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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 PRO LETOŠNÍ ROK

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
MČ PRAHA 9 CHCE POZEMKY
SK PROSEK, KTERÉ LEŽÍ NA JEJÍM
ÚZEMÍ, ZACHOVAT PRO SPORT.
VYPLYNULO TO Z VEŘEJNÉHO
JEDNÁNÍ O BUDOUCNOSTI TOHOTO
AREÁLU.
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Šité obrazy z celého světa opět v Praze 9
MALÝ
ŽIDOVSKÝ
FESTIVAL

GONG:
NORMÁLNÍ
DEBIL

PŘEDNÁŠKA:
JARNÍ
HOUBY

I N Z E R C E

Výkup sběratelských předmětů
Zlata a stříbra

Náramkové a kapesní natahovací hodinky (i nefunkční) všech značek a modelů např. Prim, Spartak,
Poljot, Omega, Gub, Zenith, Longines, Glashutte, Eterna, Heuer atd. Vykupujeme i samostatně
krabičky, záruční listy, náhradní nepoužité díly, hodinářské nářadí. Dále vykupujeme staré plastové
a plechové hračky na bovden, setrvačník atd. Vláčky, betlémy, známky, obálky, koresp. lístky a jiný
ﬁlatel. materiál. Staré pohlednice do r. 1945. Vojenské, sokolské, skautské, hasičské, odznaky,
medaile, fotograﬁe, přezky, uniformy, helmy, bodáky, šavle vzduchovky atd. Staré fotoaparáty
a objektivy, dřevěné harmoniky (heligonky), smyčcové nástroje. Stará bižutérie (korál, jantar, český
granát atd.) Benzinové zapalovače, plnící pera, otvírací nožíky, psí známky, turistické štítky, technické
průkazy od automobilů a motocyklů do r. 1960 (i zrušené). Dále stará papírová platidla (bankovky,
tuzexové bony, poukázky Darex, obligace, losy atd. zlaté, stříbrné a oběžné mince. Reklamní
smaltované cedule. Jízdní řády z celého světa do r. 1980. Fotograﬁe známých osobností s jejich
podpisy. Filmové plakáty, pivní tácky, etikety, vršky, pípy atd.

Zlato:

Již nenošené zlato, zlomky, slitky, zubní zlato i nečištěné, mince atd.

Stříbro:

Tabatěrky, pudřenky, příbory, slitky, kontakty, mince, šperky atd.
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Otevřeno pondělí - čtvrtek 9-18 hod.
Info na tel.: 773 666 220, Po domluvě vás můžeme navštívit u vás doma.
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Výkupnu najdete na adrese: Praha Vysočany - Poděbradská 777/ 9a, 20 m
od zast. tramvaje Kabešova čís. tram. 8, a 25., metro Hloubětín
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a pak tram. 5 zast. směr centrum.
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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

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

Vážení čtenáři,
téměř futuristicky vypadá
nová podoba Městského
okruhu, kterou nám na vysočanské radnici začátkem
února představila společnost
Satra – koordinátor a jeden ze
zpracovatelů této urbanisticko-dopravní studie. A protože se v novém podání složitá
a nevzhledná změť jízdních
pruhů, protihlukových stěn
a velkého počtu mostů a estakád proměnila často až
v neviditelný systém zahloubený pod zem, novou podobu
Městského okruhu podpořili
i naši zastupitelé na svém osmém zasedání.
Hlavním bodem jednání únorového zastupitelstva však

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

bylo schvalování rozpočtu
naší městské části na letošní
rok. Podrobně o rozpočtu
informujeme v tomto vydání
Devítky.
Rodiče se s budoucími prvňáky připravují na zápisy
do základních škol. Letos se
v našich pěti základních školách konají 1. a 2. dubna 2020.
I když březen už bude mnohé
lákat spíše k procházkám
v přírodě, zkrátka na devítce nepřijdou ani příznivci kultury. Nové výstavy
připravila Galerie 9, živo je
na scéně Divadla Gong, naše
městská část se připojila
k projektu Malý židovský
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Mgr. Marie Kurková
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Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotograﬁe rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo
na poštovní adrese městské části Praha 9.

festival, na Střížkově se koná
tradiční masopust… Zalistujte březnovým vydáním
Devítky nebo se inspirujte
na www.praha9.cz.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9
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Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte
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Zpětná hypotéka zachránila dceru po rozvodu

„Naší Kamile zůstal nedokončený dům, v němž by ráda
zůstala a vychovávala své děti.
Jenomže byla na mateřské
dovolené a půjčku na dostavbu
jí samozřejmě nikdo nedal. Což
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

bylo nakonec dobře, protože by
ji stejně neměla z čeho splácet,“
vypráví paní Lucie a na čele se jí
objevuje hluboká vráska.
Chcete vědět více?

̭͗Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.

̭͗Za života nemusíte nic splácet.

̭͗ Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.

̭͗ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.
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Manželům Martincovým
bylo jasné, že pokud se dům
nedostaví, jejich dcera s dětmi
v něm nemůže dále zůstat, a to
je velmi trápilo, protože věděli,
jak moc je ten dům pro jejich
dceru důležitý. Jenomže oba
byli v důchodu a sami neměli
peněz nazbyt.
Potom se paní Lucie na
jednom setkání v klubu seniorů
dozvěděla o Rentě z nemovitosti neboli o zpětné hypotéce.
„S manželem jsme si domluvili
schůzku ve společnosti FINEMO.CZ, která Rentu z nemovitosti nabízí, a potom jsme vše
důkladně zvažovali. O bydlení
nepřijdeme a jedinou nevýhodou je, že se o částku úvěru
později sníží hodnota dědictví. Naše dcera tak ale peníze
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může využít dřív, když je právě
potřebuje,“ vysvětluje paní
Lucie.
Když o tom společně s manželem dceři řekli, nejdříve tomu
nemohla uvěřit a potom bylo
vidět, že se jí velmi ulevilo.
A nejen jí. „Je krásné vidět naši
Kamilu i děti zase spokojené,“
usmívá se pan Petr a paní Lucie
se k němu přidává.
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 Petr a Lucie Martincovi poslední roky s tichou obavou
sledovali skomírající manželství své dcery Kamily. Nakonec se podle jejich očekávání rozvedla. S bývalým manželem jí to neklapalo a během vypořádání rozvodu přišla
o většinu hotovosti.
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Sportoviště SK Prosek chce devítka zachovat
Veřejné jednání o budoucnosti sportoviště SK Prosek na Střížkově pořádala městská část Praha 9 v úterý 21. ledna 2020
na vysočanské radnici. Přítomni byli zástupci městské části Praha 18, SK Prosek Praha a Fotbalové akademie Praha. Podnět
k němu dala petice občanů z této části Prahy, kteří chtějí sportoviště zachovat.
SK Prosek Praha, ležící na rozhraní deváté a osmnácté
městské části, je největším
sportovním klubem v Praze 9
a Praze 18-Letňanech. Má celkem sedm sportovních oddílů
– badminton, volejbal, basketbal, sportovní gymnastika,
sport pro všechny, což jsou
sportovní aktivity např. pro
maminky s dětmi či seniory,
a oddíl zdravotně postižených
sportovců, s celkem se 700
členy. Fotbalovou část areálu
si od SK Prosek pronajímá
Fotbalová akademie Praha,
která má kolem 300 členů.
Spolek provozuje pouze nekomerční sportovní aktivity.
Jeho ﬁnancování je zajištěno
členskými příspěvky a dotacemi z městských částí Praha 9 a Praha 18 a hl. m. Prahy.
Podle slov místopředsedy SK
Prosek Praha Viktora Furmana
tyto příjmy stačí pouze na provoz a nejnutnější opravy.
Sportoviště ale potřebuje
modernizaci. Hala pochází
z roku 1985, přípojky, sítě
a kanalizace jsou v havarijním
stavu za hranicí životnosti.
Na to ovšem klub nemá peníze. „Hala z roku 1985 nemá
klimatizaci. Byla v ní zima, ale
když jsme ji zateplili, sportovci
si stěžují, že se v ní nedá dýchat. Navíc v ní sportuje jen
necelá polovina oddílů, ostatní
si musejí pronajímat prostory
v okolních školách a jiných

sportovištích,“ dodal Viktor
Furman, který náklady na investice do nezbytné zásadnější
rekonstrukce sportovního areálu odhaduje na 200 milionů
korun.
O špatné kondici fotbalových hřišť mluvil předseda
klubu Fotbalové akademie
Praha Karel Kapr. Například
umělá tráva už nedovoluje pořádání soutěží a fotbalový svaz
není ochoten novou umělou
trávu ﬁnancovat.

Vize sportovního
klubu o budoucnosti
Vedení SK Prosek Praha by
chtělo vybudovat moderní a ﬁnančně soběstačný areál. Tedy
sportoviště s výrazně větší
kapacitou, aby tu svůj prostor
měly všechny oddíly klubu
a zároveň venkovní hřiště
a kurty byly veřejně přístupné.
Investora se mu však nepodařilo v uplynulých deseti letech
získat, protože návratnost investice není rychlá.
Řešení vidí klub v prodeji
poloviny 4,2hektarového pozemku investorovi, který by tu
postavil obytné domy. Za získané peníze (odhadem 200 milionů korun) by klub vybudoval
dvě nové multifunkční haly, jež
by měly třikrát větší kapacitu,
než má současná hala, venkovní veřejná hřiště a kurty, zázemí pro nekomerční i komerční
sporty, parkoviště.

To byl také důvod, proč provozovatelé klubu SK Prosek
požádali v roce 2019 radnice
městských částí Praha 18
a Praha 9 o změnu územního plánu, aby část pozemku
mohli prodat jako stavební
pozemky. S tím ale nesouhlasí obyvatelé této části
Prahy a požadují zamítnutí
navrhované změny územního
plánu. Výstavba by zatížila
infrastrukturu v této části
města a připravila především
fotbalisty o dosavadní prostor
ke sportování.

Naopak se změnou územního plánu, kterou je zástavba
podmíněna, souhlasilo Zastupitelstvo MČ Praha 18. Podle
starosty MČ Praha 18 Zdeňka
Kučery je východiskem z toho,
jak řešit neutěšenou situaci SK
Prosek Praha, najít investora
nebo získat více peněz od hlavního města Prahy. Místostarosta
MČ Praha 18 Ondřej Lněnička
k tomu dodal, že pokud se podaří sehnat 200 milionů korun,
podnět osmnáctky na změnu
územního plánu zmizí a sportoviště zůstane zachováno.

MČ Praha 9 trvá na zachování
sportoviště
Se změnami územního plánu,
které by dovolily výstavbu,
nesouhlasilo Zastupitelstvo
MČ Praha 9 už v březnu 2019.
V prosinci 2019 znovu vyslovila nesouhlas s posledním
návrhem SK Prosek Praha
na změnu územního plánu
z funkční plochy sport (SP)
na plochu všeobecně smíšenou s koeﬁcientem zastavěnosti F (SV-F) na pozemcích
při ulici Lovosická Rada MČ
Praha 9, která se touto situací
několikrát zabývala.
„Chceme, aby na pozemcích, které leží v našem katastrálním území, byla zachována
sportoviště, a v tomto duchu
jednáme s SK Prosek Praha,“
konstatoval místostarosta MČ
Praha 9 Adam Vážanský.

Rozhodne pracovní skupina
na magistrátu?
Vzhledem k tomu, že městské
části Praha 9 i Praha 18 nemají
ﬁnanční prostředky na odkoupení pozemků sportovního
areálu SK Prosek ani na investice do obnovy sportovišť
a provozování několika sportovních klubů, je zřejmé, že
jediný, kdo by mohl potřebné
prostředky poskytnout, je
Magistrát hl. m. Prahy. Právě
tady se také očekává diskuze
o podnětu na změnu územního plánu při ulici Lovosická
v katastrálním území Letňany
a o možné zastavitelnosti dnes
stále ještě sportovního území.
Zároveň obě městské části iniciovaly vznik pracovní skupiny na magistrátu, která by se
měla situací v SK Prosek Praha
zabývat. mk

„Obracíme se na Magistrát
hl. m. Prahy a TSK Praha,
v jejichž kompetenci je dopravní značení na komunikacích, zda by se nenašly
bezpečnější technické řešení
na této dopravně poměrně

složité křižovatce, kterou
projíždí tramvaje, s ohledem
na větší komfort chodců,“
uzavřel Adam Vážanský.
A strážníci tady budou i nadále dohlížet na bezpečné přecházení. mk, foto: mp

Bezpečně po přechodu
U Základní školy Na Balabence je každé ráno všedního dne vidět stejný obrázek: děti, ale i jejich rodiče ženoucí se ke škole
přes frekventovanou Sokolovskou ulici. V první polovině února
tu proto Městská policie Prahy 9 a devátá městská část organizovaly dopravně-preventivní akci.
„Na živelné přebíhání dětí
přes Sokolovskou ulici, ale
i křižovatku ulic Sokolovská,
Českomoravská, Čuprova nás
upozorňují lidé, kteří tady
bydlí. Oprávněně mají strach,
že je jen otázkou času, kdy
dojde k neštěstí. Proto jsme
se s Městskou policií Prahy 9
domluvili na této preventivní
akci, při níž strážníci nejen
děti upozorňují na možná
rizika a nebezpečnost jejich
4

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

počínání, když nevyužívají
přechody pro chodce,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský.
Chodci se mohou od stanic
tramvají v Sokolovské i Českomoravské ulici dostat přes
komunikace bezpečně po přechodech se světelnou signalizací. Jenže když ráno pospícháte
a každá minuta je dobrá, přechod, který nekopíruje nejkratší spojnici k cíli, jako by nebyl.
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Ne stavbě domu Matějkova
Více než čtyři roky vystupuje městská část Praha 9 proti stavbě bytového domu v ulici Matějkova ve Vysočanech na místě stávající výměníkové stanice.
Její zamítavé stanovisko k této
předimenzované výstavbě se
nemění. Nemluvě o tom, že
investor nechtěl stavbu představit při veřejném jednání ani
městské části nenavrhl, že se
bude ﬁnančně podílet na řešení parkování či rozvoji školství
v této oblasti, třebaže to veřejně deklaruje.
V roce 2016 představil
investor projekt bytového
domu v ulici Matějkova Komisi rozvoje území Rady MČ
Praha 9. Ta s ním nesouhlasila a požadovala zmenšit
objem stavby, aby nedošlo
k enormnímu zvýšení dopravní zátěže v této oblasti,
a zachování stávajících parkovacích stání.
I přes tento nesouhlas požádal investor o povolení stavby
na Stavebním úřadu Prahy 9,
který 29. ledna 2018 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění této stavby zamítl právě na základě námitek

městské části Praha 9. „Argumentovali jsme, že stavba
urbanisticky a architektonicky v daném objemu nezapadá
do dané lokality,“ říká starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.
Investor se ale proti rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 9
odvolal na Magistrát hl. m.
Prahy a jeho odbor stavebního
řádu 10. ledna 2019 rozhodnutí
prvoinstančního správního
orgánu v celém rozsahu zrušil
a vrátil věc k novému projednání. Stavební úřad Prahy 9
byl tak nucen respektovat
rozhodnutí nadřízeného orgánu a 16. prosince 2019 stavbu
povolil. Proti tomu se 13. ledna
2020 městská část Praha 9
opět odvolala, což bylo vyvěšeno i na úřední desce. Přesto
investor v polovině února
oslovil některá SVJ v ulici
Matějkova a blízkém okolí
a nepravdivě je informoval
o postoji městské části k celé
záležitosti.

