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PSYCHICKÉ ZDRAVÍ JE STEJNĚ
DŮLEŽITÉ JAKO TO FYZICKÉ.
Dělejte si radost maličkostmi z pohodlí
domova. Módní inspirace, beauty tipy,
soutěže i rozhovory se zajímavými hosty.
Jsme s vámi na sociálních sítích.

SC-392251/03

Kde nás najdete: www.galerieharfa.cz; Instagram:
@galerie_harfa; Facebook: @galerie.harfa
Stáhněte si naši aplikaci s dokonalým průvodcem
po centru. Zdarma na Google Play nebo AppStore.
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PŘEČTĚTE SI

Vážení čtenáři,
dubnová Devítka se vám
dostává do rukou v době, kdy
už více než tři týdny platí
řada restriktivních opatření,
jejichž cílem je zvládnout epidemii koronaviru COVID 19.
Důležité informace, jež vám
pomohou v dnešní složité
situaci, přinášíme i my. Týkají
se konkrétní pomoci, kterou
najdete ve svém sousedství,
ale zahrnují i řadu kontaktů
– adres webových stránek,
telefonních čísel, kde si můžete ověřit aktuální stav často
překotně se vyvíjejících věcí.
Abychom ulevili živnostníkům, malým i středním podnikatelům v naší městské části
v době nouzového stavu, kdy

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 39 000 výtisků
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

nemohou podnikat, rozhodla
Rada MČ Praha 9, že nemusí
určitou dobu platit nájemné
a zrušila pro ně i uplatnění inﬂace za minulý rok. Další potřebná opatření bude přijímat
podle vývoje situace.
Od 30. března rovněž funguje poradenské centrum pro
podnikatele a živnostníky
v Jablonecké ulici. Otevřeli
jsme ho společně se skupinou
Grant Thornton. Odborníci
zde pomohou zájemcům
s podáním žádosti o úvěr
v programu COVID II, ale nabídnou i komplexní poradenství pro záchranu podnikání,
na které negativně dopadla
současná nařízení.

Vedoucí redaktorka:
Mgr. Marie Kurková
majkakurkova@gmail.com, tel.: 603 895 818
Redakční rada: Předsedkyně: JUDr. Jana
Nowaková Těmínová, členové: Mgr. Adam
Vážanský, Ing. Zdeněk Davídek, Mgr. Tomáš
Portlík, Mgr. Martin Hrubčík, Václav Vislous, MSc.
Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky
a fotograﬁe rádi uvítáme na e-mailu:
redakcedevitky@praha9.cz nebo
na poštovní adrese městské části Praha 9.

Hodně sil věnujeme shánění ústenek a dezinfekce.
Mnoho těchto ochranných
prostředků jsme již rozdali
potřebným, a pokud k nám
dorazí všechny slíbené zakázky, budeme v tom i nadále
pokračovat. Situace se mění
velmi rychle, sledujte prosím
naše webové stránky a facebook – www.praha9.cz,
Praha 9-dobrá adresa. Tam
najdete všechny aktuální informace.
Přeji vám hlavně zdraví
a věřím, že už příští měsíc nás
budou čekat optimističtější
vyhlídky.
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Další kontakty:
Strategic Consulting, s. r. o.,
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1
Jednatel společnosti:
Jan Čížek, jan.cizek@ceskydomov.cz
Marketing a inzerce:
Mgr. Jaroslav Harviš
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
tel.: 224 816 821
mob.: 734 505 923
Korektury:
Bc. Ing. Gabriela Hegerová
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Distribuci měsíčníku Devítka
provádí Česká pošta, s. p.
schránek nebo jste jej obdrželi pozdě, stěžujte

Graﬁcká úprava: Strategic Consulting, s. r. o.
pavel.huml@ceskydomov.cz
Tisk: Europrint, a. s.,
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
Distribuce:
Zdarma do každé schránky,
zajišťuje Česká pošta, s. p.
Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit
na tel.: 224 816 821 nebo na e-mailu:
distribuce@ceskydomov.cz
Foto na titulu: Marie Kurková

INZERCE

DĚKUJEME

Velice děkujeme našim inzertním klientům, že
nám i v období mimořádných opatření zachovali
svou přízeň v aktuálním dubnovém vydání

DEVÍTKY.

