
e-mailové adrese info@divadlogong.cz. 

Velkoobjemové kontejnery
V lednu a únoru 2022 nebudou
– stejně jako v minulých letech –
velkoobjemové kontejnery přistavovány.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BŘEZEN
datum
5. 3.

12. 3.

počet VOK
2

2

19. 3.

2

21. 3.

1

26. 3.

2

28. 3.

1

29. 3.

3

Pro sběr potravinářského oleje a tuku slouží speciálně upravené plastové sběrné nádoby zelené nebo černé s růžovým
víkem o objemu 120 litrů.

čas

stanoviště

8:00 – 12:00

Jablonecká x Šluknovská

9:00 – 13:00

Veltruská x Litvínovská

8:00 – 12:00

Nám. Na Balabence – (boční vstup ZŠ)

9:00 – 13:00

Měšická x Novoborská

8:00 – 12:00

Kopečná x Nad Šestikopy

9:00 – 13:00

Skloněná u č. 8

15:00 – 19:00

Vysočanská 113/243

8:00 – 12:00

Makedonská 1

9:00 – 13:00

Matějkova x Čihákova – u bývalé KB

15:00 – 19:00

Stoupající – parkoviště u hřbitova

13:00 – 17:00

Lihovarská u č. 11

14:00 – 18:00

Pod Krocínkou proti č. 55

15:00 – 19:00

K Lipám x Chrastavská

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

KDE NAJDETE SBĚRNÉ NÁDOBY NA POUŽITÝ
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ A TUKY?

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

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

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

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

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

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

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

Klíčovská 293/20

Litvínovská 518/40

Novoborská 371/10

Pod Strojírnami 707/13

Střížkovská 550/33

Drahobejlova 956/51

Kovanecká 2295/9

Lovosická 661/1

Novoborská 620/27

Poděbradská 777/9

Vysočanská 233/93

Habartická 500/48

Kovářská 1414/9

Na Harfě 935/5d

Novoborská 649/9

Podvinný mlýn 2126/1

Hrdlořezská 366/14a

Kovářská 978/25

Na Rozcestí 1328/8

Odlehlá 321/67

Podvinný mlýn 2281/12

Jablonecká 708/30

Kytlická 764/33

Paříkova 354/5

Prosecká 681/119

Jablonecká 714/40

Lihovarská 1093/10

Na Vysočanských vinicích
824/8

Pešlova 341/3

Rubeška 383/4

Vysočanské nám. 218/4

Jablonecká 718/3

Litvínovská 286/15

nám. Na Balabence 1433/8

Pešlova 356/12

Skloněná 551/12

Zakšínská 571/8
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů
Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
Odpad musí být předáván
v takovém stavu, aby nedocházelo k poškození životního
prostředí či ohrožení zdraví
obsluhy vozidla. Zejména kapalné odpady musí být
předány v pevně uzavřených
nádobách.
Svozové vozidlo v některých
případech nemusí – z nejrůznějších důvodů – stát vždy
na stejném místě. Proto je nutné zkontrolovat, zda svozové
vozidlo nestojí v blízkém okolí
od dané zastávky. V případě,
že svozové vozidlo nenaleznete
na příslušné zastávce podle
harmonogramu, kontaktujte
řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 739 412 393 nebo
604 705 036. Mobilní svoz zajištují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit

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

Trasa A

zastávka

po-pá

so

22. 3. 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
10.10-10.30

6. 9.

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

ul. Drahobejlova (u stanice M Českomoravská)

17.10-17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50-18.10

10.50-11.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30-18.50

11.30-11.50

Trasa B

zastávka

po-pá

so

6. 4. 27. 8.

křižovatka ulic Jahodnická x Smrková

15.00-15.20

8.00-8.20
8.40-9.00

20. 7.