Oblast Podvinného mlýna
je stabilizovaným územím
Podle územního plánu je oblast
Podvinného mlýna s ulicí Matějkova tzv. stabilizovaným územím, v němž rozsáhlá výstavba
není možná a stávající struktura
se může pouze dotvářet.
„Bytový dům Matějkova,
tak jak ho chce investor postavit, do této lokality nezapadá
a s ﬁnální podobou projektu
městská část nikdy nesouhlasila a nesouhlasí,“ zdůrazňuje
Jan Jarolím a pokračuje: „Také
není pravdou, že by se investor
s námi pokusil dojednávat memorandum o spolupráci, které
by řešilo nedostatek parkovacích stání, míst v předškolních
a školních zařízení a podobně.
Naopak, otevřenému jednání s obyvateli žijícími v okolí
plánované stavby, při němž
městská část vystupuje jako
mediátor, se snažil záměrně vyhnout. Přitom je to zcela běžná
forma otevřeného jednání.“ mk
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Čest jejich
památce!
Ve věku 91 let zemřel 14. ledna
2020 pan Ivan Kieslinger.
V roce 2013 mu byla udělena
Cena městské části Praha 9
za celoživotní zásluhy v boji
proti fašismu i komunismu.
Jako sedmnáctiletý student,
skaut a člen Revoluční gardy se
zasloužil za Pražského povstání
o obranu hlavního poštovního
a telegrafního úřadu v Praze.
V době zápasu o charakter republiky po skončení války se
zapojil do protikomunistického
odbojového hnutí. V říjnu 1948
byl zatčen a po pětiměsíční
vazbě v únoru 1949 odsouzen
„pro zločin přípravy úkladů
o republiku“. Hned po propuštění se pokusil obnovit spojení
se skautskou i studentskou odbojovou skupinou a podílel se
s nimi na přípravě osvobození
vězňů pankrácké věznice.
Po dlouhé těžké nemoci zemřel 26. ledna 2020 ve věku
80 let plk.v.v. Vladimír Španinger, dlouholetý předseda
Oblastního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu
 red
v Praze 9.

INZERCE

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE
AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let přidává
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu a zimní paket
zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané trysky
ostřikovačů předního skla. Zastavte se v našem autorizovaném
dealerství ŠKODA.

ŠKODA

FABIA

již za 284 900 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
www.porsche-prosek.cz

se zvýhodněním až

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km
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První přebytkový rozpočet Prahy 9 –
„Stejně jako jiné městské částí se i devítka v posledních třiceti letech prala s tím, že úhrn příjmů, který měla, nestačil na krytí
provozních výdajů. Letos je to poprvé, kdy má přebytek 10 milionů, a navíc ještě 10milionovou rezervu. To se mohlo podařit
jen díky tomu, že v posledních deseti letech jsme zásadním způsobem zkrotili výdaje na provoz města, které se zvedaly jen
minimálně. Na druhé straně jsme bojovali za zvýšení příjmů, což se nám daří. A nemuseli jsme přitom zvedat daň z nemovitosti
našim obyvatelům,“ charakterizuje letošní rozpočet městské části Praha 9 její místostarosta Tomáš Portlík.
Z celkové
výše rozpočtu téměř
500 milionů
korun tvoří
letos více
než 330 milionů běžné
výdaje,
tedy výdaje
Tomáš Portlík
na chod
úřadu, školství, údržbu zeleně… Přestože
se jedná o vysoké číslo, nemusí
poprvé MČ Praha 9 dotovat
běžné výdaje ze svého.
To je náš velký úspěch a výsledek mnohaleté usilovné práce.
Problém je v tom, že městské
části s přeneseným výkonem
státní správy (Praha 1-Praha 22)
dostávají na služby s tím spojené, tedy služby, které na ně
přenáší stát, výrazně méně,
než kolik na ně musí reálně
vynakládat. Cesta, jak z toho
ven, je omezit tyto služby nebo
tlačit na stát, aby za objednané
služby také zaplatil. Proto MČ
Praha 9 už v roce 2015 iniciovala setkání starostů pražských městských částí, kteří

pak společně jednali s hlavním
městem Prahou o narovnání
dotačních vztahů. Podařilo
se nám tak dosáhnout toho,
že např. příspěvek na obyvatele od té doby kontinuálně
roste, což přináší více ﬁnancí
do obecních kas. Jestliže jsme
před šesti lety museli z rozpočtu MČ Praha 9 dotovat běžné výdaje částkou 64 milionů
korun, loni to bylo už jen
25 mil. Kč a letos máme přebytek 10 milionů korun, a dokonce 10milionovou rezervu.
To, že letos nemusí devátá
městská část na běžné výdaje
doplácet, záleželo jen na narovnání dotačních vztahů s hl.
m. Prahou a zvýšení příspěvku
na výkon státní správy?
Do značné míry ano. Konkrétně v rámci ﬁnančních vztahů
obdrží devítka o 6,2 mil. korun
více než loni (celkem 193,5 mil.
korun), ale stejně důležitá je
i efektivita práce vnitřní správy na úřadu. Na jedné straně
jsme od státu na výkon státní
správy letos dostali o 3,2 mil.
korun více (celkem 37,6 mil.

Kč), na druhé straně stát nařídil zvyšovat platy úředníků.
Stále tedy platí, že výkon státní
správy není ﬁnančně pokrýván
v dostatečné míře. Dokážeme
ale ovlivnit efektivitu práce
zaměstnanců úřadu a v jejím hodnocení patří devítka
k nejlepším městským částem.
Za šestnáct let zůstává počet
zaměstnanců konstantní, třebaže narostla agenda spojená se
zvyšujícím se počtem obyvatel
deváté městské části. Letos počítáme s přijetím několika nových úředníků, kvaliﬁkovaných
pracovníků, což souvisí s novou
agendou spojenou se zavedením
zón placeného stání.
Deklarujete, že při sestavování
rozpočtu nejdete cestou snižování kvality služeb pro občany.
Běžné výdaje ve zdravotnictví
a sociální oblasti ale pro letošní
rok klesly téměř o polovinu.
V posledních pěti letech se
stabilně držely kolem 25 milionů korun, letos je plánujete
ve výši zhruba 13 milionů korun. Nepodepíše se to negativně
na těchto službách?

V žádném případě. Protože
příspěvková organizace Středisko sociálních služeb Praha 9
stála naši městskou část velké
peníze, přetransformovali
jsme ji na ústav Sociální služby
Praha 9 s tím, že městská část
zůstala jeho jediným zřizovatelem. Ústavu jako neziskové organizaci se tak otevřel přístup
k dalším zdrojům – evropským
fondům, dotacím a grantům,
dárcům, fundraisingu, nadacím apod. Z rozpočtu městské
části čerpá méně, ale úroveň
kvality sociálních služeb a dostupnost zůstala zachována.
Co letos patří k nejvýznamnějším investičním akcím?
Jsou to především investice
v oblasti školství a rozvoje zeleně. Zahájíme stavbu Základní a mateřské školy U Elektry
pro 700 dětí (dokončena by
měla být tak, aby sem první
žáci přišli ve školním roce
2022/23). Zároveň chceme
vykoupit sousední pozemek
od České pošty, na který by
se jednou mohla tato škola
rozšířit.

Stanovisko opozičního klubu Pirátů k devítkovému rozpočtu pro rok 2020:
Jedním z hlavních bodů únorového jednání Zastupitelstva
MČ Praha 9 bylo schválení
rozpočtu na rok 2020. Není
zde prostor zacházet do detailu, a proto popíšu hlavní věci,
které jsme v této věci řešili.
Na straně příjmů získá letos
Praha 9 výrazně více prostředků. Hlavním tahounem
bude zvýšení příjmu z daně
z nemovitostí od právnických
osob schválené magistrátem.
Velká část vyšších příjmů
však padne na zvyšující se
výdaje na platy zaměstnanců.
Zvýší se i odměny zastupitelů
a radních. Většina této změny
je dána státem, a tudíž ji nemáme možnost ovlivnit. Místostarosta Portlík však také
téměř o polovinu zvýšil částku
na osobní ohodnocení zaměstnanců. Tím dle svých slov
narovnal dlouhodobou praxi,
kdy peníze na platy zaměstnanců zvyšoval rozpočtovými
6
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opatřeními v průběhu roku.
Zásadní informace pro
občany však je, že radnice
pokračuje v celé řadě nákladných rozvojových projektů
v oblasti školství a rozvoje
obce. Letos se plánuje na investicích v těchto oblastech
utratit téměř čtvrt miliardy
korun. Desítky milionů tak
poputují mj. do velmi problematické rekonstrukce hostince U Brabců nebo na přípravu
výstavby školy U Elektry.
Oba projekty vykazují velké
nárůsty očekávaných výdajů,
které jsou způsobeny zpožděními, neodbornou prací
a výrazným zvýšením cen stavebních prací v poslední době.
Například tolikrát slibovaná
škola U Elektry bude nakonec
stát asi dvakrát tolik, než bylo
původně plánovalo. To je rozdíl v řádu stamilionů korun.
Co se hostince U Brabců týče,
tak není žádným tajemstvím,
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že se zde utratily miliony korun
za opravu krovů, které nechala
společně s obvodovými zdmi
následně radnice strhnout.
V průběhu rekonstrukce totiž
zjistila, že stěnám chybí pevné
základy. Navíc nechtěla jít citlivější, ale složitější cestou jejich
opravy. Ve výsledku tak těžko
projekt nazvat rekonstrukcí,
když z celé budovy bylo zachováno jen průčelí.
Díky privatizaci bytů má
Praha 9 aktuálně velké prostředky na svých účtech, kterými z velké části každý rok
vykrývá své investice. Přesto
teprve nedávno se podařilo
alespoň část peněz dát na bezpečné termínované účty.
Stejně však tyto peníze každý
rok ztrácejí díky inﬂaci svou
hodnotu. Navíc snahy o to,
abychom měli úročený i běžný
účet, zatím nebyly vyslyšeny.
Zde vidíme prostor pro zlepšení v řádu milionů korun ročně.

Asi největší rozkol však
mezi námi a radnicí vyvolává
to, že řada klíčových investic do veřejné vybavenosti
v oblastech, které prochází
extrémním developerským
rozvojem, ﬁnancuje téměř výhradně město. Radnici se daří
získávat část peněz z dotací
magistrátu. Možná i proto je
ale aktivita směřující k tomu,
aby se na výstavbě infrastruktury podíleli významněji i developeři, tak omezená.
Nesouhlasíme s tím, že by
měla městská část, potažmo
skrze dotace magistrát Prahy nést na svých bedrech lví
podíl na výstavbě škol a další
veřejné infrastruktury související s novou výstavbou. Známe municipality, které umí
s developery vyjednávat lépe.
Je načase, abychom si z nich
vzali příklad.
Václav Vislous,
předseda zastupitelského klubu Pirátů
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– příjmy vyšší než provozní výdaje
V areálu ZŠ Na Balabence
začneme s výstavbou nové
tělocvičny. Po jejím dokončení přijde na řadu přestavba
stávající tělocvičny na školní
pavilon, díky němuž se kapacita této školy zvýší o 180
míst. V letošním roce k tomu
připravujeme projektovou dokumentaci.
Stavební práce pokračují
na přestavbě objektu v Jablonecké ulici na Proseku, kde vzniká
komunitní centrum a prostor
pro volnočasové aktivity.
Pokračovat budou i práce
na rozšiřování parku Přátelství
na Proseku na střížkovské
plochy, konkrétně se jedná
o terénní úpravy, vytvoření
spojovacích cest k Jablonecké
ulici a výsadbu několika desítek stromů zatím zhruba na
5 tisících metrech čtverečných.
Důležité bude dokončení parku Zahrádky ve Vysočanech.
Tady zbývá dodělat spojovací
severní komunikaci pro pěší,
která vede ke Kolbenově ulici
a stejnojmenné stanici metra, a dokončit povrchy, cesty

a mobiliář okolo nově vzniklého
vysočanského Mirakula.
Neměli jste rozšiřování parku
Přátelství a dokončení parku Zahrádky už v plánu loňského roku?
Měli, ale většinou kvůli průtahům v povolovacím řízení,
které skýtá mnohá úskalí, se
ne vždy daří stihnout vše, co
si naplánujete. Přesto každoročně realizujeme téměř tři
čtvrtiny plánovaných akcí,
což je dobrá vizitka.

MČ Praha 9 dlouhodobě drží výši běžných výdajů na konstantní, nízké úrovni. Díky
tomu má dostatek ﬁnančních prostředků na investiční rozvoj městské části.
ROZPOČET MČ PRAHA 9 PRO ROK 2020

Celkové příjmy: 499 573 000 Kč (ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m.
Prahy, z hospodářské činnosti, vlastní příjmy, převody z vlastních fondů)
Celkové výdaje: 568 958 000 Kč (běžné 330 526 000 Kč,
kapitálové 238 432 000 Kč)
Schodek bude radnice ﬁnancovat z naspořených peněz.
Rozpočet městské části Praha 9 pro letošní rok schválili zastupitelé
11. února 2020.

Nebo když se ukáže, že vzhledem k technickému stavu nelze
starou budovu rekonstruovat,
tak jak tomu je v případě bývalého hostince U Brabců.
I když z objektu zbylo jen
torzo, jsou v současné době
v běhu práce na projektové
dokumentaci, podle níž postavíme novou budovu v původní
podobě. Navíc bude splňovat
i současné normy pro výstavbu. Na našem záměru obnovit
provoz hostince U Brabců se
nic nemění, jen to nebude letos hotové. Marie Kurková

INZERCE

Festival chutí
14. 3. – 15. 3.

ASIJSKÝ VÍKEND V HARFĚ
Užijte si

ASII

SC-392251/02

všemi smysly
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Zastupitelé devítky podpořili novou
podobu Městského okruhu
Urbanisticko-dopravní studii souboru staveb „Městský okruh a Libeňská spojka“, kterou nechalo nově zpracovat hl. m. Praha,
představil 6. února na vysočanské radnici koordinátor projektu společnost SATRA.
Na novém řešení pracoval tým
projektantů dopravní infrastruktury, architektů, urbanistů
a krajinářů a zásadně proměnil
klíčové části, které se povedlo zahloubit, odvést od řeky
a zástavby, propojit s trasami
pro pěší a cyklisty, přidat zeleň
a umožnit rozvoj tramvajových
tratí. Vznikla nová, potenciálně rozvojová území a možnost
propojit stávající čtvrti namísto
jejich rozdělení.
Nové rozvojové území by
mohlo vzniknout například
mezi Palmovkou a Vysočany,
kde původní návrh naopak
počítal s estakádou. Tramvajová spojení by v budoucnu
mohla propojit třeba Černokosteleckou a Českobrodskou,
ze Spojovací by se mohli
v budoucnu cestující svézt až
do Malešic.

Inženýrství 21. století
Tým vedli technický ředitel
společnosti Satra Pavel Šourek
a architekt a bývalý pražský
primátor Jan Kasl. Na návrhu

se podílel také německý krajinářský architekt Till Rehwaldt.
„Kritickým bodem bylo například řešení tunelové varianty
v oblasti Balabenky. Ale podařilo se nám dostatečně naklesat
komunikaci sjíždějící od Spojovací, tak abychom se dostali
pod úroveň terénu a zároveň
překročili Rokytku povrchovým tubusem, který je ovšem
překryt místní komunikací
a chodníky. Myslím, že celé
dílo je ukázkou toho nejlepšího
napříč obory, a jsem rád, že
jsme měli volnou ruku při hledání kreativních řešení,“ vysvětloval při setkání se zástupci
MČ Praha 9 architekt Jan Kasl.