Velice si toho vážíme.
za inzertní oddělení
Jaroslav Harviš
Inzertní manažer:
Jaroslav Harviš
mobil: +420 734 505 923, e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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Milí spoluobčané,
poslední dny a týdny většinu
z nás přesvědčují, že možné
je všechno. V platnosti jsou
nařízení, o kterých jsme se až
dosud domnívali, že přispívají
k dramatičnosti ﬁlmového
děje nebo se týkají oblastí
někde daleko za hranicemi
Evropy. A najednou zásadně
ovlivňují naše životy.
Je však zajímavé, jak se náš
národ v krizi dokáže spojit.
Starým lidem, kteří jsou koronavirem COVID-19 nejvíce
ohroženi, je doporučováno,
aby neopouštěli své domovy.
Řada z nich však žije sama
nebo má blízké daleko. A najednou se hlásí dobrovolníci,
kteří jim chtějí pomáhat.
A hlásí se spontánně. Tato
sounáležitost a projevy solidarity, na které můžeme
být právem hrdí, mě utvrzují

v tom, že to s námi ještě není
tak špatné, jak se někdy říká.
A všem za ně děkuji.
Špatné to není ani s disciplinovaností, která nám prý
chybí. Chvíli to sice trvalo, než
jsme si uvědomili skutečný
stav věcí a přijali restriktivní
opatření za své, ale stalo se.
Fakt, že jsou zavřená divadla,
kina, restaurace, obchodní
centra, společenské a komunitní kluby,… ale neznamená,
že lidé sedí doma. Potkáváme se v přírodě, s rouškami
na tvářích, které ušily šikovné
ruce dobrovolníků, když tato
základní pomůcka k ochraně
zdraví není jinak dostupná.
Jsou to jen další důkazy toho,
že se s těžkými situacemi
dokážeme vyrovnávat chvályhodným způsobem. Nepropadáme zbytečné panice ani

sebelítosti. Kdo může, pracuje,
protože život se nezastavil.
Sám to vidím u kolegů na úřadu, který sice jede v omezeném provozu, ale stále je tu
pro vás. A vidím to, i když se
podívám z okna své pracovny.
Plánované práce na rekonstrukci tramvajové tratě v Sokolovské se nezastavily ani
v těchto dnech.
Vím, že všechna současná
přísná omezení tvrdě doléhají
na mnoho profesí. Ale doufám, že se i jejich následkům
postavíme čelem, až nebezpečí nákazy pomine, a že stát
nezůstane pozadu. Možná
si teď mnozí říkají, že jsem
přílišný optimista. Ale optimismus dříme ve většině z nás.
Jinak by totiž u nás nemohlo
kolovat tolik vtipů na téma
koronavirus. Snad jen český

člověk dokáže i smrtelné nebezpečí přetavit v žert.
Zachovejte si prosím disciplinovanost, ohleduplnost
i smysl pro humor, to je cesta,
jak se z této situace vymanit.
Ing. Jan Jarolím, starosta MČ Praha 9

Sociální služby Praha 9

KRIZOVÉ LINKY

Bezplatná celostátní informační linka

Sociální služby Praha 9, z. ú., v souvislosti se šířením virového onemocnění COVID-19 nabízí novou službu. Na telefonním
čísle 725 113 370 si mohou senioři, nemocní či osamělí
lidé objednat nákup potravin, zboží z drogerie, léků a požádat
o doprovod k lékaři.

1212

Státní zdravotní ústav (SZÚ)
724 810 106, 725 191 367 – non stop

Krizová linka pro seniory
800 160 166

Státní zdravotní ústav
Stačí nadiktovat, co potřebujete nakoupit, dobrovolník
nakoupí a přiveze je do vaší
domácnosti. Zaplatíte pouze
nakoupené zboží. Služba je
zdarma. A pokud chodíte
na programy, které organizuje Kulturně aktivizační
centrum v Harrachovské,

724 810 106, 725 191 367 – non stop

Pražská hygienická stanice
773 782 850, 773 782 856 – 8.00 až 20.00

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
771 137 070 – 7.00 až 19.00