křižovatka ulic Paříkova x Pešlova

15.40-16.00

křižovatka ulic Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10-16.30

9.10-9.30

křižovatka ulic Pískovcová x Kopečná

16.40-17.00

9.40-10.00

křižovatka ulic Litoměřická x Vysočanská

17.10-17.30

10.10-10.30

ul. Vysočanská 243

17.40-18.00

10.40-11.00

křižovatka ulic Jablonecká x Jiřetínská

18.10-18.30

11.10-11.30

křižovatka ulic Zárybská x Ctěnická

18.40-19.00

11.40-12.00

Poplatek za komunální odpad a pravidelný
odvoz bioodpadu zdarma od ledna 2022
S účinností od 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za komunální odpad.
Tato vyhláška je reakcí na novou národní legislativu týkající se nakládání s odpady.
Zároveň k 31. prosinci 2021
zaniká možnost stávajícího
způsobu zpoplatnění komunálního odpadu podle původní
právní úpravy.
Nový poplatek svou konstrukcí z velké části odpovídá
poplatku dosud zavedenému.
Plátcem poplatku nadále zůstává vlastník nemovité věci,
resp. společenství vlastníků
jednotek. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba mající v nemovité věci bydliště
nebo vlastník nemovité věci,
ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba.
Přes podobnost obou poplatků je nově poplatek stanoven jednotnou sazbou 0,50 Kč
za litr objednané sběrné nádoby na směsný komunální
odpad. Výše poplatku bude
vypočítána na základě celkového počtu objednaných litrů
sběrné nádoby u konkrétního
objektu, tedy podle kapacity
nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, kterým
je kalendářní rok. Nastavením jednotné sazby za 1 litr
sběrné nádoby stejnou sazbu,
26
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bez ohledu na typ zástavby
na území města.
Dále dochází k druhé významné změně vyplývající
z nového systému poplatků
za odpad. Od 3. ledna 2022 je
možné bezplatně objednat nádobu na biologicky rozložitelný rostlinný odpad (dosud byl
svoz bioodpadu zpoplatněn).
K objednání je možné využít
formulář na webových stránkách hlavního města Prahy.
Tady najdete i podrobnější
informace o tom, jaký odpad
do nádoby patří a nepatří či
vysvětlení, kdy je třeba opatřit
tuto nádobu zámkem a jak.
Pro plátce, kteří již tuto službu
využívají, bude bezplatná od
1. ledna 2022. Případnou
zanášku a vynášku nádob
na bioodpad zajistí svozová společnost bezplatně až
do vzdálenosti 15 metrů, tedy
stejně jako u sběrných nádob
na směsný komunální odpad.
Vedle papíru, skla, plastů,
kovů, nápojových kartónů
a olejů město nabízí možnost
třídit i rostlinný bioodpad.
Lze však dále snížit množství
vyprodukovaného směsného
odpadu, snížit tím četnost
svozu nádob na směsný od-
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pad, a tedy i výši poplatku,
který se za odpad platí.
Zástupci bytové zástavby,
která má v rámci objektu
zřízeny vhodné prostory pro
umístění nádob na tříděný
odpad, mohou i nadále žádat
příslušný úřad své městské
části o bezplatné přistavení
sběrných nádob ke třídění
využitelných složek komunálního odpadu do vnitrobloku či
jiných prostor v rámci domu.
U těchto sběrných nádob hl.
m. Praha hradí i služby spojené s jejich zanášením a vynášením až do vzdálenosti 50
metrů od místa, kde jsou tyto
nádoby na odpad umístěny.
V zájmu zjednodušení přechodu na nový systém správy
poplatku je splatnost poplatku stanovena obdobně jako
dosud, tedy do 15. června za období od 1. ledna do 30. června
a do 15. prosince za období
od 1. července do 31. prosince.
V souvislosti se změnou systému správy poplatku není
nutné správci poplatku doručovat žádné dokumenty,
plátci poplatku registrovaní
ke stávajícímu poplatku budou
k novému poplatku automaticky přihlášeni. Evidované

žádosti o zasílání rozpisů
poplatku prostřednictvím
e-mailu zůstávají i nadále
v platnosti.
Číslo účtu hl. m. Prahy pro
platby poplatku 900185157998/6000 (PPF banka) zůstává stejné.
Všem plátcům poplatku bude
v návaznosti na uvedené změny přidělen nový variabilní
symbol pro platby poplatku,
který bude uveden v dalším
pravidelném rozpisu poplatku
za první pololetí roku 2022.
Původní variabilní symbol lze
nadále využít pouze pro platby
poplatku za komunální odpad za období do 31. prosince
2021. Plátci, kteří hradí poplatek formou inkasní platby, budou v dostatečném předstihu
před splatností informováni
o nově přiděleném variabilním
symbolu tak, aby mohli upravit souhlas s inkasem u poskytovatele platebních služeb.
Další informace o poplatku
jsou na portálu hl. m. Prahy,
kde se nachází kalkulačka,
pomocí které je dle zadaných
konkrétních údajů možné
spočítat výši poplatku podle
nové vyhlášky, nebo na Portálu Pražana. 
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ODDLUŽENÍ
Co byste měli vědět, když uvažujete o oddlužení?

Komu je oddlužení určeno

Způsob oddlužení

sƓĞŵĨǇǌŝĐŬǉŵŽƐŽďĄŵǀƷƉĂĚŬƵ͕ƚĞĚǇƚĢŵ͕ŬĚŽ͗
ї ĚůƵǎşŶĞũŵĠŶĢĚǀĢŵĂǀĢƎŝƚĞůƽŵ͕
ї ŽŵĞƓŬĂũşƐĞƐƉůĄƚŬŽƵŵŝŶ͘ϯϬĚŶş͕
ї ŶĞũƐŽƵƐĐŚŽƉŶŝƉůŶŝƚǌĄǀĂǌŬǇŶĞďŽ
ї ǌĄǀĂǌŬǇƉƎĞǀǇƓƵũşŚŽĚŶŽƚƵŵĂũĞƚŬƵ͘
ĂǌĄƌŽǀĞŸũƐŽƵƐĐŚŽƉŶŝƐƉůĄĐĞƚŵŝŶŝŵĄůŶĢ Ϯϭϳϴ<ē
ŵĢƐşēŶĢ;ƌĞƐƉ͘ϯϮϲϳ<ēǀƉƎşƉĂĚĢƐƉŽůĞēŶĠŚŽŽĚĚůƵǎĞŶş
ŵĂŶǎĞůƽͿ͘