„Vzhledem k tomu, že
Městský okruh má platné rozhodnutí EIA, veškeré
úpravy probíhaly v takovém
duchu, aby bilanci EIA vylepšovaly, což se nám podařilo.
Neočekáváme tedy, že by
při veriﬁkaci EIA mělo dojít
k problémům,“ konstatoval
technický ředitel společnosti
Satra Pavel Šourek.
Nový přístup se projevil
také ve zmenšení původních
dálničních křižovatek, což
bude znamenat snížení počtu
pozemků k výkupům. Výjezdy
z tunelů by mohly být nově řešeny místo kruhových objezdů
křižovatkami se semafory. Se-

mafory umožní regulaci vjezdu
a výjezdu z tunelů, a budou tak
umět reagovat v dopravních
špičkách nebo při nehodách
a dalších mimořádných událostech. Původně obří kruhové objezdy takové řešení
neumožňují, a navíc ve městě
působí nepatřičně. Technicky zajímavým řešením je tak
snaha držet křižovatky co
nejdéle pod povrchem a připravit na povrchu jen samotná
vyústění, která bude možné
buď obestavět budovami, které
odcloní potenciální zdroj hluku, nebo v kombinaci s krajinářskými úpravami umožní
portály ozelenit a lapat tak
prachové částice ještě lépe.
Podrobněji představíme
novou podobu Městského
okruhu na území deváté městské části v příštím vydání
Devítky. Souhlas s ní vyjádřili
zastupitelé MČ Praha 9 při
jednání 11. února s tím, že
zároveň požadují urychlenou
dostavbu Vysočanské radiály.
mk

Do Hrdlořez rozsáhlá výstavba nepatří
Na radnici MČ Praha 9 se začátkem února obrátilo sdružení
Hrdlořezská zvonička s peticí proti bourání Jiránkovy vily
a připravované rozsáhlé výstavbě v této části Hrdlořez.
Starosta MČ Praha 9 Jan
Jarolím nechal celou záležitost prošetřit, a to zejména
ve vztahu k odstranění stavby
Jiránkovy vily, o které MČ
Praha 9 nevěděla. Je tomu
tak zejména proto, že výkon
státní správy na úseku územního plánování a stavebního
řádu vykonává v přenesené
působnosti Odbor výstavby
a územního rozvoje Prahy 9,
který je nezávislý na samosprávě obce.
O výsledku svého šetření
informoval Hrdlořezskou zvoničku i zastupitele na jejich
únorovém zasedání.
Historické objekty, včetně
Jiránkovy vily z roku 1678
a přilehlého bývalého arbore8
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ta, které se nacházejí na území
přírodního parku Smetanka,
nejsou v současné době bohužel jakkoliv památkově
chráněny. Tuto skutečnost
potvrdilo i stanovisko Odboru
památkové péče Magistrátu hl.
m. Prahy (č.j. 1796593/2018
ze dne 7.11.2018), ze kterého
plyne, že předložený záměr
odstranění výše uvedené vily
se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči
a zároveň dané území je mimo
památkově chráněné území, na které ve zvýšené míře
dohlíží Odbor památkové
péče Magistrátu hl. m. Prahy.
Stavební úřad tak postupoval
v souladu s obecně závaznými
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předpisy, zejména pak v souladu se stavebním zákonem.

Posudek na Jiránkovu vilu a další
stavby
„Nicméně pokud jde o postoj
samosprávy k této věci, je
městská část Praha 9 situací
hluboce znepokojena a v současné době zadala zpracování
posudku na několik historických staveb na území městské
části Praha 9, včetně Jiránkovy
vily. A vynaloží veškeré úsilí
k zapsání prohlášení těchto
staveb coby kulturních památek tak, aby se zamezilo jejich
zániku,“ konstatoval Jan Jarolím a pokračoval: „Městská
část Praha 9 nikdy zmiňovaný
projekt v Hrdlořezech nepodporovala, a ani v současné
době nepřijala žádné usnesení
a nevydala žádné souhlasné
stanovisko k němu. Investor
se ani s tímto ﬁnálním projek-

tem na městskou část Praha 9
neobrátil.
Městská část Praha 9 v dané
lokalitě nevlastní žádný pozemek, který by byl nezbytný
k realizaci projektu a investor tak součinnost městské
části nepotřeboval, současně
se z tohoto důvodu městská
část Praha 9 neměla možnost
s daným projektem detailně
seznámit.
Zdůrazňuji, že městská část
Praha 9 dlouhodobě zastává
názor, že předmětné území
je tzv. stabilizované území,
kde rozsáhlá výstavba podle
územního plánu není možná
a stávající struktura se může
pouze a jen dotvářet. Charakter zástavby je tady zřejmý
a městská část Praha 9, stejně jako obyvatelé Hrdlořez,
nesouhlasí s umisťováním
staveb, které do dané lokality
zcela nezapadají.“ mk
B Ř EZEN

2 0 2 0

Š K O L S T V Í

V dubnu k zápisu do první třídy
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se konají ve všech pěti základních školách,
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 1.–2. dubna 2020.
Co je to spádová škola?
Jedná se o základní školu, kam
vaše dítě „patří“ podle obecně
závazné vyhlášky o školských
obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. (Po jejím schválení Zastupitelstvem
hl. m. Prahy najdete tento
předpis i na www.praha9.cz.)
Zákonný zástupce dítěte
má právo zvolit si pro své dítě
i jinou školu než spádovou,
ředitel školy je však povinen
přednostně přijmout žáky
ze svého školského obvodu.
A protože kapacity škol jsou
téměř naplněné, je nepravděpodobné, že by si základní
školy v Praze 9 mohly dovolit
přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.
Pro koho je zápis povinný?
• Pro děti, které k 31. 8. 2020
dovrší šest let věku (tedy pro
děti narozené v období od
1. září 2013 do 31. srpna 2014).
• Pro děti, které mají odklad
povinné školní docházky
z loňského roku.
Co je potřeba k samotnému
zápisu?
Zákonný zástupce dítěte předloží svůj OP nebo jiný doklad
totožnosti a rodný list dítěte.
Cizí státní příslušníci předloží
svůj průkaz totožnosti (pas),

průkaz totožnosti dítěte (pas),
popř. jiné dokumenty ověřené
v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.
Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky pro
své dítě, je třeba s sebou již
k zápisu přinést doporučující
posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.

Co je zápisový lístek?
Každoročně dochází k tomu,
že mnozí rodiče mění po skončení zápisů do základní školy
svá rozhodnutí. Umístí potomka do jiné školy, aniž informují
ředitelku své spádové školy,
a blokují tak místa ostatním
dětem. Ve výsledku pak dochází k situacím, kdy do 1.
září škola nezná přesný počet
dětí ve třídách, často ani počet
prvních tříd, které bude muset
otevřít, tedy nestihne ani přijmout další pedagogy, zajistit
další vybavení apod.
„Rozhodli jsme se této situaci
zamezit a preferovat zodpovědné rodiče. Proto jsme zavedli
zápisové lístky, které rodiče
dostávají během zápisů do prvních tříd ve spádové škole,“
konstatuje radní pro školství
MČ Praha 9 Zdeněk Davídek
a vysvětluje: „Lístky mají re-

gistrační čísla a obdrží je pouze
rodiče dětí s trvalým pobytem
ve spádovém obvodu příslušné základní školy. Vyplněním
a odevzdáním lístku do 11. dubna 2020 stvrzuje rodič svůj záměr umístit své dítě ve spádové
škole, případně jiné základní
škole v MČ Praha 9. Ve druhém
případě odevzdá zápisový lístek
v té škole, kam půjde k zápisu.“
Se zavedením zápisových
lístků je spojeno vydání závazných kritérií pro přijímání
dětí do 1. tříd. Těm je přiřazen
určitý počet bodů. Nebude
tedy rozhodovat pořadí, kdy
se rodič/zákonný zástupce
dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů.
„Chceme tak zamezit
zbytečným a nedůstojným
frontám rodičů před školou
ve dnech zápisů do 1. tříd a zároveň poskytnout vedení škol
jasné a transparentní podklady
pro komunikaci s Magistrátem
hl. m. Prahy v případě odvolání rodičů proti nepřijetí k základnímu vzdělávání v rámci
správního řízení,“ dodává
Zdeněk Davídek.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd
a jim přiřazený počet bodů jsou
následující:
1. Trvalý pobyt ve spádovém
obvodu ZŠ
20 bodů

Polytechnické hnízdo v DDM v Praze 9
Učebny pro moderní pojetí výuky dílen a robotiky se nově
otevřely 24. ledna 2020 v prostorech Domova dětí a mládeže
na Proseku. Žáci a učitelé základních škol z okolí zde mohou
navštěvovat výuku dílen a robotiky.
„S myšlenkou přiblížit žákům
základních škol řemeslné
obory a vzbudit tak alespoň
u některých z nich zájem
o učňovské školství přišli začátkem roku 2016 zástupci
Hospodářské komory hl. m.
Prahy. A protože se nám záměr líbil, domluvili jsme se se
Střední odbornou školou stavební a zahradnickou na Jarově, kam žáci našich základních
škol začali jezdit do moderně
vybavených dílen na praktické
polytechnické vyučování. Ti
dříve narození si tento předmět pamatují pod názvem
dílny,“ vysvětluje radní pro
B Ř E Z E N
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školství MČ Praha 9 Zdeněk
Davídek.

Celopražský projekt
A protože se ukázalo, že pracovní vyučování děti zajímá, vznikl společný projekt
Magistrátu hlavního města
Prahy a Hospodářské komory
hl. m. Prahy, který přenesl polytechnickou výchovu
žáků základních škol na půdu
středních škol a domů dětí
a mládeže. Vše stojí na logice
zpřístupnění moderně vybavených dílen a kvaliﬁkovaného personálu většímu počtu
žáků.

Cílem celopražského projektu je vytvořit dokonale
vybavené dílny – tzv. polytechnická hnízda, umístěná
přímo v zázemí středních
škol a DDM. Základní školy
tak mají možnost zařadit
polytechnickou výchovu
do svých vzdělávacích programů a vyhnout se přitom nákladným investicím
do vybavení vlastních dílen
a zajištění vyškoleného personálu.
Vznik i další provoz polytechnického hnízda v DDM
Prosek (osmé v Praze)
se podařilo zafinancovat
díky podpoře z operačního
programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, a nejsou tak
zatíženy rozpočty zapojených
škol. mk
DEV ÍTKA
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2. Trvalý pobyt na území MČ
Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ
8 bodů
3. Odevzdání vyplněného zápisového lístku
6 bodů
4. Sourozenec, který již navštěvuje školu
5 bodů
5. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ
Praha 9, cizinci s nejasným
pobytovým statusem apod.)
2 body.
red, ilustrační foto: mk
INFO
Podrobnosti k organizaci zápisů
do základní škol zřizovaných MČ
Praha 9 najdete na webových stránkách
jednotlivých škol – ZŠ Špitálská, ZŠ
a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500,
ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.

Školka a jesle
MONTE KIDS
T. J. Sokol Vysočany, Novoškolská 696/2, Praha 9 bude otevírat pobočku dětské skupiny
Montessori školka Prosek.
Den otevřených dveří a zápis
na rok 2020/2021 se zde koná
27. května 2020 od 14 hodin.
Základní informace o školce
a jeslích Monte Kids:
– dětská skupina je pro děti
od 2 let
– výuka angličtiny
– nejen prvky Montessori
– respektující přístup k dětem
– k dispozici tělocvična
a krásný venkovní areál
Více informací se dozvíte
na www.montessoriskolkaprosek.cz nebo na tel.: 724 272 191.
Těšíme se na vás a vaše děti. sp
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
2. 3. 2020 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky
8:00–9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Němčina pro pokročilé 9:15–10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00–11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30–11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00–12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30–16:00
3. 3. 2020 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30–14.30
Angličtina – začátečníci 8:40–9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30–9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30–10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45–10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00–12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30–13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00–15:00
Country tance – začátečníci 14:45–16:00
Country tance – pokročilí 16:00–18:00
4. 3. 2020 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00–14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00–16:00
Beseda: Help pes – návštěva asistenčních psů
a ukázky výcviku 13:15–14:30
Dílničky šikovných rukou: Papírová taška
s motýly 14:45–16:00
5. 3. 2020 – ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00–10:30
Trénink paměti I. 9:00–10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00–12:00
Trénink paměti II. 10:30–11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
ZPÍVÁME NA PROSEKU – nová hodina zpěvu
s hudebním doprovodem /dvě kytary/, nejen pro
seniory. Zdarma. 14:30–15:30
6. 3. 2020 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00–10:00
Vycházka, komentovaná prohlídka policejních
koní na Císařském ostrově a zajímavé ukázky
výcviku koní do akce. Zdarma. Sraz v 8.30 hod.
v Harrachovské 422/2, Praha 9. Mrkev vítána.
8.30 –12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00–20:00
9. 3. 2020 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
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Francouzština – kurz pro začátečníky
8:00–9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Němčina pro pokročilé 9:15–10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00–11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30–11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00–12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30–16:00
Klub seniorů kardiaků 14:00–16:00
10. 3. 2020 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30–14.30
Angličtina – začátečníci 8:40–9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30–9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30–10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45–10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00–12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30–13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00–15:00
Country tance – začátečníci 14:45–16:00
Country tance – pokročilí 16:00–18:00
11. 3. 2020 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15–9:15
Kosmetika – balíček 50 min./250 Kč (peeling,
maska, depilace vosk, masáž) 9:00–15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00–16:00
Přednáška, beseda: Digitální tělocvična aneb
jak přijít médiím na kloub 13:15–14:30
Dílničky šikovných rukou: Šperky z FIMO hmoty
14:45–16:00
12. 3. 2020 – ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Trénink paměti na zajímavé exkurzi v pekárně
Kabát /pouze pro přihlášené/ 8:00–11:30
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00–10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00–12:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00–16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30–16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30–16:00
13. 3. 2020 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00–10:00
Komentovaná vycházka s průvodkyní, od Pelléovy vily k Místodržitelskému letohrádku. Zdarma.
Sraz v 9 hod., Harrachovská 422/2, Praha 9
9:00–13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00–20:00
16. 3. 2020 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky
8:00–9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Němčina pro pokročilé 9:15–10:15
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Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00–11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30–11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00–12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30–16:00

Angličtina (pokročilí) 11:00–12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30–13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00–15:00
Country tance – začátečníci 14:45–16:00
Country tance – pokročilí 16:00–18:00

17. 3. 2020 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30–14.30
Angličtina – začátečníci 8:40–9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30–9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30–10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45–10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00–12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30–13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00–15:00
Country tance – začátečníci 14:45–16:00
Country tance – pokročilí 16:00–18:00

25. 3. 2020 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15–9:15
Kosmetika – balíček 50 min / 250Kč (peeling,
maska, depilace vosk, masáž) 9:00–15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00–11:00
Divadelní představení, etudy souboru Nestárnoucích hvězd Života „90“ 13:15–14:30
Dílničky šikovných rukou: Jarní závěsná dekorace 14:45–16:00

18. 3. 2020 – STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15–9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00–14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00–16:00
Přednáška, beseda: Bílé Karpaty 13:15–14:30
Dílničky šikovných rukou: Jarní věneček
14:45–16:00
19. 3. 2020 – ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00–10:30
Trénink paměti I. 9:00–10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00–12:00
Trénink paměti II. 10:30–11:30
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30–16:00
20. 3. 2020 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Společenské hry – karty/kanasta, žolíky…
9:00–12:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00–10:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00–20:00
23. 3. 2020 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky
8:00–9:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Němčina pro pokročilé 9:15–10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00–11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30–11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00–12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30–16:00
24. 3. 2020 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Angličtina – začátečníci 8:40–9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30–9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30–10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45–10:45

26. 3. 2020 – ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Počítačový kurz mírně pokročilé (volná místa)
9:00–10:30
Trénink paměti I. 9:00–10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00–12:00
Trénink paměti II. 10:30–11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00–16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30–16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30–16:00
27. 3. 2020 – PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00–10:00
Vycházka, komentovaná prohlídka kostela Panny Marie Sněžné a přilehlých prostor kláštera
na Jungmannově náměstí. Zdarma. Zájemci
hlaste se u vedoucí A. Dunděrové. Sraz v 9 hod.,
Harrachovská 422/2, Praha 9 9:00–12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00–20:00
30. 3. 2020 – PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky
8:00–9:00
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30–14.30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00–10:00
Němčina pro pokročilé 9:15–10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00–11:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30–11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00–12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30–16:00
31. 3. 2020 – ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15–9:15
Angličtina – začátečníci 8:40–9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30–9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30–10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45–10:45
Angličtina (pokročilí) 11:00–12:00
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00–12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30–13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00–15:00
Country tance – začátečníci 14:45–16:00
Country tance – pokročilí 16:00–18:00

B Ř EZEN

2 0 2 0

S O C I Á L N Í

S L U Ž B Y

Březnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
10. března v 10 hodin
Od Madagaskaru po Asii
Přijměte pozvání na odbornou komentovanou vycházku
do skleníku trojské botanické
zahrady Fata Morgana. Představíme si rostliny deštných
pralesů, pouští a polopouští.
Povíme si, jak některé přežívají
extrémní klimatické podmínky, a dozvíte se spoustu dalších
zajímavostí z rostlinné říše.
Sraz zájemců je v 10 hodin
na zastávce autobusu č. 112
Nádraží Holešovice (směr ZOO
a Botanická zahrada). Prohlídka skleníku Fata Morgana trvá
podle zájmu zhruba dvě hodiny. Vstupné pro seniory nad
60 let a držitele ZTP 75 korun.
Na shledání se těší Ing. Jiřina
Neckářová, Ph.D.( www.zahradniksikula.cz)
19. března od 14 hodin
Thajsko
Setkání s oblíbenou cestovatelkou z Brna Zlatuší

27. dubna ve 14 hodin
Vysočanská radnice: Šatičky
paní Podolské
Ukázka originálních šatů
z první republiky, povídání
o jejich vzniku a znovu uvedení do života. Do všech tajů
kolem šatů vás zasvětí Irena
Holšan Černá s dcerou. Zdarma.