Infolinka městské části Praha 9
Na infolince 602 412 369 referenta krizového řízení MČ Praha 9 se dozvíte o preventivních opatřeních, která devátá
městská část přijala k zamezení šíření koronaviru COVID-19.
Volat můžete v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Upozorňujeme, že tato linka neslouží pro zdravotní konzultace.
K tomu jsou určeny infolinky Hygienické stanice hlavního
města Prahy a Státního zdravotního ústavu.

uslyšíte po zavolání známý
hlas – objednávky totiž přijímá vedoucí centra Andrea
Dunděrová.
Sociální služby Praha 9 zároveň prosí dobrovolníky, kteří
by chtěli nákupy zajišťovat,
aby se hlásili na stejném telefonním čísle. mk

INFO

Informační servis pro seniory a zdravotně znevýhodněné
tel.: 283 091 523 a 283 091 536
pondělí až čtvrtek od 8 do 16 hodin a pátek od 8 do 12 hodin

Infolinka Magistrátu hlavního města Prahy
Na infolince 800 100 991 se můžete ptát na obecné a technické záležitosti spojené s výskytem onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem. Infolinka je v provozu
od 9 do 18 hodin v pracovních dnech.

www.praha9.cz
Situace spojená s epidemií virového onemocnění se vyvíjela
překotně, věci se často měnily a mění z hodiny na hodinu.
Aktuální a relevantní informace z Úřadu městské části
Praha 9 proto najdete na jeho webových stránkách.
Sledujte https://praha9.cz/urad-a-samosprava/aktuality-z-uradu/informace-ke-koronaviru-covid-19
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Vzhledem k velkému počtu volajících, kteří se ozývali na telefonní linky sociálního
odboru MČ Praha 9, zavedla městská část Praha 9 od 18. března 2020 dvě nové
linky coby Informační servis pro seniory a zdravotně znevýhodněné. Volat mohou na
telefonní čísla od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.
Pracovnice na těchto linkách zjistí, jakou službu volající potřebuje zajistit, a požadavek spolu s potřebnými kontakty předá na sociální odbor MČ Praha 9. Podmínkou
pro poskytnutí služby je, aby žadatel měl trvalé bydliště v deváté městské části.
„Linky našeho Informačního servisu pro seniory a zdravotně znevýhodněné by měly
uvolnit ruce pracovníkům sociálního odboru, aby se mohli věnovat své práci, tedy
zprostředkovat pomoc potřebným. Pracovnice na linkách zároveň mohou volající
vyslechnout, pomoci jim rozptýlit zbytečné obavy, protože projevená účast a pocit,
že člověk není na všechno sám, jsou často tím, co lidé odkázaní na druhé potřebují
nejvíc,“ říká Jiří Janák, radní pro sociální problematiku MČ Praha 9.

DUBEN
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Krizové centrum pro podnikatele
„COVID 19 je hrozbou nejen pro naše zdraví, ale vzhledem k vyhlášeným restriktivním opatřením v souvislosti s jeho epidemií
také pro podnikání. Aby současná situace nebyla likvidační zejména pro malé a střední podnikatele a živnostníky, snažíme se
jim pomoci. Ve spolupráci se skupinou Grant Thornton otevíráme na devítce krizové centrum pro ty, na které opatření vlády
negativně dopadlo,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.
Od pondělí 30. března 2020 je
v provozu v Jablonecké ulici
č. 322/72 v Praze 9 kontaktní
centrum pro malé a střední
podnikatele a živnostníky
z MČ Praha 9. Odborníci zde
v pracovních dnech od 9 do
17 hodin pomohou zájemcům
nejen s administrací žádostí
o podporu v rámci programu COVID II, ale nabídnou
i komplexní poradenství pro
záchranu podnikání. Podnikatelé i OSVČ se na ně mohou
obrátit rovněž s dotazy týkajícími se účetnictví a daňové

problematiky. Konzultace
v krizovém centru pro podnikatele a živnostníky je možná
poté, co si zájemce sjedná termín schůzky.
Telefonní konzultační linky: 607 053 253, 607 055 606.
(Další podrobnosti najdete
na www.praha9.cz a facebooku Praha 9-dobraadresa).
„Chceme utužit podnikatelské prostředí, vytvořit veřejné
fórum pro podnikatele a živnostníky z Prahy 9, bez nichž
by naše městská část nebyla
tím, čím je. Opíráme se o ně