KĚĚůƵǎĞŶşǌƉƌĂǀŝĚůĂƉƌŽďĢŚŶĞŬŽŵďŝŶĂĐşƉƌŽĚĞũĞŵĂũĞƚŬƵ;ƚǌǀ͘ǌƉĞŶĢǎĞŶşŵĂũĞƚŬŽǀĠƉŽĚƐƚĂƚǇͿĂƐƌĄǎĞŬ;ƚǌǀ͘
ƉůŶĢŶşƐƉůĄƚŬŽǀǉŵŬĂůĞŶĚĄƎĞŵͿ͘

:ĞƐƚůŝǎĞƐĞĚůƵŚǇēŝĞǆĞŬƵĐĞƚǉŬĂũşŽďŽƵŵĂŶǎĞůƽ͕ũĞǀŚŽĚŶĠǀǇƵǎşƚƐƉŽůĞēŶĠŽĚĚůƵǎĞŶşŵĂŶǎĞůƽ͘:ŝŶĂŬŚƌŽǌş͕ǎĞ
ĞǆĞŬƵĐĞŶĂũĞĚŶŽŚŽǌŵĂŶǎĞůƽďƵĚŽƵƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ͘

їƉƎĞĚŶŽƐƚŵĂũşƉŽŚůĞĚĄǀŬǇŶĂǀǉǎŝǀŶĠŵĂŶĄƌŽŬǇŝŶƐŽůͲ

i

їƉŽƎşĚşƐĞƐŽƵƉŝƐŵĂũĞƚŬƵ͕
їũĞǀǇũŵƵƚŵĂũĞƚĞŬ͕ŬƚĞƌǉŶĞůǌĞǌƉĞŶĢǎŝƚ͕
їǌďǇůǉŵĂũĞƚĞŬĚůƵǎŶşŬĂũĞǌƉĞŶĢǎĞŶ;ŽďǀǇŬůĞǀĞǀĞƎĞũŶĠ

ĚƌĂǎďĢͿ͕
ǀĞŶēŶşŚŽƐƉƌĄǀĐĞ͘

EĞŵŽǀŝƚŽƐƚǀĞǀůĂƐƚŶŝĐƚǀşĚůƵǎŶşŬĂ͕ŬƚĞƌĄŵƵƐůŽƵǎş
ŬďǇĚůĞŶş͕ĂũĞũşǎŚŽĚŶŽƚĂŶĞƉƎĞƐĂŚƵũĞŽďǀǇŬůŽƵĐĞŶƵ͕
ǌƉĞŶĢǎĞŶĂŶĞďƵĚĞ͘

Podání návrhu
ďǇƐĞƐŽƵĚŶĄǀƌŚĞŵǌĂďǉǀĂů͕ũĞƚƎĞďĂ ƉŽĚĂƚŝŶƐŽůǀĞŶēŶş
ŶĄǀƌŚƐƉŽũĞŶǉƐŶĄǀƌŚĞŵŶĂƉŽǀŽůĞŶşŽĚĚůƵǎĞŶş͘WƌŽƚŽǎĞ
ũĚĞŽŽĚďŽƌŶǉƉƌĄǀŶşĚŽŬƵŵĞŶƚ͕ŵŽŚŽƵũĞũƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂƚ
ũĞŶĂĚǀŽŬĄƟ͕ŶŽƚĄƎŝ͕ƐŽƵĚŶşĞǆĞŬƵƚŽƎŝ͕ŝŶƐŽůǀĞŶēŶşƐƉƌĄǀĐŝ
ĂŶĞǌŝƐŬŽǀĠŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞƐĞƐƚĄƚŶşĂŬƌĞĚŝƚĂĐş͘^ĞǌŶĂŵŽƉƌĄǀŶĢŶǉĐŚŶĞǌŝƐŬŽǀǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐşũĞŶĂǁǁǁ͘ƐĂŬŽ͘ũƵƐƟĐĞ͘ĐǌͿ͘