Připravujeme:
Knollovou. Tentokráte se
prostřednictvím videoprojekce a poutavého vyprávění
vydáme na poznávací výlet
po Thajsku. Velká zasedací síň
(č. 205) Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, 2. patro.
Zdarma.

24. března od 9 a 10.30 hodin
Prohlídka nové budovy O2
Universum
Pojďte se s námi vydat
do útrob nově postavené budovy se 16 multifunkčními
sály. Prohlídka trvá zhruba
45 minut podle zájmu. Sraz
před budovou O2 Universum
vždy 15 minut před začátkem
exkurze (u vchodu z ulice
Českomoravská). Ve skupině,
která se bude účastnit prohlídky, může být 20 osob. Neberte s sebou velká zavazadla.
Zájemci hlaste se na telefonním čísle 728 142 627 (R. Píchová). Prohlídka je zdarma.

7. dubna od 14 hodin
Divadlo Gong: Veselá opereta
Oblíbené operní skladby zpívá (a šatičky převléká) Jana
Štěrbová-Veberová a tenor
Roman Krebs za klavírního
doprovodu Táni Vaněčkové.
Vstupenky jsou k dispozici
v pokladně Divadla Gong
za 20 korun

21., 26., 28. května
Celodenní zájezd na Litoměřicko
Libochovice zámek, Litoměřice (čas na osobní volno),
skanzen v přírodě Zubrnice.
Přihlášky s nevratnou platbou ve výši 210 korun se přijímají 29. dubna od 10 do 14
hodin v Galerii 9 (přízemí
staré budovy, Sokolovská
14/324, Praha 9) do vyčerpání kapacity 180 míst. Pouze
pro seniory s trvalým bydlištěm v působnosti Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324.

23. dubna od 8 hodin
Prohlídka výrobních provozů
Škoda auto Mladá Boleslav
a Muzea Škoda
Exkurze je zajímavá nejen
pro muže. Zájemci hlaste se u R. Píchové v týdnu
od 30. března do 2. dubna
2020 vždy od 10 do 12 hodin.
Zároveň je nutné zaplatit
– plná cena 200 Kč, senioři
110 Kč. Omezený počet míst
(60 v autobuse). Odjezd z atria
hotelu Clarion v 8 hodin, návrat do 16 hodin tamtéž.

RPí

Výletník pro dlouhomladé

Výzkum spánku a paměti

DDM hl. m. Prahy nabízí aktivity seniorům.

Pozvánka do výzkumu spánku a paměti do Národního ústavu
duševního zdraví v Klecanech.

Na internetových stránkách
Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy
je kapitola s názvem Dlouhomladí, která oslovuje společenství
seniorů. Kromě jiného je zde
nabídka celé škály kurzů i dalších aktivit určených právě jim.
Náplň jedné z nich prozrazuje
už sám název – Výletník. Nejde
však o klasické autobusové zájezdy, šlape se převážně pěkně
po svých. „Na výlety vyrážíme
každou středu kolem deváté hodiny,“ říká Markéta Kučerová,
jedna z organizátorských duší

Výletníku, a dodává: „Obvyklá
délka trasy se pohybuje mezi šesti
až dvanácti kilometry. Někdy ji
upravujeme i během samotného výletu s ohledem na počasí
a kondici účastníků. Vyhledáváme procházky hlavně pěknou
přírodou, chodíme po naučných
stezkách, nevyhýbáme se historickým památkám.“ Přidat se
může kdokoli a kdykoli. Není třeba se nikde přihlašovat. Program
a více informací najdete na www.
dlouhomladi.cz, tel.: 737 670 026.
Účast je zdarma. Pavel Kyselák

Hledáme osoby mezi 60 a 85
lety se zdravým spánkem,
kteří mají zdravou paměť nebo
mírnou poruchu paměti.
Více informací získáte na internetových stránkách http://

www.nudz.cz/adcentrum/
(odkaz: Výzkum paměti
a spánku), využít můžete také
e-mail adcentrum@nudz.cz
nebo telefonní číslo 283 088 161
(J. Adámková). NUDZ

Fotbal v chůzi pro seniory
Senior ﬁtnes z. s. pořádá
nábor hráčů, trenérů a vedoucích družstev pro fotbal v chůzi (walking fotbal),

ročník 1970 a starší.
Kontakt: Mgr. Zdeněk Srba 603 464 265,
Miroslav Rod 721 642 413 

JUBILANTI

80 let
Eduard Vomastek
Bohuslav Ošťádal
Ing. Josef Procházka
Eduard Unger
Zdeněk Šedina
Vladimír Šmelhaus
Miroslav Lejsek
Miloslava Hloušková
Božena Walleschova

Alfréd Przeczek
Štefan Zajac
Eva Bejuiová
85 let
Bohumil Vlasák
Milada Jelenová
Alena Bínová
Olga Choltová
Věra Mašková
Božena Havlíčková

Zdeněk Jeřábek
90 let
František Výborný
91 let
Helena Hrdličková
Emilie Kočová
Jana Nádějová
Marie Lovecká
Josef Senohrábek
Marie Beránková

92 let
Hana Fišerová
93 let
Marie Beránková –
hodně zdraví přejí dcery
Hana, Dáša, Maruška
s rodinami
Jiřina Podskalská
94 let
Jindřiška Tuhá
Vilém Brož

Květoslava Svatošová
JUDr. Radomil Honsa

100 let
Carmen Chvátalová

96 let
Marie Novotná
Jiřina Škvorová

Společnou cestou…
4. dubna 2020 oslaví
zlatou svatbu Blanka
a Petr Sixtovi, kteří
žijí od roku 1975 ve
Střížkovské ulici
v Praze 9.
Blahopřejeme!

97 let
Vladimír Bazika
98 let
Jan Svoboda

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let
a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Záchranná stanice pro zvířata
V ulici Pod Šancemi nedaleko nádraží Praha-Libeň se už
téměř rok nachází Záchranná stanice pro divoká a exotická
zvířata. Vede ji Věra Aladzasová-Přibylová.
Dočasný, ale mnohdy i trvalý
domov tu nalézají opuštěná či
poraněná divoká zvířata, jichž
v přírodních lokalitách hlavního města, parcích, v blízkosti vodních toků můžete

potkat překvapivě mnoho.
Mezi chráněnce Věry Aladzasové-Přibylové patří v současné době především ptáci
– holubi, hrdličky, pěnkavy,
sýkorky, kosi, drozdi, dravci

jako káně, poštolka, včelojed,
sokol. Najdete tu volavku,
krkavce, ale i pávy nebo exotické papoušky, které si lidé
pořídí, ale pak si s nimi neví
rady. Paní Přibylová neodmítá
ani králíky, morčata či želvy,
jejichž majitel zemřel či o ně
ztratil zájem.
Uzdravená zvířata se vrací
zpátky do přírody, ta s trva-

lým zdravotním handicapem
zůstávají. 
INFO

Záchranná stanice
pro divoká a exotická zvířata
Pod Šancemi 7, Praha 9
Tel.: 602 205 070
e-mail: zs.praha@volny.cz

Poradna Věry Aladzasové-Přibylové: Neodnášejte malé zajíčky z přírody!
Od února je možné v přírodě
natreﬁt na novorozené zajíčky. Jsou asi 10-12 cm velcí,
osrstění, vidí, slyší, mají
zuby, nejsou v hnízdě ani
pelíšku, ale volně na zemi,
matka u nich za denního
světla nikdy není. Přichází jen
1x za 24 hodin, obvykle uprostřed noci, mláďata přivolá, dá
jim napít a opět odejde. Svá
mláďata nepozná, nakojí i cizí
zajíčky, pokud jsou nablízku
a přijdou k ní. Nesmí z nich
ale cítit cizorodý pach člověka
nebo psa. Od věku pouhých

čtyř dnů jsou mladí zajíčci
každý jinde, dvoutýdenní už
před lidmi utíkají. Neodnášejte je z přírody. Zajíčci nejsou
opuštění. Jejich jediná obrana
před dravci je snažit se, aby
byli neviditelní.
Pokud jsou zajíčci na chodníku, parkovišti či jiném nebezpečném místě, naberte je
opatrně na lopatku (nesahejte
na ně ani rukou v rukavici)
a odneste jinam, ne však dál
než 10 metrů od místa, kde
byli. Jinak je matka v noci nemusí najít.

Domácí odchov zajíčků je
obtížný a úspěšný jen z dvaceti
procent, návrat do přírody
je takřka nemožný, protože
doma vychovaný zajíc se nebojí lidí, psů, automobilů apod.

Ve věku čtyř týdnů většina
doma odchovávaných zajíčků
umírá, protože bez matky nezvládnou přechod na pevnou
potravu. Od matky totiž musejí
získat z jejího tzv. měkkého trusu potřebné prvoky a bakterie,
které jim umožní trávit zelenou
i suchou rostlinnou potravu.
Přinese-li zajíčka domů váš
pes, kočka nebo malé dítě,
předejte ho nejbližší záchranné stanici pro volně žijící
živočichy. Kontakty najdete
na stránkách ministerstva životního prostředí. 

Přijďte pomoci s úklidem
Proseckých skal
Tradiční úklid Proseckých skal v rámci celorepublikové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020“ se uskuteční v sobotu
4. dubna od 10 hodin.

Akce probíhá u skautské
klubovny v ulici Na Vyhlídce
411/36, poblíž zastávky autobusu 151 U Kundratky.

S sebou si
vezměte pracovní oblečení, pracovní
rukavice a pokud možno co
nejvíc známých či kamarádů.
V případě
jakýchkoliv
dotazů se neváhejte obrátit
na e-mailovou adresu skauti@
prosek.org. Více informací naleznete na webu www.prosek.
org
nebo na oﬁciálním
webu www.uklidmecesko.cz.
Budeme se na vás těšit. Text

UKLIDÍME
BÉČKO
OD ZLIČÍNA PO ČERNÝ MOST
PŘIPOJTE SE K ÚKLIDŮM TRASH HERO V RÁMCI AKCE UKLIĎME ČESKO.
DÁME DO PUCU OKOLÍ STANIC METRA B!

TERMÍNY:
TRASH HERO PRAHA
WWW.TRASHHERO.CZ

a ilustrační foto: ps

NEREMCÁME. UKLÍZÍME.
PŘIPOJ SE TAKY.
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Galerie 9: Malující železničáři
Společná zemská výstava pod názvem Malující železničáři se koná od 10. do 12. března 2020 v Galerii 9. Vernisáž se uskuteční v pondělí 9. března v 15.30 hodin.
zace FISAIC, což je Mezinárodní
federace pro kulturu a volný čas
železničářů. Členy naší skupiny
jsou železničáři, kteří se věnují
výtvarné tvorbě a pravidelně se
zúčastňují výtvarných výstav
a soutěží na národní i mezinárodní úrovni.
Výstava je nominační a odborná komise na ní vybere
30 výtvarných děl, která budou reprezentovat ČZS FISAIC
na 33. Mezinárodní výstavě
výtvarného umění FISAIC,
jež se koná 25.–29. září 2020
v Zagrebu v Chorvatsku.

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

Sekce výtvarného umění Českého zemského svazu FISAIC je
skupina amatérských výtvarníků sdružených v rámci organi-

Ing. Jarmila Šmerhová, výkonná tajemnice

Dita Šimánková: Plnou parou, perokresba

Kubásková: Podzim, olej

ČZS FISAIC

10 za 10 – srdečné pozdravy z Kielc!
V Galerii 9 prezentuje od 17. března do 9. dubna 2020 své práce desítka umělců z polského Kielce. Výstava je uměleckou
revanší za výstavu prací deseti českých umělců spřízněných s Galerií 9, kterou v Polsku připravila kurátorka Eva Kořánová.
V kieleckém výtvarném prostředí hrají prim malíři, proto
jsou na výstavě zastoupeni
čtyřmi jmény. JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA, malířka
a kreslířka, prezentuje své raﬁnované obrazy, jejichž podstatou jsou poklidné kompozice.
Další malířka MAGDALENA
LEŚNIAK vystavuje nevelké obrázky různých tvarů,
na nichž „portrétuje“ jednotlivé věci každodenního – nebo
také neobvyklého – použití
nebo fragmenty domácích
prostor. Obvykle je spojuje
v konstelace, které odrážejí
epizody jejího života, stav
emocí.
Do prostoru vstupuje
ve svých malířských kompozicích také IWONA STACHURA – tvůrčí analýza
schematického tvaru domu
je výchozím prvkem k malířskému popisu harmonie barev
rytmů, světla.
Malířské a graﬁcké práce,
jejichž autorem je RAFAŁ URBAŃSKI, se opírají o formu
a zakódovaný obsah kódů QR.
Drobné monochromatické
čtverce, poskládané do větších
či menších čtvercových zápisů
QR, organizují vnitřní prostor
obrazů a vnucují jim rytmus
své geometrické struktury.
Poslední z malířů, který
se však věnuje také graﬁce
14
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Desítka kieleckých tvůrčích
individualit nestačí přiblížit
naše prostředí v celé jeho rozmanitosti a originalitě. Ale jistě stačí vzbudit zájem, upoutat
a ukázat, že v polském městě
Kielce lze najít dobré umění,
lákavé pro každého. Stanisława
Zacharko-Łagowska, ředitelka Galerie BWA
Kielce, kurátorka výstavy

Marek Wawro

a kresbě, MAREK WAWRO
se ve svých pracích dotýká
skutečnosti dvojím způsobem:
bezprostředně a doslovně
užitím fotograﬁe a také prostřednictvím emocí vržených
na plátno během spontánního
aktu malířské tvorby.
Dvě graﬁčky prezentují dva
různé způsoby využití graﬁckých technik i výrazových
prostředků. MONIKA CYBULSKA je autorkou výrazově
silných společensky angažovaných plakátů, bezprostředně odrážejících politický
diskurs v Polsku. TERESA
ANNA ŚLUSAREK je graﬁckou
experimentátorkou spojující
ve svých dílech linoryt, vystřihovánky, originální formy
digitálního tisku i kresbu.
Barvu, abstraktní kresbu,
ale i konkrétní materiál čerpaný z bohatství přírody využívá
ve svých originálních kolážích
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POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

Magdalena Lesniak

a textilní tvorbě TAMARA
MAJ.
Silné zázemí kieleckých
sochařů reprezentují dva. Autor četných pomníků a soch,
portrétů i komorních plastik
v mnoha sochařských materiálech SŁAWOMIR MICEK
prezentuje ﬁgurální bronzové
kompozice.
DAWID SZLUFIK je virtuos
práce s kamenem. Jeho neobvykle precizní hyperrealistické sochy jsou po vzoru mistrů
vytesány z mramoru.

Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Za krátkou dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
4. 3. – zdobení papírových tašek
11. 3. – tulipány z látky – zápich
18. 3. – kašírování – výroba misky
25. 3. – jarní vystřihovánky na okno

Dámský klub
od 19 do 21 hodin
11. 3. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kapacita je ale omezena provozními
možnostmi.
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Malý židovský festival i v Praze 9
Muzika JUDAIKA pořádá IX. ročník mezinárodního festivalu MAŽIF (malý židovský festival), který se koná od 23. března
do 6. dubna 2020 v Praze. Jeden z koncertů projektu se uskuteční 26. března v 19 hodin na radnici MČ Prahy 9. Vystoupí
světový houslový virtuos Alexander Shonert s klavírním doprovodem Natálie Shonert.
MAŽIF IX je koncipován
ve zcela jiných dimenzích, než
jsou běžné festivaly, a jeho
hlavním záměrem je vyvolat
zájem spoluobčanů o židovskou hudbu, historii a její
tradice především v Praze,
která byla od nepaměti průsečíkem všech možných druhů
kultury. Dalším ze závažných
podnětů je skutečnost, že
v Evropě opět velmi výrazně
sílí antisemitismus a je třeba
reagovat na vnější události,
historické souvislosti i náhodné situace.

Představí se umělci
z ČR i zahraničí
Muzika JUDAIKA v souladu
se svým posláním podporuje a propojuje zahraniční
a českou společnost a buduje
vzájemné porozumění mezi
národy. Na koncertech v průběhu několika dnů představí

umělce z ČR a zahraničí (Kanada, Německo, Rakousko,
Srbsko, Slovensko, Rusko,
Izrael, Arménie, Maďarsko,
Španělsko, Brazílie).
Originalitou malého židovského festivalu se stala
i každoroční premiéra velkého
symfonického díla (v minulých ročnících to byl Král Šalomoun, Duchifat, Rabbi Low,
Franz Kafka, sir Nicholas Winton a další). V roce 2020 budou
námětem „Biblické ženy“
a třem – Rut, Rachel a Ester –
jsou i připsány věty symfonické svity hudebního skladatele
Jaromíra Vogela. Účinkovat
bude rozšířený Středočeský
symfonický orchestr a smíšený česko-německý sbor
MSOFP Internationaler Kammerchir Frankfurt. Projekt
nastudovaný dirigentem
V. Polívkou doplní scénický
tanec Pražského komorního
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Projekt záštitou podpořili: Velvyslanectví státu Izrael v ČR,
J. E. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, Rakouské kulturní
forum, PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR, Institut Cervantes
v Praze, Slovenský institut v Praze a Italský institut v Praze, městské
části Prahy 1, 3, 4, 7, 9, 10, B´nai B´rith Renassaince Praha, Židovské
muzeum v Praze.
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baletu. Světová premiéra se
uskuteční v Betlémské kapli
6. dubna 2020.
Další koncerty uslyšíte
v Maiselově synagoze v Praze 1, Vršovickém zámečku
v Praze 10, Atriu v Praze 3,
Chodovské tvrzi v Praze 11,
Libeňském zámečku v Praze 8,
radnici MČ Prahy 4, radnici
MČ Prahy 9, Letenské vodárně
v Praze 7 a Městské knihovně
v Praze 1.
Díky neziskové formě je celý
festival včetně premiéry zdarma přístupný veřejnosti. jd
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K U LT U R A
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.

Divadlo Gong
1. 3. neděle 16.00
Jean Barbier: V Paříži bych tě nečekala, tatínku!
Výběrčí daní z provinčního městečka se
rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. V hlavní roli Petr Nárožný.
2. 3. pondělí 19.00
Francis Veber: Drahá legrace
Volné pokračování slavné komedie Blbec
k večeři. V hlavních rolích Josef Carda,
Jan Čenský a Pavel Kikinčuk.
3. 3. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Jan Řičař, Lili Šafaříková: Víc bezva
už to bejt nemůže
Jak se vyhnout placení daní? Když máte
jednu chytrou hlavu jako pan Larkin
a k tomu několik krásných dcer, pak už přeci nebude problém poplést hlavu jednomu
mladému naivnímu úředníkovi z berňáku.
4. 3. středa 19.00
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou
v zádech
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové
partii mocných. V hlavní roli Josef Dvořák.
8. 3. neděle 16.00 a 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
9. 3. pondělí 19.00
Tennessee Williams: Skleněný
zvěřinec
Rodinná tragikomedie o touze po štěstí,
osudovém míjení a průsvitné duši křehčí
než sklo. V hlavní roli Simona Stašová.
10. 3. úterý 19.00
Hop Trop
Koncertní vystoupení stálice české folkové scény v čele s J. S. Lenkem.
11. 3. středa 19.00
Posezení u cimbálu
Pravidelný pořad Slováckého krúžku v Praze.
12. 3. čtvrtek 18.00
Pořad MČ Praha 9 k oslavě Dne učitelů
(ZADÁNO)
Magda Malá a Bohuš Matuš
Melodie známé z českých i světových
muzikálů a další populární písně a proslulé duety.
13. 3. pátek 19.00
Robert Bellan: Normální debil
Příhody notorického průšviháře z dětství
prožitého v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy. V hlavních rolích Zbigniew
Kalina a Leoš Noha.
15. 3. neděle 16.00
Robert Anderson: Víš přeci, že neslyším, když teče voda
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy
ze života s Petrem Nárožným v hlavní roli.
16. 3. pondělí 19.00
Ray Cooney: Příště ho zabiju sám/
„Out of Order“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
Leoš Noha.
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17. 3. úterý 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.
18. 3. středa 19.00
Jazz Club Gong
Jazz Bluffers & Darja Kuncová
Optimistická a pohodová muzika ve stylu
amerických orchestrů.
19. 3. čtvrtek 19.00
Marc Camoletti: A do pyžam!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele. Netuší
však, že jeho přítel je zároveň milencem
jeho ženy. V hlavních rolích Leoš Noha,
Lucie Zedníčková a Lukáš Langmajer.
20. 3. pátek 19.00
Žalman a spol.
Koncert jedné z nejvýraznějších postav
domácí folkové scény.
22. 3. neděle 15.00
Zahájení šermířské sezony
Vystoupení dětí i dospělých z kroužků
historického šermu IRIS z DDM Praha 7.
23. 3. pondělí 19.00
Robert Bellan: Normální debil
Příhody notorického průšviháře z dětství
prožitého v socialistickém Československu v retrokomedii na motivy stejnojmenné knihy. V hlavních rolích Zbigniew
Kalina a Leoš Noha.
24. 3. úterý 16.00
Post Bellum – „Příběhy našich sousedů“
Slavnostní prezentace týmů ze škol Prahy 9, které představí dramatické životní
momenty devíti pamětníků z Prahy 9,
jejichž životy významně ovlivnily dějinné
události 20. století.
26. 3. čtvrtek 19.00
Neil Simon: Drobečky z perníku
Barová zpěvačka Evy se od své nezletilé
dcery Polly učí, jak se má žít. V hlavní roli
Simona Stašová.
27. 3. pátek 19.00
Plovárna Svět
Komponovaný večer SpgŠ Futurum
s divadelními výstupy a maturitním
představením na téma „Voda“.
31. 3. úterý 14.00
Pořad MČ Praha 9
Předškoláček
Vystoupení dětí mateřských škol Prahy 9.

GONG DĚTEM
2. 3. pondělí 10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka 5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
3. 3. úterý 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
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4. 3. 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.
5. 3. čtvrtek 10.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho
zlobivého a rozmazleného kluka za
záchranou jeho robotického kamaráda.
7. 3. sobota 15.00
A. Hoffmeister, H. Krása: Brundibár 5+
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat
a porazit zlého a hamižného ﬂašinetáře
Brundibára? Slavná dětská opera z terezínského ghetta.

23. 3. pondělí 9.00 Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička 3+
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
23. 3. pondělí 10.15
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.
24. 3. úterý 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

9. 3. pondělí 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

25. 3. středa 9.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
Loutková pohádka o klukovi, který si
vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce velké za deset bohatýrů!

10. 3. úterý 10.00
O. Lážnovský: Masaryk aneb z c.k.
skrz T. G. M. do ČSR
11+
Představení na pomezí divadelního
dokumentu a únikové hry, jež pomocí
divadelní interakce přibližuje dětem
základních škol život T. G. Masaryka
a vznik první Československé republiky.

25. 3. středa 10.15
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.

11. 3. středa 10.00
Malá scéna
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média 9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.

26. 3. čtvrtek 10.00 a 14.15
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

12. 3. čtvrtek 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
14. 3. sobota 15.00
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.
16. 3. pondělí 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
19. 3. čtvrtek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní prkna.
20. 3. pátek 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
21. 3. sobota 15.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.

27. 3. pátek 10.30
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie
12+
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare v próze. Shakespeare is dead! Prostě o lásce.
28. 3. sobota 15.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní prkna.

KLUB KOCOUR
5. 3. čtvrtek 19.30
Duo Jiří Špilar a Milan Charvát
Vesele neveselé šansony a písničky
o lásce, stáří a o životě vůbec.
19. 3. čtvrtek 19.30
Portrait
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
26. 3. čtvrtek 19.30
TrojBoy
Folk-rockové trio hrající původní písně
i převzaté klasiky žánru.
31. 3. úterý 19.30
Alﬁk & Kruppessen + Ajrín Zlámalová
Akustický folkrock z Prahy s energickou
šansoniérkou.

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629,
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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Mládí v debilní normalizaci
Divadelních her, filmů či knih, které nahlížejí na dobu normalizace v socialistickém Československu dětskýma očima, vznikla
celá řada. Komedie „Normální debil“ Roberta Bellana, od ledna uváděná v Divadle Gong, možná nedosahuje takové proslulosti
jako třeba Hrdý Budžes nebo Báječná léta pod psa, ale jako specifický a odlehčený druh divadelní nostalgie má nepochybně
potenciál najít si své publikum.
Když se hodonínský rodák,
herec, divadelní režisér a spisovatel Robert Bellan (1966)
pouštěl do sepisování svých
vzpomínek na mládí prožité v kulisách husákovského
Československa, netušil, že
časem nabydou jeho zážitky
podoby divadelní komedie.
Po nečekaném úspěchu jeho
normalizační variace na „Mládí v hajzlu“ však byla následná dramatizace Normálního
debila nasnadě, zejména pak
po divácky vřele přivítaném scénickém čtení knihy
ve Východočeském divadle
v Pardubicích. O rok později
si na stejné scéně odbyla svou
premiéru už plnohodnotná
a následně neméně úspěšná
komedie. Nyní se v novém
nastudování, avšak opět pod
bedlivým režisérským vedením Roberta Bellana, představuje Normální debil divákům
v Praze 9.

Představení stojí na komediálním
umu hlavního hrdiny
Role hlavního hrdiny notorického průšviháře Norberta
Intribuse umožňuje spanilou
jízdu představením pro rošťácky neodolatelného a na-

prosto uvěřitelného Zbigniewa
Kalinu. Ačkoli mu zbývající
trio herců (Noha, Zbranková,
Macková) zdatně sekunduje,
přeci jen stojí Normální debil
na komediálním umu představitele hlavní role. Příležitostí
prokázat svůj talent má ve hře
víc než dost. Možná překvapivě méně prostoru dostává
Leoš Noha jakožto Norbertův
hřmotný otec původem ze
Slovenska, postava, která je
ve hře spíš jen karikaturou
mačistického neurvalce, jenž
si po většinu času vystačí
s hláškou „Iděm na piuko!“.
Avšak jsou tu i další postavičky, které může Noha více
rozehrát, jako například fotbalový trenér Máčala, který se
stává obětí Norbertova prokletí. Nebo jeho prázdninový sok
v lásce, jehož nejsilnější zbraní
jsou nové digitální hodinky.

Zasmát se životu
Je logické, že strunu bránice rozeznívá komedie silněji
u diváků, kteří 70. a 80. léta
pamatují a mohou se zasmát
tomu, jací jsme byli a v jaké
absurditě jsme žili. Nabízí se
samozřejmě srovnání s Hrdým
Budžesem. Bellanovým zámě-

Z představení komedie Normální debil

rem však není dobu soudit, ale
zasmát se životu a všem soužením, která s sebou přináší
bez ohledu na to, kdo zrovna
sedí na Hradě a rozhoduje
o našem osudu.
Své kouzlo však má hra i pro
mladší generace. Jednak se
zde seznámí s – do děje umně
zakomponovanými a z dnešního pohledu až bizarními
– artefakty „socíku“, k nimž
patří například pro jeden
z gagů využitá dnes téměř

zapomenutá hra klik-klak.
Ale také proto, že trable s dospíváním jsou tématem univerzálním a nezáleží na tom,
zda je prožíváte na sociálních
sítích nebo během nácviku
spartakiády. Text a foto: dg
INFO
Normální debil se bude hrát v Divadle
Gong v pátek 13. března
a v pondělí 23. března od 19 hodin.

Krásy stověžaté Prahy zakleté do fotograﬁí
Výstava fotografií Petry Skůpové s názvem Krásy stověžaté Prahy bude k vidění ve výstavních prostorách chvalského zámku
v Horních Počernicích od 4. do 30. března 2020.
Petra Skůpová vyrůstala
v Praze 9 a – jak říká – Klíčov
je pro ni stále srdeční záležitostí. Fotograﬁe její březnové
výstavy však přibližují zejména krásy staré Prahy. Snímky
Starého Města, Karlova mostu,
Pražského hradu a jeho okolí
v různých ročních obdobích
mají velkou vypovídající sílu
a většinou nevšední atmosféru. Celková kompozice záběrů, hra stínů a barev jsou často
až obdivuhodné. Úžasné jsou
např. záběry vycházejícího
slunce mezi věžemi Týnského
chrámu, které lze spatřit pouze dvakrát do roka.
Řadu fotograﬁí Petry Skůpové bylo možné obdivovat
B Ř E Z E N
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na výstavách spojených s charitativními akcemi, např.
na pomoc pro domovy dětí
nebo pomoc lidem se zdravotním postižením. ih

Fotografka Petra Skůpová

Foto: Petra Skůpová
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Stabat Mater rozezní Svatyni Krista Krále
Stabat Mater, op. 58 Antonína Dvořáka s podtitulem Oratorium pro sóla, sbor a orchestr zazní ve Svatyni Krista Krále
v Kolbenově ulici v Praze 9 v úterý 7. dubna od 18 hodin.
Vystoupí Komorní orchestr
Akademie Praha s dirigentem
Pavlem Hryzákem, Chrámový
sbor sv. Ducha, jehož sbormistrem je Karel Loula a Pěvecký
sbor ČVUT se sbormistrem
Janem Steyerem. Spoluúčinkují Olga Vít Krumpholzová
(soprán), Vladimír Doležal (tenor), Karolina Bubleová Berková (alt) a Luděk Vele (bas).
Koncert pořádá MČ Praha 9,
farnost římsko-katolického
kostela Svatyně Krista Krále
a Metropolitní kapitula u sv.
Víta v Praze.

kantátu v době, kdy v důsledku postupné ztráty svých tří
dětí prožíval nejtragičtější období svého života. Text rozložil
do deseti částí, použil sólový
pěvecký kvartet a smíšený
sbor. V prvním díle skladby je
převládajícím výrazem bolest
a zármutek, ve druhém pak
lze nalézt postupné hledání
smíření se s tragickým osudem na základě hluboké křesťanské víry ve znovuzrození
člověka. Stabat Mater získala
Dvořákovi celosvětovou popularitu.