Nájemné zatím nemusí
živnostníci platit
„Chceme ulevit živnostníkům, malým i středním podnikatelům
v naší městské části v době nouzového stavu, kdy nemohou
podnikat. Nemusí proto platit nájemné za dobu, kdy budou
v podnikání omezeni, a zrušili jsme pro ně i uplatnění inflace
za minulý rok,“ říká Tomáš Portlík, místostarosta MČ Praha 9.
Mimořádná opatření
k podpoře
nájemců
nebytových
prostor pronajatých
městskou
Tomáš Portlík
částí Praha 9,
kterým vláda
zakázala v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v provozovnách maloobchodní
prodej a prodej služeb, přijala
Rada MČ Praha 9 dne 24. března 2020.
Nájemci, jejichž podnikání
v nebytových prostorech městské části je v důsledku rozhodnutí vlády a ministerstva
zdravotnictví omezeno, nemusí

platit nájemné za dobu, kdy
budou v podnikání omezeni,
a zrušeno pro ně bylo i uplatnění inﬂace za minulý rok. Další
potřebná opatření budou přijímána podle vývoje situace.
„Věřím, že tyto kroky
pomohou především živnostníkům a drobným podnikatelům, aby své ﬁrmy
nemuseli zavřít deﬁnitivně,
a na devítce tak zůstane zachován co nejširší sortiment
služeb pro naše občany,“ dodává Tomáš Portlík.
Podpory v podobě ﬁnančních úlev od MČ Praha 9
využívají už od roku 2018 provozovatelé restauračních zahrádek, když neplatí za zábor
veřejného prostranství. red

Zóny placeného stání dočasně zrušeny
Provoz zón placeného stání je
z rozhodnutí Magistrátu hl. m.
Prahy od 16. března do odvolání přerušen. Parkování je tak
ve všech zónách v Praze, tedy
i v městské části Praha 9, bezD U B E N

2 0 2 0

platné. Kontrola oprávněnosti
parkování neprobíhá, pouze
se monitoruje volná kapacita
stání.
Pro další informace sledujte
www.parkujvklidu.cz

v dobách prosperity a musíme
jim pomoci v časech krize,“

dodává zastupitel MČ Praha 9
Lukáš Dančevský. mk

PROGRAM COVID II
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravily
pokračování programu Úvěr COVID I. v návazném programu COVID II.
ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat
na úhradu úroků.
Zaručované provozní úvěry programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů včetně malých a středních podnikatelů a živnostníků v objemu přibližně
30 mld. Kč.
Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako
jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

Prodloužení lhůty pro vyúčtování
dotací do sportu za rok 2019
Odvody z výherních hracích přístrojů a herních zařízení, které
MČ Praha 9 dostává od hl. m. Prahy, rozděluje jako účelovou neinvestiční dotaci nestátním neziskovým sportovním organizacím
na devítce. Vyúčtování jednotlivých dotačních programů za loňský rok měli sportovci předložit Úřadu MČ Praha 9 do 31. března
2020. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu spojeného
s epidemií COVID-19 rozhodla Rada MČ Praha 9 o prodloužení
lhůty k odevzdání tohoto vyúčtování, a to do 30. června 2020. red