i

Srážky z příjmu

ĂŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞů;ƵĚƽĐŚŽĚĐƽĞƐŬĄƐƉƌĄǀĂƐŽĐŝĄůŶşŚŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶşͿƐƚƌŚĄǀĄǌƉƎşũŵƵƐƌĄǎŬǇĚůĞǌĄŬŽŶĂ͘ůƵǎŶşŬŽǀŝ
ǌƽƐƚĄǀĄ͗
ї ŶĞǌĂďĂǀŝƚĞůŶĠŵŝŶŝŵƵŵϳ͘ϳϳϭ͕ϱϬ<ēĂ
їϮ͘ϱϵϬ͕ϱϬ<ēŶĂǀǇǎŝǀŽǀĂŶŽƵŽƐŽďƵ;ǀēĞƚŶĢŵĂŶǎĞůĂͬͲŬǇͿĂ
ї ƚƎĞƟŶĂǌĞǌďǇůĠŚŽƉƎşũŵƵ͕ŶĞũǀǉƓĞǀƓĂŬϲ͘ϵϬϴ<ē͘

:ĞͲůŝŶĄǀƌŚǌƉƌĂĐŽǀĄŶŶĞǌŝƐŬŽǀŽƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐş͕ĚůƵǎŶşŬǌĂ
ŶĢũŶŝĐŶĞƉůĂơ͘sŽƐƚĂƚŶşĐŚƉƎşƉĂĚĞĐŚƐĞƉůĂơ͗
ї ϰϴϰϬ<ēǌĂŶĄǀƌŚƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĐĞŶĞďŽ
ї ϳϮϲϬ<ēƉƎŝƐƉŽůĞēŶĠŵŽĚĚůƵǎĞŶşŵĂŶǎĞůƽ͘

i

Zpeněžení majetkové podstaty

Co musí návrh obsahovat?

їƐŬƵƚĞēŶŽƐƟŽƐǀĢĚēƵũşĐşƷƉĂĚĞŬĚůƵǎŶşŬĂ͕
ї ƐĞǌŶĂŵŵĂũĞƚŬƵ͕
ї ĚŽŬůĂĚǇŽƉƎşũŵĞĐŚǌĂƉŽƐůĞĚŶşĐŚϭϮŵĢƐşĐƽ͕
ї ŽēĞŬĄǀĂŶĠƉƎşũŵǇǀƉƎşƓơĐŚϭϮŵĢƐşĐşĐŚ͕
їƐŵůŽƵǀƵŽƉƎşƉĂĚŶĠŵĚĂƌƵēŝƉƎşƐƉĢǀĐşĐŚŶĂƐƉůĄĐĞͲ

ŶşĚůƵŚƵ͕
ї ŶĄǀƌŚǌƉƽƐŽďƵŽĚĚůƵǎĞŶş͘

1
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ůƵǎŶşŬŵƽǎĞƉŽǎĄĚĂƚƐŽƵĚŽƐŶşǎĞŶşŵĢƐşēŶşĐŚƐƌĄǎĞŬ͘DƵƐşƚŽĂůĞƎĄĚŶĢǌĚƽǀŽĚŶŝƚĂŶĞƐŵşơŵƉŽƓŬŽĚŝƚ
ǀĢƎŝƚĞůĞ͘^ŽƵĚĚůƵǎŶşŬŽǀŝŵƽǎĞǀǇŚŽǀĢƚ͕ũĞŚŽƉŽǀŝŶŶŽƐơ
ƚŽĂůĞŶĞŶş͘:ĞƚƎĞďĂƉŽēşƚĂƚƐơŵ͕ǎĞǀŽĚĚůƵǎĞŶşŶĞďƵĚŽƵƐƌĄǎŬǇŶŝǎƓşŶĞǎƉƎŝĞǆĞŬƵĐŝ͊sƎĂĚĢƉƎşƉĂĚƵďƵĚŽƵ
ĚŽŬŽŶĐĞǀǇƓƓş͘

Splnění oddlužení
ůƵǎŶşŬďƵĚĞŽƐǀŽďŽǌĞŶŽĚǌďǇůǉĐŚŶĞƵŚƌĂǌĞŶǉĐŚĚůƵŚƽ͗
їũĂŬŵŝůĞũĞƵŚƌĂĚşǀƉůŶĠǀǉƓŝ͕
їǌĂϯƌŽŬǇ͕ƉŽŬƵĚǀĢƎŝƚĞůƽŵƐƉůĂơĂůĞƐƉŽŸϲϬйĚůƵŚƽ
ĂŶĞďŽ
їǌĂϱůĞƚ͕ƉŽŬƵĚĚůƵǎŶşŬǀǇŶĂůŽǎşŬĞƐƉůĂĐĞŶşǀĞƓŬĞƌĠƷƐŝůş͕
ŬƚĞƌĠƉŽŶĢŵďǇůŽŵŽǎŶŽƐƉƌĂǀĞĚůŝǀĢƉŽǎĂĚŽǀĂƚ͘