Stabat Mater
… je báseň františkánského
mnicha ze 13. století, která líčí
utrpení matky Kristovy stojící
pod křížem, na němž umírá
její syn. Antonín Dvořák složil

Komorní orchestr Akademie Praha
Neprofesionální Komorní
orchestr Akademie Praha byl
založen v roce 1987 při Československé akademii věd
z iniciativy několika jejích

pracovníků – amatérských
hudebníků a milovníků
komorní hudby. Z původně smyčcového obsazení se
orchestr postupně rozrůstal
(převážně o vyspělejší amatéry, ale i o studenty či učitele
hudby) až do dnešní podoby
menšího symfonického tělesa čítajícího kolem čtyřiceti
členů (přibližně dvě třetiny ve
smyčcové sekci a třetina
v dechové sekci). Toto základní obsazení bývá podle
potřeby doplňováno spolupracujícími externími hráči,
takže v plné sestavě – typicky
v počtu 60 až 70 hráčů –
úspěšně provádí i náročnější
symfonická díla. Orchestr řídí
od roku 2004 Pavel Hryzák.
Komorní orchestr Akademie pravidelně vystupuje
v prestižních koncertních
prostorách, od sálu Martinů
v Lichtenštejnském paláci
(HAMU) přes evangelický
kostel U Salvátora, koncertní

sál Pražské konzervatoře až
po Dvořákovu síň Rudolﬁna.

Chrámový sbor sv. Ducha
… založil Karel Loula v roce
1994 jako smíšený se zaměřením na duchovní hudbu
všech období, interpretovanou
koncertně i liturgicky zejména v domovském kostele sv.
Ducha.
Sbor se kromě své liturgické
povinnosti zúčastnil i projektů
a koncertů, které překračovaly hranice duchovní hudby.
Jednalo se zejména o spolupráci se skupinou Činna (Malostranská beseda a Dejvické
divadlo), pěvecké produkce
k němým ﬁlmům v kinech
Aero a Ponrepo, scénické
provedení Requiem W. A.
Mozarta a České mše vánoční
J. J. Ryby ve Strašnickém divadle. Vystupuje i v zahraničí.
Od roku 2006 úzce spolupracuje s Komorním orchestrem
Akademie. jd

Umělecká textilní tvorba opět v Praze 9
Praha přivítá 3. až 5. dubna 2020 již 14. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting. Tradičním místem je vysočanský
Wellness Hotel Step a jeho Sportcentrum, Malletova 1141. Akce se opět koná pod záštitou starosty MČ Praha 9 Ing. Jana Jarolíma.
Na ploše více než šesti tisíc
metrů čtverečních v pěti halách
se představí téměř 400 autorů.
Vystaveno bude více než 900
kusů autorských quiltů včetně kolekcí poprvé viděných
ve střední a východní Evropě
i zcela premiérových. Třetinu
celkové plochy obsadí specializované obchody. V rámci
výstavy Prague Patchwork
Meeting budou mít návštěvníci
možnost zúčastnit se různých
workshopů s renomovanými
evropskými lektory, a to nejen
na téma ručního i strojového
šití, ale i tisku na látku a kreativního vytváření povrchů.
Program doplní i módní
přehlídky včetně originálních
šperků a bazar zbytků látek
a starších odborných knih
a časopisů. Pro onkologické
pacienty Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích proběhne
sbírka textilních hraček.

Přijedou přední autoři uměleckého
nástěnného quiltu
Sdružení SAQA nabídne výběr
z celého světa na téma Sezóny. Mezinárodní je i soutěžní
18
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14. ročník Prague Patchwork Meeting se koná, stejně jako minulé roky, v hotelu Step
ve Vysočanech

kolekce EPM 2019 Protiklady.
Zcela mimořádnou galerii
uvede německá gilda, která
spolu s Jižní Koreou připravila speciální téma: Rozdělené země. Návštěvníkům se
představí i současný japonský
quilt. Střední východ reprezentuje Hana Ron z Izraele.
Kolekce Pokrokové dívky
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od snipSISters je kolektivní
prací předních německých autorek. Z Velké Británie přijíždí
známá autorka a mezinárodní
lektorka a porotkyně Brenda
Wroe. Vlastní galerii a novou tvorbu předvede Isabelle
Wiessler. Švýcarka Elisabeth
Nacenta de la Croix představí
snové krajiny shibori tech-

nikou. Ze Švýcarska je i zajímavá skupina arT-Tex. I letos
nabídne přehlídka severský
quilt – skupinu ARTiNOR.
České autorské galerie
přinesou novinky v práci M.
Kalinové a diskusní prezentaci I. Zemanové a J. Štěrbové
na téma: V rámu = umění?,
příspěvek autorek k celoevropské debatě o postavení nerámovaných textilií v galerijní
nabídce. Mezinárodní účast
má iniciativa Pražské jezulátko
kurátorky L. Charvátové.
Galerie „Hvězda českého
patchworku“ – v roce 2020
pokračuje v této tradici Milena Kankrlíková. Dětské quilty
pod patronací Berniny letos
představí slovenské mladé
autorky. Klasika v kolekci
365 nabídne velkoformátové
quilty s inspirativní variabilitou bloků. České uskupení
Art Quilt Harbour pokračuje
v eko tematice Udržitelnou
přírodou, nebudou chybět ani
loni tolik oceňované práce
studentů středních textilních
škol.
Více na www.praguepatchworkmeeting.com red, foto: mk
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Houbařská sezona se kvapem blíží
Pokud se nemůžete dočkat, až opět vytáhnete svůj houbařský nožík, rádi byste si prodloužili houbařskou sezonu a chcete si
rozšířit svoje vědomosti o houbách, navštivte speciální přednášku nazvanou jednoduše Naše jarní houby a kde je najít, která se
bude konat ve čtvrtek 26. března od 17 do 18.30 hodin v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro (výtvarný ateliér).
Praktický houbař, který
hledá v lese především něco
pro zpestření svého jídelníčku, si navykl vyrážet s košíkem do přírody většinou
až o prázdninách, pokud je
zrovna deštivější léto, a zejména pak na podzim, kdy je
druhová pestrost rostoucích
hub nejširší. Ostřílenější znalci
naší přírody ovšem vědí, že
najít zajímavé a chuťově přitom vynikající houby lze už
dřív. Ten, kdo se už odvážil
sbírat houby lupenaté, obvykle ožívá s prvními květnovými
dny, kdy lze nalézt větší počty
vynikajících čirůvek májovek.

jen zlomek toho, co nám říše
hub na jaře nabízí. Obrovskou
výhodou navíc je, že v lese
nebo v místech, kde se jarní
houby vyskytují, nepotkáte
skoro žádnou konkurenci
a nemusíte vstávat už za ranního kuropění, aby vám někdo
nevysbíral vaše oblíbené místo. Text a foto|: dg

Čirůvka májovka

I ty se však už dají považovat
za houby druhé jarní vlny.
Opravdoví gurmáni a šéfkuchaři vyhlášených restaurací čekají jen, až zmizí sníh,
a jejich dodavatelé je začnou
zásobovat delikatesními smr-

INFO

Kačenka česká

ži, za které jsou jim ochotni
vyplatit nemalé částky. A to je

Cena přednášky: 150 Kč
Kapacita omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická
přihláška na www.divadlogong.cz.

Vysočanský (ba)binec Sobotní kurz šití
Jaro klepe na dveře a před námi je Vysočanský (ba)binec,
který se uskuteční 18. a 19. března v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový přístup zajištěn).
Jako vždy bude k mání oblečení pro dospělé i děti, hračky
a sportovní vybavení. Také
si můžete prohlédnout naši
prodejní výstavu šátků s příběhem nebo nám nějaký šátek
přinést. Více informací o akci
Šátek s příběhem na našem
webu.
Nabíráme maximálně
30 ks od jednoho zájemce,
hlavně jarních a letních věcí
(na webových stránkách
www.divadlogong.cz si můžete stáhnout formulář pro
vyplnění seznamu).
Nabírání zboží: 9. a 10. března
14–20 hodin
Konání akce: 18. a 19. března
14–21 hodin

Výdej neprodaného:
23. a 24. března 14–20 hodin
Kontakt: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz
Text a ilustrační foto: dg

V březnovém kurzu určeném pro pokročilejší švadlenky budete šít organizér na pletací a háčkovací pomůcky.

Taštička se skládá z různých
kapsiček a přihrádek, kam si
můžete vložit háčky, jehlice,
nůžky a další nezbytnosti pro
vaše tvoření.
Kdy: 21. března 10–16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro (výtvarný ateliér)

Velká Prosecká burza
Již 22. ročník tradiční velké Prosecké burzy dětského oblečení a výbavy pro jaro-léto 2020 se koná v Gymnáziu Českolipská, Českolipská 373/27, Praha 9 (boční
vchod k tělocvičně) v sobotu 4. dubna od 9 do 15 hodin.
Příjem věcí: pátek 3. dubna od 16.30
do 19 hodin.
Prodej: sobota 4. dubna od 9 do 15 hodin.
Výplata peněz a výdej neprodaných věcí:
neděle 5. dubna od 13.30 do 15 hodin.
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Nevyzvednuté věci budou věnovány
charitě a nejsou zpět vymahatelné.

Chcete se burzy zúčastnit?
Pro své pořadové číslo volejte (ne sms)
na tel.: 777 950 501, od 9. do 27. března
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Cena: 550 Kč (pomůcky a materiál v ceně)
S sebou: šicí stroj
Kapacita kurzu omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška
na www.divadlogong.cz.
Text a foto: dg

2020 přijímáme pouze předem napsané
a odeslané tabulky. Čísla budou rozdávána
do vyčerpání kapacity.
Do prodeje přijímáme dětské JARNÍ
a LETNÍ oblečení, boty, sportovní potřeby, hračky, kola (organizátor si vyhrazuje právo odmítnout věci v případě
neprodejnosti nebo překročení kapacity).
Věci noste čisté, nezničené a prodejné.
Organizátor si účtuje provizi 20 %
z prodeje na režijní poplatky. Maximální
počet kusů k prodeji jedním člověkem je
40. Za každou položku si účtujeme manipulační poplatek 1 Kč. ad
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Hurá do kroužků
Košík nápadů je dětský
zájmový klub, který najdete
ve Vysočanech ve Špitálské
ulici 885/2A.
Navštěvovat
tu lze
kroužky
výtvarné, pro děti i dospělé, hudební,
loutkového divadla, vaření,
háčkování a stolních her.
Poslední březnový a první
dubnový týden se můžete
zúčastnit tradičního i netradičního tvoření s velikonoční tematikou a připravit se
na svátky jara. Rezervujte si
vstupy, počet míst je omezen.

Rezervace příměstských táborů
začala
Rezervujte včas dětem místo v příměstských táborech
v období hlavních prázdnin.
Čeká je pestrý program, výlety
a zajímavé zážitky.
Bližší informace o táborech
a kroužcích podá Jitka Obermajerová na tel.: 605 406 758
nebo e-mailu jitkaobermajerova@seznam.cz jo

20
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Zábava a tvoření pro malé i velké
Kulturní a rodinné centrum Knoﬂík, Jablonecká 724/6, Praha 9, je místem pro potkávání dětí i dospělých. Zúčastněte se jeho březnových akcí a rezervujte si místa v letních příměstských táborech.
Informace o časech, cenách
a rezervaci získáte osobně
v kavárně Knoﬂík v centru
Knoﬂík nebo e-mailem
akce@centrumknoﬂik.cz, na
www.centrumknoﬂik.cz,
www.hudebniknoﬂik.cz

Březnové akce
1. 3. Řezba z kosti
– tvořivý workshop
6. 3. Jarní Knoﬂíkobraní
– podvečerní koncert
a setkání s lidovou písničkou pro malé i větší
v kavárně Knoﬂík.
Hraje Malá česká muzika Jiřího Pospíšila.
7. 3. Řezba z kosti – tvořivý
workshop
10. 3. Tvořivá dílna
– pro rodiče s dětmi
11. 3. Indický večer – povídání, potkání a ochutnávka s vůní kari,
beseda s autorkou knihy a mnohé další
15. 3. O Karkulce
– divadélko pro děti
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17. 3. Tvořivá dílna
– pro rodiče s dětmi
18. 3. Platidla v našem životě – přednáška a beseda
o historii a funkci platidel
24. 3. Tvořivá dílna
– pro rodiče s dětmi
31. 3. Tvořivá dílna
– pro rodiče s dětmi

Myslitel v pohybu (6–8 let)

Příměstské tábory 2020
29. 6.–3. 7.
Hlavně, že jsme na vzduchu 1.
(od 5 let)

10. 8.–14. 8.
Letní badmintonová školička
(6–11 let)
Hlavně, že jsme na vzduchu 3.
(od 4 let)

13. 7.–17. 7.
Hledáme písničku 1. (od 5 let)
20. 7.–24. 7.
Časostroj (od 6 let)

27. 7.–31. 7.
Hlavně, že jsme na vzduchu 2.
(od 4 let)
3. 8.–7. 8.
Hledáme písničku 2.
(od 5 let)

17. 8.–21. 8.
Letní badmintonová školička
(6–11 let)
mt, ilustrační foto: Knoﬂík

B Ř EZEN

2 0 2 0

a skla z rozbitých domĤ. Záchranné práce
znesnadĖoval pĜíkrov kouĜe a prachu, který
se vznášel nad troskami a ztČžoval dýchání a orientaci. Trosky byly stále v pohybu,
do náĜku ranČných a jejich volání o pomoc
se ozýval hĜmot neustále padajícího zdiva a sypání suti. Na nČkolika místech ještČ
dlouho po náletu zuĜily požáry, jinde se ulicemi valily proudy vody. Na vysoþanském
námČstí zela od výbuchu bomby ohromná
jáma s vyvrácenými tramvajovými kolejnicemi a všude kolem spoušĢ, prach, kouĜ…
Podle vzpomínek þlenĤ VlastivČdného klubu Prahy 9 M. Schneidrové,
J. Ženožiþky, B. Petraše, M. Jandové,
K. Johnové, J. Piskáþka, J. Pšenského, V. Synkové, J. Jonáka, H. Stuchlíkové a z archivních dokladĤ
zpracoval Miroslav Kuranda

Redakce: Miroslav
Kuranda
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Nálet na prĤmyslovou
þást Prahy 25. bĜezna 1945
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nech, dále ýakovice, Ćáblice, VinoĜ, VeleĖ,
Satalice a Poþernice. Bombardovací letouny nalétávající ve vlnách shazovaly trhavé
pumy o hmotnosti 2150 kg. První vlna svrhla pumy na LibeĖ a Vysoþany v 11.48 hodin,
další v 11.51, 11.54 a ve 12.00 hodin. Ve 12.17
dopadaly na Vysoþany a LibeĖ pumy

ýtyĜicet pČt dní pĜed koncem druhé svČtové války v EvropČ – 25. bĜezna
1945 – uskuteþnili Ameriþané nálet na obvod Prahy 9. Nejvíce byly postiženy
Vysoþany a jejich dnešní libeĖská þást, Kbely, Satalice. Poniþeny byly rovnČž ýakovice, LetĖany, StĜížkov a VinoĜ, ménČ pak Dolní a Horní Poþernice,
HloubČtín, Kyje a Prosek.

Bombardování ve Vysoþanech

Dne 25. bĜezna 1945 provedlo 650 tČžkých bombardovacích letadel americké
15. letecké armády nálet. Útok byl veden
v dobČ od 11.48 do 13.02 hodin od jihozápadu na LibeĖ, Vysoþany, StĜížkov, Prosek
a HloubČtín. SouþasnČ byla bombardována
letištČ a letištní zaĜízení ve Kbelích a LetĖa-
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Bombardování ve Vysoþanech

láĜi i vČtšina tČch podkladĤ v dílnách, kartotéky materiálu i pĜípravkĤ, veškerá evidence
rozpracovaných zakázek.