Pomozme podnikatelům
na Praze 9
Virus COVID-19 výrazně ovlivňuje naše životy, zcela převrací
i trh práce. Zavírají se provozovny, přerušuje se výroba, lidé
jsou v karanténě… Opatření, která mají zabránit masivnímu
šíření nákazy, se mnohých profesí týkají existenčně. Pojďme
jim pomoci, pojďme si pomoci.
Na druhé straně je nemálo
těch, kteří stále chodí do zaměstnání, ale nemají se kde
najíst. Nebo pracují ve svých
dílnách, provozovnách, mohli
by své produkty a výrobky
vydat u okénka nebo dostat
k zákazníkovi prostřednictvím rozvážkové služby, ale
nikdo neví, že jsou i za této
mimořádné situace akceschopní. Proto ve spolupráci
s MČ Praha 9 vznikla facebooková adresa Pomozme
podnikatelům na Praze 9, kde
o sobě podnikatelé, živnostníci, osoby samostatně výděDEV ÍTKA
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lečně činné, zkrátka všichni
ti, co nesložili ruce do klína,
mohou dát vědět. Stačí uvést,
jaké služby, kde, kdy a za jakých podmínek nabízí. Tak
pište, sdílejte a i v nejistých
dobách dělejte to, co umíte nejlépe. Potřebujeme se
všichni navzájem. mk
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Urbanisticko-dopravní studie
Městský okruh a Libeňská spojka
Původní projekt dostavby Městského okruhu doznal po přepracování zásadní změny. Proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu
z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru prodlouženy tunely, změnily se výjezdy z nich a změněny jsou i podoby některých
křižovatek. Na mnohých místech v blízkosti stavby budou pozemky určené pro výstavbu i pro novou zeleň.
Soubor nadzemních a podzemních komunikací, které
by se napojovaly na tunelový
komplex Blanka a které by
sever metropole pospojovaly
s východními a jižními částmi
Prahy, schválila rada hlavního
města už loni. Nový tunelový
komplex, který by měl dotvářet vnitřní městský okruh
napříč Holešovicemi, Trojou,
Libní, Vysočany, Žižkovem
či Strašnicemi až do Malešic,
je prozatím pojmenován jako
Vlasta.

První průzkumné sondy na jaře
V únoru letošního roku radní Prahy schválili předběžný
geotechnický průzkum, který
má prověřit inženýrské, geotechnické a hydrogeologické
poměry v územích, kterými
mají nové komunikace vést.
Geologický průzkum pro
dokončení pražského vnitřního silničního okruhu vyjde na 22,616 milionu korun
a bude trvat deset měsíců. Začne na jaře. Pro město jej provede konsorcium SGG-PUDIS
Soubor staveb MO, který tvoří
společnosti SG Geotechnika
a PUDIS. Chybějící úsek Městského okruhu – Vlasta – bude
měřit 10,3 kilometru, z toho
větší část povede v tunelech.
Kdy se začne stavět, ale není
jasné. Vyčísleny zatím nebyly
ani náklady, hovoří se však až
o 100 miliardách korun.
Geologický průzkum se
nebude dělat prostřednictvím hloubených štol, tak jak
je tomu například v případě
Radlické radiály či stavby metra D z Pankráce do Písnice,
ale město nechá udělat sondy.
Zhruba 81 sond bude sloužit
pro geofyzikální, hydrogeologický a korozní průzkum.
Město tak bude mimo jiné
zjišťovat, jaké horniny se
v podloží nacházejí a jaké mají
vlastnosti a pevnost.
Z celkové částky bude
stát nejvíce průzkum úseku
z Balabenky ke Štěrboholské
radiále, a to 11,43 milionu
korun. Průzkum pro úsek
z Pelc-Tyrolky na Balabenku
vyjde na 6,2 milionu korun
6
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Balabenka – původně plánovaný projekt (vlevo nahoře) a nový návrh

a Libeňské spojky na více než
pět milionů.

Nový návrh Městského okruhu
umožňuje městu dýchat
„Nový“ Městský okruh vede
ve stávající trase, klíčové části
ale namísto estakád projektanti zahloubili, odvedli od řeky
a zástavby a přidali nové trasy
pro pěší, cyklostezky a parky. Tím se Městský okruh
stává skutečně městským,
nepřetíná necitlivě jednotlivá
území a naopak umožňuje
jejich propojení a další rozvoj.
Návrh navíc umožňuje vznik

nových tramvajových tratí,
zvyšuje bezpečnost v tunelech a ve špičkách umožňuje
regulovat dopravu. Tým projektantů na návrhu pracoval
s architekty, urbanisty a krajináři.
Takto upravený projekt je
výjimečnou ukázkou zapojení
dopravní stavby do živé struktury města. Představuje nový
přístup k plánování Městského
okruhu, který respektuje stávající vazby mezi zástavbou
i krajinou, nevytváří bariéry,
ale naopak chytře využívá
terénu, přírodních podmí-