WŽŬƵĚĚůƵǎŶşŬŶĞĚŽƐĄŚŶĞŶĂŵŝŶŝŵĄůŶşŵĢƐşēŶşƐƉůĄƚŬǇ͕
ŵƽǎĞǀůĂƐƚŶşƉƎşũŵǇĚŽƉůŶŝƚƉƎşƐƉĢǀŬǇƚƎĞơŽƐŽďǇ͕ŶĂƉƎ͘
ŽĚƉƎşďƵǌŶĠŚŽ͘

WŽǌŶ͗͘WƎŝƚƎşͲĂƉĢƟůĞƚĠǀĂƌŝĂŶƚĢŽĚĚůƵǎĞŶşŵƵƐşĚůƵǎŶşŬ
ƐƉůĂƟƚƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş;ƚũ͘ƷƌŽŬǇ͕ƉŽƉůĂƚŬǇĂƐĂŶŬĐĞͿũĞŶĚŽ
ǀǉƓĞƉƽǀŽĚŶĢǀǇƉƽũēĞŶĠēĄƐƚŬǇ͘

Schválení oddlužení

i

^ŽƵĚŽĚĚůƵǎĞŶşƐĐŚǀĄůşǀǎĚǇ͕ũƐŽƵͲůŝƐƉůŶĢŶǇǌĄŬŽŶŶĠ
ƉŽĚŵşŶŬǇ͘/ŶƐŽůǀĞŶēŶşƐŽƵĚǌĂŵşƚŶĞŽĚĚůƵǎĞŶş͕ƉŽŬƵĚ
ĚůƵǎŶşŬ͗
їŶĞŶşǀƷƉĂĚŬƵ͕
їŶĞĚŽŬĄǎĞƐƉůĄĐĞƚĂŶŝŵŝŶŝŵƵŵ͕
їŵĄŶĞĚďĂůǉƉƎşƐƚƵƉŬƉůŶĢŶşƉŽǀŝŶŶŽƐơ͕
їƐůĞĚƵũĞŶĞƉŽĐƟǀǉǌĄŵĢƌ;ŶĞďŽŵƵǌƚŽŚŽƚŽĚƽǀŽĚƵ
ďǇůŽŽĚĚůƵǎĞŶşǌĂŵşƚŶƵƚŽǀƉŽƐůĞĚŶşĐŚϱůĞƚĞĐŚͿ͕
їƉƌŽƓĞůŽĚĚůƵǎĞŶşŵǀƉŽƐůĞĚŶşĐŚϭϬůĞƚĞĐŚ͘

Zvlášť zranitelné osoby

ї^ƚĂƌŽďŶşŵĚƽĐŚŽĚĐƽŵĂŽƐŽďĄŵƵǌŶĂŶǉŵŝŶǀĂůŝĚŶşŵŝǀĞ
Ϯ͘ŶĞďŽϯ͘ƐƚƵƉŶŝďƵĚŽƵŶĞƐƉůĂĐĞŶĠĚůƵŚǇƐŵĂǌĄŶǇƵǎƉŽ
ϯůĞƚĞĐŚ͕ŝŬĚǇǎƵŚƌĂĚşŵĠŶĢŶĞǎϲϬй͘
ї/ŽŶŝǀƓĂŬŵƵƐşŚƌĂĚŝƚŵŝŶŝŵĄůŶşŵĢƐşēŶşƐƉůĄƚŬƵϮϭϳϴ<ēͬ
ϯϮϲϳ<ē͘

KĚĚůƵǎĞŶşŵŶĞǌĂŶŝŬĂũşƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ͗
їǌĂũŝƓƚĢŶǉĐŚǀĢƎŝƚĞůƽ͕
їǀǌŶŝŬůĠƷŵǇƐůŶǉŵƚƌĞƐƚŶǉŵēŝŶĞŵ;ǌƉƽƐŽďĞŶĄƓŬŽĚĂͿ͕
їǀǌŶŝŬůĠƷŵǇƐůŶǉŵƉŽƌƵƓĞŶşŵƉŽǀŝŶŶŽƐƟ͘

Průběh oddlužení
ĢŚĞŵŽĚĚůƵǎĞŶşũĞĚůƵǎŶşŬƉŽǀŝŶĞŶ͗
їǀǇŬŽŶĄǀĂƚǀǉĚĢůĞēŶŽƵēŝŶŶŽƐƚ͕ƌĞƐƉ͘ƐŶĂǎŝƚƐĞǌĂũŝƐƟƚƐŝ
ƉƎşũĞŵŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşũĞŚŽŵŽǎŶŽƐƚĞŵ͕
їƉƌĂǀŝĚĞůŶĢƉƎĞĚŬůĄĚĂƚƉƎĞŚůĞĚƉƎşũŵƽ͕
їŶĞǀǇƚǀĄƎĞƚŶŽǀĠĚůƵŚǇ͕
їƉƎşƉĂĚŶĠĚŽĚĂƚĞēŶĠƉƎşũŵǇƉŽƵǎşƚŬŵŝŵŽƎĄĚŶǉŵ
ƐƉůĄƚŬĄŵ͘