Rokytka

Ze vzpomínek pamČtníkĤ:
Jen nejstarší obþané Vysoþan a nejbližšího
okolí pamatují 25. bĜezen pĜed 75 lety. Toho
dne, na KvČtnou nedČli roku 1945, byla nádherná jarní pohoda. Nebe bylo modré a jasné, nebylo vidČt ani jeden mráþek. Blížilo
se poledne, když oznámil rozhlas, že se nad
Rakouskem objevil silný bombardovací svaz
smČĜující na sever. Ulice se rychle vyprazdĖovaly, nikdo nechtČl riskovat. V pamČti ještČ byly nedávné zkušenosti z náletu na historické þásti Prahy.
V 11 hodin 45 minut ohlásil hlasatel, že se
ku Praze blíží svaz tČžkých bombardovacích
letadel. Uplynuly sotva dvČ minuty a z rádia se ozvalo znovu: „NepĜátelská letadla se
nacházejí 75 km od Prahy.“ Sotva to doĜekl,
bylo slyšet zvuk leteckých motorĤ, detonace a silné výbuchy. Nálet trval pĜes hodinu
a jeho cílem byly hlavnČ Vysoþany, libeĖská
þást dnešní Prahy 9, HloubČtín a Prosek.
Nálet zpĤsobil nedozírné škody v samém závČru války, kdy NČmecko bylo již prakticky
poraženo a tČšili jsme se na život v míru.
Vysoþanské ulice byly plné sutin, tašek
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LibeĖ po náletu
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Rokytka

Následky bombardování
Ve Vysoþanech bylo zniþeno 93 domĤ, poškozeno tČžce 187 a lehce 1151. KromČ prĤmyslových závodĤ a dalších podnikĤ na Devítce
byly zniþeny i nejstarší vysoþanské památky
– vysoþanská tvrz a empírový domek þp. 13
na Královské tĜídČ, Špitálský dvĤr.

z 28 tČžkých letounĤ, které pĜiletČly od východu.
Pak následovaly þtyĜi nejtČžší údery z jihovýchodu. Ve 12.22 zaútoþilo na tuto oblast
25 letounĤ, na LetĖany a ýakovice tĜináct.
Ve 12.28 svrhlo pumy na Kyje a Poþernice
41 letounĤ. Ve 12.45 skupina 13 letadel,
která pĜiletČla od severovýchodu, napadla
Kbely, LetĖany, Vysoþany a LibeĖ. Ve 12.50
provedlo 53 letounĤ, které pĜiletČly ze tĜí
smČrĤ – od západu, severu a východu – poslední mohutný úder na tuto oblast. Nálet
ukonþilo 13 letounĤ ve 13.02 hodin útokem
na Kbely.

Vysoþany, LibeĖ
Náletu na vysoþanskou oblast se zúþastnilo 300
letounĤ a jen na libeĖskou þást ýKD bylo svrženo 108 tČžkých tĜíštivých bomb ve váze 500 kg.
Následující požár dílen a plechárny dílo zkázy
dokonal. NejhĤĜe na tom byla Pragovka. V dobČ,
kdy už konstruktéĜi a dČlníci pĜipravovali mírovou výrobu nákladních vozĤ RN a osobních Praga-Lady, byly tyto velké nadČje zklamány; devadesát procent výrobních objektĤ bylo zniþeno,
z 1676 obrábČcích strojĤ zachránČno pouze 957.
Zniþeny byly i byty dČlníkĤ.
V ýeskomoravských strojírnách bylo zniþeno 171 500 m² podlahové plochy dílen
a 28 700 m² podlahové plochy kanceláĜí.

V ýakovicích bylo zasaženo 31 domĤ,
68 osob bylo zranČno a 28 lidí zemĜelo.
Ve VinoĜi bylo 180 domĤ zniþeno, 350 poškozeno. Zásahem bomby utrpČl škodu i vinoĜský kostel Povýšení sv. KĜíže. PĜi náletu
zahynulo 49 osob, ranČných bylo 290 osob.
V Satalicích bylo zniþeno 154 domĤ a stejnČ
tolik jich bylo poškozeno. Mrtvých bylo 30,
zranČných 276.
V Poþernicích byly zniþeny 4 domy. Krátery
po bombách pĜerušily železniþní traĢ z Vysoþan do Satalic a silnici z Vysoþan do Brandýsa n. L. Bombardování zde pĜipravilo o život
3 osoby a 21 jich bylo zranČno.
ObČtí na lidských životech bylo podle matrik
uložených na ONV Praha 1, Vodiþkova ulice,
celkem 369 a 416 osob bylo zranČno a léþeno. Nejsou uvedena drobná zranČní. Zabití
z oblasti Vysoþan byli z jednotlivých zasažených objektĤ sváženi do kostela Krista Krále
ve Vysoþanech a zranČní byli vČtšinou léþeni
v nemocnici na Bulovce.
Hmotné škody dosáhly jedné a tĜi þtvrti
miliardy korun v tehdejší mČnČ. Sto budov
bylo srovnáno se zemí, dalších šedesát témČĜ
zniþeno. Vysoþanský prĤmysl ztratil šedesát
objektĤ, mezi nimi továrny takového významu, jako byly ýeskomoravské strojírny s oddČlením automobilky Praga, kde škody þinily
920 milionĤ korun.
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– továrna na jemné kĤže, libeĖský lihovar, Grodecký a Polák – továrna na kovové
zboží, A. Novotný – továrna na celuloidové
zboží, Hewe – elektronická továrna, Ossa –
chemická továrna, Vysoþanská mlékárna,
F. Odkolek – parní mlýny, Dr. Ing. F. Otto –
chemická továrna, Fistag – továrna na barvy, Tebas – továrna na prĤmyslové laky,
Strnad a Vaníþek – továrna na nábytek,
M. Gerstl - továrna na nábytek, H. Jirát – továrna na pĜekližky, St. Staɣen – továrna barevných kĜíd, K. Novotný – továrna na stroje
a slévárna, M. Wilhelm – továrna na drátČné
ploty, Hejduk a Faix – továrna þerpadel, Vojnarova parní prádelna, Servotechna - továrna na nástroje, Medice - továrna na luþebniny a léþiva, F. Židlický - luþební továrna,
Marconi – továrna rozhlasových pĜístrojĤ,
O. Vitáþek – továrna na žitnou kávu, Spalovací stanice mČsta Prahy, Vacuum Oil Comp.
– skladištČ minerálních olejĤ aj.
PĜi požáru v ýeskomoravských strojírnách
shoĜely všechny podklady ve výrobní kance-
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Z nejznámČjších továren byly poškozeny tyto prĤmyslové podniky:
ýeskomoravské strojírny, Kolbenka, hlavní sklady ¿rmy Meinl, Mostárna a továrna
na stroje bratĜí PrášilĤ, Tip-Top – továrna
na obuv, nádražní budova LibeĖ-horní, Siwa

Jiným znaþnČ poškozeným továrním objektem byla továrna na prĤmyslové laky Tebas
ve Vysoþanech. Továrna byla ze 70 % zniþena. Odvezeno bylo 1270 aut sutin a 17 aut
starého železa.
Pro úþinnou pomoc po náletu bylo zĜízeno
nČkolik poboþek stavebního úĜadu hl. m.
Prahy, odbor 12 se sídlem ve vysoþanské
radnici, ve škole v Nových Vysoþanech,
ve SvobodárnČ v Libni a jinde. Postiženým
byl v rámci okamžitých opatĜení rozdáván
tuhý lepenkový papír jako náhrada za vytluþená skla. SpotĜebovalo se ho nČkolik vagonĤ. Již druhý den po náletu dostávali poškození prkna, dehtový papír, hĜebíky a jiný
materiál pro nejnaléhavČjší opravy.

Místa dopadu bomb v Praze 9
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Vzpomínky pamětníků ožívají
v reportážích žáků ZŠ
Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů se
uskuteční v úterý 24. března od 16 hodin v Divadle GONG,
Sokolovská 191 v Praze 9.
Letošní projekt Příběhy našich sousedů přibližuje žákům
druhého stupně, a nejen jim,
vzpomínky devíti pamětníků z Prahy 9, jejichž životy
významně ovlivnily dějinné
události 20. století, které se
odehrály na území České republiky.
Do projektu, který se na devítce koná již poněkolikáté, se
zapojilo celkem devět žákovských týmů z pěti základních
škol a jednoho gymnázia. Pod
vedením svých učitelů žáci zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Balabenka, ZŠ
Špitálská, ZŠ Novoborská, ZŠ
Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600 a gymnázia Špitálská.
V průběhu bezmála sedmi
měsíců nejdříve natáčeli vy-

právění místních pamětníků,
dohledávali dokumentární
materiály k jejich příběhům
a zaznamenávali průběh práce
na fotograﬁích. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární
díla v podobě audionahrávky,
krátkého videa nebo animovaného ﬁlmu. Ty budou uloženy v přístupném archivu na
webu společnosti Post Bellum.

24. ročník akce Předškoláček, kterou pořádá MČ Praha 9, se
uskuteční 31. března od 14 hodin ve vysočanském Divadle
Gong. Hlavními protagonisty i letos jsou děti z mateřských škol.

B Ř E Z E N
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Tým studentek ze ZŠ Litvínovská 600

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Přijďte se podívat!
Jednotlivé příběhy žáci
představí odborné i široké
veřejnosti na slavnostní prezentaci 24. března v Divadle
Gong. Mezi pamětníky, jejichž osudy jednotlivé týmy
zpracovávaly, patří Františka
Čoková, Ing. Jaromír Kerhart,

Předškoláci Prahy 9 se
představí v Divadle Gong

V mateřských školách se děti
připravují na nástup povinné
školní docházky pod dohledem zkušených učitelek
a nedílnou součástí výchovně
vzdělávacího procesu jsou
i prezentace toho, co se děti
naučily.
Nejde ale jen o obyčejné
naučení se textu písničky
nebo nacvičení pohybových
kreací. Zazpívat nebo zatančit ve třídě je ta jednodušší
situace. Postavit se ale před
zaplněné hlediště, překonat
trému i chuť zamávat z jeviště
rodičům a prarodičům je pro
pěti- a šestileté děti opravdu
tvrdý oříšek. O zvládnutí naučeného vystoupení se starají
především paní učitelky.
Jedna z možností, při které
děti předvedou svoje dovednosti, je i letos akce Předškoláček. V Divadle Gong se ve

PhDr. Marie Rút Křížková,
Hana Lapková, Jiří Král, Petr
Miller, Svatoň Miroš, Miroslav
Seník a plk. v.v. Jan Vondráček.
V rámci slavnostního odpoledne odborná porota ve
složení Jana Šmídová (novinářka), Mgr. Pavla Houfková
(pedagožka) a prof. PhDr. Jiří
Holý, DrSc. (historik) posoudí
dokumentární díla žáků uložená na webu i jejich prezentaci před publikem a vybere tři
vítězné projekty. Text a foto: lt

dvou programových blocích
představí děti předškolního
věku ze všech mateřských
škol zřizovaných MČ Praha 9.
Každá škola připravila jedno
vystoupení – z oblasti zpěvu,
pohybu nebo dramatického
ztvárnění nějakého příběhu.
V průběhu odpoledne se na
pódiu vystřídá téměř 180
dětí. Odměnou jim budou
hlavně úsměvy a potlesk diváků. jv

Projekt vznikl pod taktovkou Post Bellum a radnice městské části Praha 9.
Od roku 2012 do dubna 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé České
republice zapojilo už 663 českých škol s 4276 žáky a studenty, kteří zdokumentovali
1015 pamětnických příběhů.
Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou
moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.
Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Kroužky v domě dětí a mládeže
Na co se těšit v březnu v Domě dětí a mládeže na Proseku?
Přijďte na workshop
Hravý quilling nejen pro
maminky.
Workshop, na němž
vám ukážeme základní
quillingové techniky
a můžete si vyrobit
např. přáníčko či obrázek se
bude konat 6. března 2020 od
17.30 do 19.30 v Domě dětí
a mládeže na Proseku. Každý
bude mít k dispozici quillingové pero, šablonu a plno barvených proužků.

Nové kroužky
Keramika
Kroužek je určen pro děti od
7 do 10 let. Budou si hrát s keramikou a různě ji tvarovat.
Osvojí si různé techniky, jako
modelaci, stylizaci až po míchání hlín a glazur.
Hrátky s hlínou
Pro děti ve věku 4 až 7 let. Podle dovednosti budou vyrábět
různé výrobky.
Výtvarka pro nejmenší
Děti se naučí, jak správně
držet tužku a štětec, budou
DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

zkoušet geometrické tvary a naučí se je
pojmenovat, pracovat
s barvičkami a míchat
je. Naučí se tvořit ze
všeho, co je napadne.

Moderní gymnastika
Kroužek pro děti 4 až 6 let.
Základy gymnastiky lze využít
v mnoha sportovních odvětvích.
Vybrat si také můžete z kroužků, které už probíhaly
v I. pololetí a jsou zde volná
místa. Například hravá jóga,
břišní tance nebo zumba.
Už jste vybrali pro dítě letní tábor?
Několik volných míst je v našich táborech: hudebním nebo
s tancem.
Vše o akcích a aktivitách
naleznete na stránkách
www.ddmpraha9.cz mb
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2
Praha 9
www.ddmpraha9.cz
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

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

Parkování

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. 

PRO RODIČE

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.

Platnost stávajících parkovacích karet pro oblast Vysočany a Libeň skončila k 5. lednu
2020. Jejich držitelé si mohou požádat o vydání nového parkovacího oprávnění z důvodu
zavedení zón placeného stání, které jsou spuštěny od 6. ledna 2020.
Platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí ul.
Stoupající, Čakovická, Okřínecká, Klíčovská a Kojetická se prodlužuje do odvolání.
Úřad městské části Praha 9 - Odbor dopravy

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 od 19-6 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301

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.
Termíny: 11. 3., 8. 4., 13. 5., 17. 6. 2020
V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 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.

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 otázkou 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).

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

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

Termín: 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5.,
13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2020
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.
Římskokatolická farnost při kostele
sv. Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek, tel.: 605 570 012
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 18.00; neděle 10.00, 18.00
Mimořádné bohoslužby naleznou zájemci
spolu s dalšími informacemi na webu
farnosti: http://farnostprosek.cz/

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany

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

24
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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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MP PRAHA 156

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

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

B Ř EZEN

2 0 2 0

I N F O R M A C E

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

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY BŘEZEN

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

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

Velkoobjemové kontejnery

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).

datum

počet VOK

čas

stanoviště

2. 3.

1

15.00-19.00

Jablonecká x Šluknovská

13.00-17.00

Bílinská x Litvínovská

3. 3.

3

14.00-18.00

Skloněná u č. 8

7. 3.

Hrdlořezská 64/43

8.00-12.00

K Lipám x Chrastavská

9.00-13.00

Měšická x Novoborská

15.00-19.00

Nad Krocínkou x Obvodová

2

9. 3.

1

10. 3.

3

14. 3.

13.00-17.00

Celniční x Pokorného

14.00-18.00

Veltruská x Litvínovská

15.00-19.00

nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

8.00-12.00

Kopečná x Nad Šestikopy

9.00-13.00

Prosecká 131 - POZOR, ZMĚNA!

15.00-19.00

Pod Krocínkou proti č. 55

2

16. 3.

1

17. 3.

3

21. 3.

13.00-17.00

Před Mosty x Za Mosty

14.00-18.00

K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)

15.00-19.00

Vysočanské nám. x Prokopka

8.00-12.00

Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

9.00-13.00

Vysočanská 113/243

2

23. 3.