KƐƉůŶĢŶşŽĚĚůƵǎĞŶşƐŬŽŶĞēŶŽƵƉůĂƚŶŽƐơǀǎĚǇƌŽǌŚŽĚƵũĞ
ƐŽƵĚ͘

Kde najdu pomoc?
їŶĂǁĞďƵǁǁǁ͘ũĂŬƉƌĞǌŝƚĚůƵŚǇ͘Đǌ,
їŶĂƚĞů͘ϳϳϬϲϬϬϴϬϬ;WŽͲWĄŽĚϵĚŽϭϳŚŽĚ͘Ϳ͕
їǀĚůƵŚŽǀǉĐŚƉŽƌĂĚŶĄĐŚ;ƐĞǌŶĂŵŶĂǁĞďƵͿ͘

EĂĚĚůƵǎŶşŬĞŵǀǇŬŽŶĄǀĄĚŽǌŽƌŝŶƐŽůǀĞŶēŶşƐƉƌĄǀĐĞ͘
WŽŬƵĚĚůƵǎŶşŬƐǀŽũĞƉŽǀŝŶŶŽƐƟŶĞƉůŶş͕ƐƉƌĄǀĐĞŵƽǎĞ
ŶĂǀƌŚŶŽƵƚǌƌƵƓĞŶşŽĚĚůƵǎĞŶş͘WŽŬƵĚŽĚĚůƵǎĞŶşƉƌŽďşŚĄ
ƎĄĚŶĢ͕ũĞĚůƵǎŶşŬĐŚƌĄŶĢŶǌĞũŵĠŶĂ͗
їƉƎĞĚƉƌŽǀĄĚĢŶşŵĞǆĞŬƵĐş͕
їƉƎĞĚĚĂůƓşŵŶĄƌƽƐƚĞŵĚůƵŚƽ͘

ůƵŚŽǀĠƉŽƌĂĚŶǇǀZ;ǀēĞƚŶĢƉĂƌƚŶĞƌƐŬǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐşͿ͗

Přerušení a prodloužení
^ŽƵĚŵƽǎĞŽĚĚůƵǎĞŶşƉƎĞƌƵƓŝƚ͕ĂƚŽĂǎŶĂũĞĚĞŶƌŽŬ͘WŽ
ƚƵƚŽĚŽďƵǌĂŵĢƐƚŶĂǀĂƚĞůŶĞƉƌŽǀĄĚşƐƌĄǎŬǇǌĞŵǌĚǇ͘
WƎĞƌƵƓĞŶşůǌĞƐĐŚǀĄůŝƚũĞŶǌĚƽůĞǎŝƚǉĐŚĚƽǀŽĚƽŶĂŶĄǀƌŚ
ĚůƵǎŶşŬĂŶĞďŽŝŶƐŽůǀĞŶēŶşŚŽƐƉƌĄǀĐĞ͘WƎĞƌƵƓĞŶşŶĞůǌĞ
ƐĐŚǀĄůŝƚŽƉĂŬŽǀĂŶĢĂĚŽďĂƉƎĞƌƵƓĞŶşƐĞŶĞǌĂƉŽēşƚĄǀĄĚŽ
ĚŽďǇƐƉůĄĐĞŶş͘
/ŶƐŽůǀĞŶēŶşƐŽƵĚŵƽǎĞŶĂŶĄǀƌŚĚůƵǎŶşŬĂƌŽǌŚŽĚŶŽƵƚŝŽ
ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶşĚŽďǇƉƌŽŽĚĚůƵǎĞŶşĂǎŽƓĞƐƚŵĢƐşĐƽ͘DƵƐĞũş
ǀƓĂŬƉƌŽƚŽĞǆŝƐƚŽǀĂƚǀĄǎŶĠĚƽǀŽĚǇĂƉƌŽĚůŽƵǎŝƚŶĞůǌĞ
ŽƉĂŬŽǀĂŶĢ͘

dĞŶƚŽŵĂƚĞƌŝĄůǀǌŶŝŬůǌĂƉƎŝƐƉĢŶş^K͕Ă͘Ɛ͕͘
>ŝďŽƌĂDĂůĠŚŽĂ>ŝďŽƌĂtŝŶŬůĞƌĂ͘
2
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Prosečtí badmintonisté vybojovali
čtyři medaile na mistrovství ČR
SK Prosek Praha pořádal v prosinci loňského roku mistrovství ČR v badmintonu.
BB Arena v Letňanech přivítala 11.-12. prosince 2021 desítky nejlepších badmintonistů
z celé ČR. Oddíl SK Prosek
Praha uspořádal mistrovství
ČR věkové kategorie žáků
do 15 let. Turnaj probíhal pod
záštitou a za podpory městských částí Praha 9 a Praha 18.
V sobotu ráno turnaj zahájili
místostarosta MČ Praha 9 Adam
Vážanský a místostarosta MČ
Praha 18 Ondřej Lněnička.
Mladí sportovci soupeřili
o mistrovské medaile a tituly
v pěti disciplínách. Dvoudenní
klání nabídlo velkou podívanou i díky pečlivě připravené
hale, badmintonovým kobercům od společnosti YONEX,
na kterých se hrálo, a množství rozhodčích a pomocníků.