1

24. 3.

3

28. 3.

15.00-19.00

Ctěnická x Měšická

13.00-17.00

Matějkova x Čihákova - u bývalé KB

14.00-18.00

Na Břehu x Mlékárenská

15.00-19.00

Jablonecká u č.p. 715/9

8.00-12.00

Stoupající - parkoviště u hřbitova

9.00-13.00

Pešlova x Paříkova

2

K O N T E J N E RY N A K O V O V É O D PA DY
30. 3.

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

15.00-19.00

1

31. 3.

3

Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:

15.00-19.00

Lihovarská u č. 11

13.00-17.00

Rumburská x Litvínovská

14.00-18.00

Poděbradská x Podkovářská

15.00-19.00

Vysočanská 39/576

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY DUBEN

Drahobejlova 1215/28
Drahobejlova 956/51
Habartická 500/48
Hrdlořezská 366/14a
Jablonecká 708/30
Jablonecká 714/40
Jablonecká 718/3
Klíčovská 293/20
Kovanecká 2295/9
Kovářská 1414/9
Kovářská 978/25
Kytlická 764/33
Lihovarská 1093/10
Litvínovská 286/15
Litvínovská 518/40
Lovosická 661/1
Na Harfě 935/5d
Na Rozcestí 1328/8
Na Vysočanských vinicích 824/8
nám. Na Balabence 1433/8

B Ř E Z E N
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Novoborská 371/10
Novoborská 620/27
Novoborská 649/9
Odlehlá 321/67
Paříkova 354/5
Pešlova 341/3
Pešlova 356/12
Pod Strojírnami 707/13
Poděbradská 777/9
Podvinný mlýn 2126/1
Podvinný mlýn 2281/12
Prosecká 681/119
Rubeška 383/4
Skloněná 551/12
Střížkovská 550/33
Vysočanská 233/93
Vysočanská 554/69
Vysočanská 572/41
Vysočanské nám. 218/4
Zakšínská 571/8

datum

počet VOK

4. 4.

2

6. 4.

1

7. 4.

3

14. 4.

3

18. 4.

2

20. 4.

1

21. 4.

3

25. 4.

2

27. 4.

1

28. 4.

3

DEV ÍTKA

/

čas
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00

stanoviště
Teplická x Litoměřická - roh proti domům
Kovanecká x Podvinný mlýn
Prouzova
Jetřichovická proti č. 10
Kovářská x U Školičky
Zubrnická x Trmická
K Moravině x Drahobejlova
Děčínská - horní parkoviště
Vysočanská 85/546
Jablonecká x Šluknovská
Pod Strojírnami
Měšická x Novoborská
Pískovcová
Novoborská x Českolipská
Skloněná u č. 8
Bílinská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová
K Lipám x Chrastavská
Drahobejlova - u st. M. Českomoravská
Zakšínská x Zásadská

15.00-19.00

Habartická - parkoviště u objektu 496-503

M A GA Z ÍN
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu
V rámci mobilního (zastávkového) sběru nebezpečného odpadu je v Praze každoročně realizováno na 300 svozů zhruba
po osmi zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu
a od roku 2019 je možné odevzdat rovněž jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.
V rámci mobilního sběru jsou
ZDARMA odebírány tyto nebezpečné odpady:
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
• olej a tuk
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady
musí být předány v pevně
uzavřených nádobách,
jedlý olej a tuk (v uzavřených
PET lahvích).

Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl.
m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním odpadů při
mobilním sběru jsou ale povinni prokázat se občanským
průkazem, aby tak doložili
svůj trvalý pobyt na území
Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny
trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné
mít trvalý pobyt na území pří-

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji
24. 3. – Út
12. 5. – Út
9. 6. – Út
11. 8. – Út
8. 9. – Út

8. 4. – St
22. 7. – St

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00–15.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40– 16.00

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy
U Smetanky (u potravin Lidl)

17.10–17.30

17.50–18.10

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

18.30–18.50

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

18.10–18.30

8.00–8.20

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

10.40–11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

11.10–11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

11.40–12.00

Akademie pro bytové domy pořádá další vzdělávací seminář,
a to 12. března 2020 od 16 do 19 hodin v Nadaci ABF, Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1.
Soužití v bytovém domě je vždy o citlivém hledání kompromisů.
Je možné se ale nějak bránit, když dohoda není možná? Přijďte
o svých problémech diskutovat s odborníky na problematiku
bytových domů. V moderované diskusi budou na dotazy odpovídat právníci zaměřující se na SVJ a BD a odborníci se specializací na správu bytových domů.
Registrovat se můžete na www.AkademieBD.cz. Informace
o seminářích můžete získat také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 821 831. vp
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29. 8.– So

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

Paragrafy v bydlení

26

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání
s nebezpečným odpadem,
neváhejte nás kontaktovat
na tel.: 236 004 457.
Nebezpečné odpady, stejně
jako další vytříditelné druhy
odpadu, je zakázáno ukládat
do nádob na směsný odpad
nebo dalších nádob určených
na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto
nádob hrozí občanům pokuta
ve výši do 100 000 Kč dle § 4
odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích. 

15.00–15.20

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

14. 11. – So

slušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné
zastávce podle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle
601 389 243 nebo 731 451 582.
Mobilní svoz zajišťují 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.

P R A H A
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Na životní podmínky se ptají pracovníci
Českého statistického úřadu
Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, každoroční
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod
názvem Životní podmínky 2020, které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Letos se koná od 1. února do 24. května.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel
v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční
na území celé České republiky v 11 403 domácnostech,
z nichž se 6653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly
do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření probíhá od
1. února do 24. května 2020
prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření jsou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště. Aktivní
účast občanů na tomto vý-

znamném statistickém šetření
a jejich ochota spolupracovat
s Českým statistickým úřadem
je pro nás nesmírně důležitá
a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které
nelze zjistit žádným jiným
způsobem.
Terénní pracovníci zapojení
do šetření se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého
statistického úřadu nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná
data jsou důsledně chráněna.
Případné dotazy vám
zodpoví pracovnice Krajské
správy ČSÚ v hl. m. Praze pověřená řízením šetření Životní
podmínky 2020 RNDr. Jana
Šídlová, tel.: 274 052 084.
Český statistický úřad
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Ledová fantazie v Galerii Harfa
Poslední lednový víkend patřil v Galerii Harfa v Praze 9 již tradičně klání uměleckých sochařů
a řezbářů o tu nejlepší sochu z ledu. Festival ledových soch je největší akcí svého druhu pořádanou v České republice.

Divadlo Na klice
přivezlo
zlaté prasátko

Herci z Divadla Na klice vystoupili v rámci Vysočanských
„V“ 16. ledna v obřadní síni
vysočanské radnice v Praze 9
v představení O zlatém prasátku. Každý, kdo přišel, se mohl
bavit úsměvnými scénkami,
které připomněly vánoční čas.
Text a foto: mk

Letošní devátý ročník nesl téma
Království čar a kouzel. Mezi
exponáty se tak objevila třeba
nesmrtelná Saxana, Malá čarodějnice, pan Tau či Ježibaba
z Perníkové chaloupky. Do dálných mystických říší nás zavedl
kouzelný čaroděj Gandalf,
Frodo Pytlík z Kraje nebo Merlin. Návštěvníci se mohli setkat
s lapačem Šmoulů Gargamelem,
populárním Harry Poterem či
Babou Jagou z pohádky Mrazík,

která byla zobrazena i se svou
chaloupkou na kuřích nožkách.
Každý z umělců měl pro
svou sochu k dispozici až 10
ledových kvádrů o celkové
hmotnosti 1250 kg. Za pomoci
motorových pil, sekáčků a dlát
vznikaly přímo před zraky diváků opravdové skvosty. Titul
nejoblíbenější socha si nakonec
odneslo ledové sousoší Malé
čarodějnice a jejího věrného
kamaráda havrana Abraxase,

které zhotovil nováček soutěže
Václav Lemon. V elitní trojici
ho doplnila socha Krakonoše,
kterého zobrazil v nadživotní
velikosti sochař MgA. Matěj
Bednařík a oblíbená postavička
pana Tau, kterého vytvořil sochař, restaurátor a tvůrce zvukových objektů MgA. Marián
Maršálek. Sochy byly na střeše
nákupní galerie k vidění
do jejich „rozpuštění“. Text
a foto: Galerie Harfa

Roztroušené piano aneb Na kordy s akordy
Tóny piana se za doprovodu saxofonu a zpěvu rozezněly v podvečer 6. února 2020 v obřadní síni vysočanské radnice. Benefiční koncert z cyklu Roztroušené piano, tentokrát nesoucí název Na kordy s akordy, se uskutečnil již po druhé. Protagonistou
a organizátorem celého večera byl místní zastupitel Pavel Pospíšek.

Beneﬁční koncert byl pořádán
na podporu nadačního fondu
Impuls, který se zaměřuje na
pomoc lidem s roztroušenou
sklerózou a boj s touto – lidským očím mnohdy skrytou
– nemocí. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován
právě této nadaci, stejně jako
výtěžek z tiché aukce, která
byla součástí programu.
B Ř E Z E N

2 0 2 0

Mezi hosty nechyběla předsedkyně správní rady nadačního fondu Kateřina Bémová,
celým večerem provázela
Daniela Vlachová. Zaplněná
obřadní síň byla symbolem
úspěchu této beneﬁční akce
a předpověděla jí slibnou budoucnost.
„Jsem rád, že jsme mohli
spojit hudbu, která nás baví,

s něčím prospěšným,” říká organizátor akce Pavel Pospíšek.
Spolu s ním za piano usedla také Markéta Ambrožová,
která se koncertu ve stejné
roli účastnila i vloni. Tento rok
však byly melodické bloky
obohaceny o saxofon v podání Štěpána Nepraše a zpěv
Barbory Mothejzíkové. Plné
nasazení všech účastníků se
DEV ÍTKA
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postaralo o jedinečnou atmosféru a bravurní výkony
vystupujících byly už jen pomyslnou třešničkou na dortu.
Úspěch akce je také patrný
z výtěžku beneﬁčního koncertu. Vloni se podařilo nadačnímu fondu Impuls věnovat
něco málo přes 18 tisíc, letos
se vybraná částka vyšplhala
na 28 513 Kč. Text a foto: nv
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Na jaře na vodu se skauty!
Blíží se jaro a s ním i začátek vodácké sezony, na kterou se už těší děti i vedoucí ze skautského oddílu Zlatá kotva. A můžete
k nim patřit i vy. Oddíl totiž nabírá nové členy.
Lákalo by tě zapojit se do činnosti
našeho oddílu?
Žádný problém. Zlatá kotva nabírá nové členy, takže
tě rádi přijmeme mezi sebe.
Bereme holky i kluky, malé
i velké, zkrátka skoro každý se
může stát členem. Můžete se
přijít podívat na naše schůzky,
které se konají v úterý (holky)
a ve čtvrtek (kluci) od půl páté
do půl sedmé. Více informací o aktuálních akcích Zlaté
kotvy naleznete na našich
webových stránkách www.
zlata-kotva.cz. Budeme se
na vás těšit. Mařenka Táborská

V zimě jste nás mohli potkat
v pražských Vysočanech, kde
máme svou klubovnu, ale
od dubna se jako každý rok
stěhujeme do přístavu na Libeňském ostrově. Každý týden
zde na pravidelných schůzkách
budeme trénovat vodácké dovednosti, které se nám budou
hodit na některém z mnoha
letošních vodáckých výletů.
Zlatá kotva ale není jen
voda. Už jste se někdy potkali
s Neptunem a jeho družinou?
Uvařili jste si oběd na ohni?
Sjeli jste Rokytku? Přespali
jste v lese pod širákem a přešli
v zimě Brdy? Tohle vše a ještě
víc zažijete se Zlatou kotvou
po celý rok. Vrcholem sezony
je pak letní tábor na našem tábořišti poblíž Humpolce nebo
vodácká výprava na některou
z českých řek. Starší a zkušenější členové oddílu pak mají
možnost si vyzkoušet i jízdu
na divočejších řekách či slalomových kanálech. S námi se
prostě nudit nebudete.

(15 let), foto: zk

Akce v UNYP areně Podvinný mlýn
PRAŽSKÉ MAŽORETKY, TJ Sokol Vysočany

UNYP ARENA, Kovanecká 2405/27, Praha 9,
e-mail: rezervace@acsparta.eu.
5.–6. března od 7.15 do 16.00
TTSTAR (Hala 2)
6. března od 20.00 do 22.00
Zápas Futsal Sparta x SK Slavia
Praha (Hala 1)
7. března od 12.30 do 15.00
Turnaj KIDS (Hala 1)
12.–13. března od 7.15 do 16.00
TTSTAR (Hala 2)
19. března od 8.30 do 13.30
Futsalový turnaj Gymnázia

28
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pořádají

Jana Palacha (Hala 1)
19.–20. března od 7.15 do
16.00 TTSTAR (Hala 2)
26.–27. března od 7.15 do
16.00 TTSTAR (Hala 2)
27. března od 20.00 do 22.00
Zápas Futsal Sparta x SK Interobal Plzeň (Hala 1)
Podle výsledků základní části
ﬂorbalové ligy budou přidány
také ﬂorbalové zápasy play oﬀ.rk
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Letní příměstský tábor

Pro koho:

pro všechny děti ve věku 4–12 let (nebo dle individuální dohody), které
si chtějí užít spoustu zábavy, a přitom si osvojit základy mažoretkového
sportu. Děti si posílí své sebevědomí a budou zlepšovat schopnosti
spolupráce v kolektivu.

Termíny:

13. – 17. 7. 2020, od 8:00 do 16:00 hodin
20. – 24. 7. 2020, od 8:00 do 16:00 hodin

Cena:

2.000,- Kč (cena za tábor včetně obědů)

Program:

základy mažoretkového sportu (dle pokročilosti dětí)
další sportovní aktivity
výtvarné činnosti
procházky a výlety, hry na hřišti, další sportovní aktivity

Místo konání:

TJ Sokol Vysočany
Novoškolská 696/2
Praha 9
(sál, hřiště nebo okolí, dle počasí)

Kontakt:

PRAŽSKÉ MAŽORETKY, TJ Sokol Vysočany
Ing. Soňa Purmová – tel.: 603 907 438
E-mail: purmovas@gmail.com
(do předmětu prosím uveďte „Letní příměstský tábor“)

B Ř EZEN

2 0 2 0

I N Z E R C E

20%

SC-400160/01

SLEVA

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

SC-392214/03

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

RODINNÉ
R
ODINNÉ VSTUPNÉ
É

SC-400192/01

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

SC-392261/03

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

NA
N
A DOPOLEDNÍ
å Č
 2Ð
2Ð

I`KSPTLUHWYVZLR\Ja

7YVKLQI`[ȽUH7YVZLR\

KVKUȽ

MUZIKÁL

774
4 849 270
(SIPUH2HZORHYV]H

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

B Ř E Z E N

2 0 2 0

SC-400183/01

SC-400212_01

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,, 888,, 999,,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

SC-400211_01

S POHÁDKOVÝM 3ňÌ%Ė+(0

SC-392206/03

SC-392075/04

2VUa\S[HJLaKHYTH
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Svět
podlah
nově
i v Praze
Přehledný
a inspirativní
showroom

300 m2

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NOVÉM SHOWROOMU:
SC-400144/01

Toužimská 889, 199 00 Praha 9
(Areál Business park Letňany, hala D7)
www.supellex.cz / www.svetpodlah.cz

30
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SC-400012/02

SC-400170/01

I N Z E R C E

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
darma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

ytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
ostavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
 lynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

ajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost
SC-392113/08

www.trend-technologie.cz

B Ř E Z E N
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
BŘEZEN 2020

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

ÚTERÝ 10. 3.
STŘEDA 11. 3.
ČTVRTEK 12. 3.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

SC-400108/01

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

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