Hráči si mistrovství užili
Hlavní hvězdou turnaje se stala
Barbora Bursová z pražského
Sportovního centra mládeže,
která zvítězila ve dvouhře dívek,

čtyřhře společně s benáteckou
Karolínou Kalkušovou a v mixu
s dalším hráčem SCM Markem
Čepelou. „Hrálo se mi tu skvěle,
moc děkuji všem za podporu
a atmosféru, kterou vytvořili,“
hodnotila po vítězném ﬁnále
mixu Barbora Bursová.
Vítězi chlapeckých disciplín
se stali Václav Simon z Benátek nad Jizerou ve dvouhře
a Adam Srnec s Vojtěchem
Strejčkem (oba SK Hamr)
ve čtyřhře. „Turnaj jsem si
hodně užil a jsem rád, že jsem
vyhrál. Nejtěžším zápasem
bylo asi ﬁnále s Adamem Srncem,“ zhodnotil mistrovství
ČR U15 Václav Simon.

Úspěch proseckého badmintonu
Ani domácí hráči nezůstali
zkrátka a mohli se radovat
hned ze čtyř medailí: Štěpánka Nýdrlová získala bronz
ve dvouhře a stříbro ve čtyřhře
spolu s mosteckou Terezou
Grznárovou. Filip Titěra obsadil

3. místo ve dvouhře a na stejnou pozici se probojoval
i ve čtyřhře s dalším proseckým
hráčem Kryštofem Coufalem.
Všichni hráči přitom budou kategorii U15 hrát ještě příští rok.
Hlavní trenér proseckého
klubu Tomáš Krajča vedle
úspěchů vyzdvihl ještě zapojení členů oddílu. Ti měli
možnost přispět do rozpočtu
mistrovství ČR U15 prostřednictvím darů do tzv. Modrého
kurtu. „Očekávali jsme, že
půjde o drobný příspěvek, ale
nakonec se vybralo více než
30 tisíc korun. Ty se následně
dostanou jako odměna k našim pomocníkům, rozhodčím
a dobrovolníkům,“ uvedl.
Turnaj nabídl krásný zážitek dětem, jejich trenérům
a doprovodu i divákům, kteří
do haly zavítali. Velký dík
patří všem, kdo se podíleli
na úspěchu akce, a partnerům, kteří turnaj podpořili
– městským částem Praha 9

a Praha 18, sponzorům a rovněž všem ochotným pomocníkům z řad členů klubu. Text
a foto: Tomáš Krajča

INFO

Badmintonový oddíl
SK Prosek Praha
…přijímá po celý rok nové členy, kteří
se mohou zapsat do Badmintonové
školy Letňany. Tréninky probíhají právě
v BB Areně – dějišti šampionátu.
Zájemci se mohou zapisovat u trenérky
Anežky Limanovské (tel.: 733 643 897,
e-mail: info@badmintoncoach.cz)

Kluziště v parku Podviní Rhinos Winter Games
Už jste vyzkoušeli kluziště v parku Podviní? Otevřeno je denně
od 10 do 21 hodin.
Plocha pro bruslaře
má rozměry 20x10
metrů a nachází se
v areálu zahradní
restaurace Park Podviňák. Tady také najdete správce kluziště.
Na kluzišti
v Podviní se bruslí
na opravdovém ledu.
Chladicí soustava ho
udrží v kvalitní formě i při venkovních
teplotách nad nulou.
K dispozici je malým
i velkým sportovcům
půjčovna bruslí, přileb a pomůcek pro
začátečníky.
Bruslí se bez rezervace, ale ledovou
plochu je možné si
také na určitou dobu
pronajmout. Zarezervovat celou plochu si můžete 24 hodin
předem na tel.: 608 840 557.
Proto také aktuální informace
o provozu kluziště sledujte
ÚNOR
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ve Sportcentru Prosek
Ve Sportcentru Prosek v Litvínovské ulici se uskuteční
o víkendu 26.-27. února 2022 první ročník halového turnaje
mládeže v baseballu RHINOS WINTER GAMES.
Pořadatelem je nově
vzniklý sportovní
klub Rhinos Praha,
který byl založen
v roce 2021. Zaměřit
se chce především
na práci s mládeží
v severovýchodní části Prahy.
Primární pro Rhinos Praha jsou
pálkovací sporty, tedy baseball
a softball.

na www.parkpodvinak.cz
nebo na facebooku Park Podvinak. Bruslí se za dodržení
platných hygienických opatření. mk

Turnaj pro sedmi- a devítileté
Samotný turnaj v baseballu
je určen pro věkové kategorie devítiletých, ti odehrají
všechny své zápasy v sobotu
26. února, a sedmiletých, kteří změří své síly v zápasech
v neděli. Již nyní je turnaj téměř obsazen. Startovat budou
týmy z Prahy, Kladna, RoudD EV Í T K A

/

M A G A Z Í N

nice, Chocně a Třebíče.
Již v polovině ledna potvrdilo účast 13 týmů.
Na turnaji nebude
startovat žádný z týmů
pořadatele.
Rhinos Praha chtějí odstartovat svoji činnost na jaře
letošního roku a RHINOS
WINTER GAMES tak budou jejich první akcí. Zástupci sportovního klubu věří, že díky
turnaji se veřejnost více dozví
o pálkovacích hrách a také
o samotném sportovním klubu Rhinos Praha.
Informace o turnaji jsou
k dispozici na webu sportovního klubu Rhinos Praha
na webové adrese www.rhinos.cz v sekci Akce & turnaje.
Michal Hanuš
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Andělíčci od Vysočanského
pivovaru na pražském
arcibiskupství

Stavba trolejbusové
trati zahájena
Poklepáním základního kamene odstartovala
10. ledna 2022
v Letňanech
stavba trolejbusové trati do Čakovic. Některé
spoje dojedou
až do Miškovic.
Trasa navazuje
na necelý kilometr trolejového
vedení v Prosecké ulici v Praze 9
mezi zastávkami Kundratka
a Kelerka. (O elektriﬁkaci linky č. 140 jsme podrobně psali
v lednovém vydání Devítky).
Poslední velká výstavba trolejového vedení byla v Praze
zahájena v roce 1954, a to
na trati spojující zastávky
Újezd, Lihovar a Velká Chuchle. V noci z 15. na 16. října 1972
zmizely trolejbusy z ulic metropole úplně. Nyní se ale vrací
v moderní podobě. Celý projekt Prahu vyjde na necelých

Na Arcibiskupství pražském se
21. prosince 2021 konalo vánoční setkání arcibiskupa pražského, primase českého a kardinála
Dominika Duky, tentokrát
s generály a plukovníky Generálního štábu Armády České republiky a ministryní obrany ČR
Janou Černochovou. A už popáté k adventní náladě tady při-

spěly děti z hudebního kroužku
Mateřské školy U Vysočanského
pivovaru pod vedením učitelky
Ludmily Antonyové. I tentokrát
byli přítomní hosté mile překvapeni dokonale zvládnutým
hudebním vystoupením malých
zpěváčků-andělíčků a profesionalitou paní učitelky. Marie
Ledererová

284 milionů korun, přičemž
samotná stavba by měla probíhat po dobu deseti měsíců
tak, aby během letošního října
mohl být spuštěn zkušební
provoz. red

INZERCE

ÇƮƸǶƵǯɈƵȺǞƮȌǿƊǿǠȺɈȌ
SKLADUJTE U NÁS!

SC-500893/04

SC-500920/01

ȺȌƦȁǠȺǲǶƊƮɯɨƵßɯȺȌƩƊȁƵƧǘ
ȌƮׁǿ²ƮȌׁׄǿ²
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PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

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
v Devítce

časopis všech Pražanů

SC-500801/07

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

SC-500799/02

www.nasepraha.cz

3ĚΖ-Θ0129./Ζ(17<
GRPRYVH]YO£ģWQ¯PUHŀLPHP
specializace na Alzheimerovu
chorobu a demenci
vhodné i pro imobilní klienty

Jaroslav Harviš,
telefon: 734 505 923

'RPRYVHQLRUı9\VRÏDQ\
Bassova 14, Praha 9

e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

www.dsvysocany.cz
601 526 025

775 065 565

SC-500705/03

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

SC-500748/02

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

zadosti@dsvysocany.cz

PREMIÉRA ČERVEN 2022

ŠIROKÁ NABÍDKA
PRODUKTŮ?
SAMOZŘEJMĚ.
 Půjčky na bydlení a na rekonstrukce
 Půjčky téměř na cokoliv
 Reﬁnancování a konsolidace úvěrů
 Stavební spoření
 Běžné účty
 Životní a majetkové pojištění
 Důchodové penzijní spoření

PRVNÍ ČE
ČES
ESKÝ

M U Z I K Á L Z E VVSI
SI

FILMOVÁ PŘEDLOHA

FILMOVÁ HUDBA

HUDBA, TEXT A LIBRETO

Zdeněk Troška a Petr Markov

Karel Vágner

Ondřej G. Brzobohatý

SC-500912/01

rsts.cz

SC-500902/01

Kontaktujte Vladislava Potočníka,
tel.: 775 040 697
Českomoravská 199/37, Praha 9

www.ceskydomov.cz
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SC-500733/03