MĚSTSKÝ OKRUH
Městský nebo také vnitřní okruh by měl po dokončení měřit 32 km. Dnes je
z jeho celkové délky dokončeno zhruba 70 %, od kilometru 0,00 (Rybníčky)
až po kilometr 22,2 (Pelc-Tyrolka). První část okruhu začala fungovat v 80. letech,
naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.
Chybějící komunikační úseky Pelc-Tyrolka – Balabenka a Štěrboholská radiála – Balabenka jsou nedílnou součástí Městského okruhu a jejich realizace je nezbytná pro jeho
správnou funkci. Po otevření tunelového komplexu Blanka je stavba v úseku Balabenka
– Rybníčky a stavba v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka posledními nedořešenými úseky
Městského okruhu.
Oblast uvnitř Městského okruhu má rozlohu přibližně 56,3 km².
V tomto území žije přibližně 500 tisíc obyvatel.
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nek i urbanistických daností
jednotlivých míst. Městská
struktura se nepřizpůsobuje
dopravní stavbě, ale právě
naopak.
Řešení současně respektuje
stávající trasu a zásady územního rozvoje, díky čemuž se
stavba v plánovacích procesech nijak nezdrží.
„Složitá a nevzhledná změť
jízdních pruhů, protihlukových stěn, a především velkého množství mostů a estakád
se proměnila v nenápadný,
často až neviditelný systém.
To umožňuje využít okolní
‚uvolněné‘ plochy pro parky, cyklostezky nebo rozvoj
městské zástavby,“ říká Pavel
Šourek, technický ředitel společnosti Satra, která je koordinátorem projektu. 
LIBEŇSKÁ SPOJKA
Libeňská spojka propojuje Proseckou
radiálu s Městským okruhem. Je tedy
součástí nadřazené komunikační sítě
hlavního města Prahy schválené v platném územním plánu z roku 1999.

DUBEN
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Jak se s novou podobou Městského
okruhu promění tvář MČ Praha 9?
S novou podobou Městského okruhu a Libeňské spojky vyslovili souhlas i zastupitelé MČ Praha 9 na svém únorovém zasedání
v letošním roce s tím, že zároveň požadují urychlenou dostavbu Vysočanské radiály. A jak se po dostavbě okruhu změní Praha 9?
Oblast uzlu mimoúrovňové
křižovatky Balabenka
Podle nově navrženého řešení
v oblasti Balabenky bude trasa
Městského okruhu přesunuta
do tunelu navazujícího na severozápadě na mimoúrovňovou křižovatku U Kříže a tunel
Městského okruhu Bílá skála
a na jihovýchodě povede pod
niveletou dnešní Spojovací.
Všechny místní komunikace
pro auta i pěší a cyklisty tak
budou od Městského okruhu
odděleny. A není nutné nijak
zasahovat do železničního
přemostění Spojovací. Poměrně složité řešení vjezdových
a výjezdových ramp je vysunuto již k prostoru pod Vysočanským náměstím.
Další uzel ramp v prostoru
mezi železnicí a Českomoravskou umožní napojení
ze všech směrů na Městský
okruh, takže dojde k odlehčení křižovatky Sokolovská
- Českomoravská - Čuprova.
Nové vedení tramvajové trati
osou Na Žertvách umožní vznik přestupního uzlu
tramvají a autobusů v jednom
prostoru „nového náměstí
Balabenka“. Dosud rozptýlené
zastávky v různých směrech
tak budou integrovány, což
přispěje k pohodlnému přestupu do všech směrů.
Místo původně navrhovaných protihlukových stěn je
do náměstí vsazen podélný
zhruba čtyřpodlažní, subtilní
dům na sloupech, kde mohou
být menší obchody. V podzemí nad tubusy Městského
okruhu jsou plánovány veřejné garáže s vyhrazenými stáními pro rezidenty.
Na západní straně náměstí je
k náspu trati umístěno technologické centrum a řízení
provozu a je vyčleněn prostor
pro budoucí připojení Vysočanské radiály.
Tramvajové linky nebudou
v běžném provozu projíždět
Sokolovskou, ale místo dnešní
trasy U Balabenky budou vedeny ulicí Na Žertvách od stanice Palmovka do nového uzlu
Balabenka a dále na Sokolovskou a do Českomoravské.
Koleje budou zachovány jak
D U B E N
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Spojovací–Jarov–Českobrodská, původní projekt (vpravo nahoře) a nový návrh

v Sokolovské, tak U Balabenky pro mimořádné dopravní
situace a eventuální pásmování linek.
Místní motorová doprava
ze Spojovací bude svedena
na Českomoravskou. Pěší
a cyklistické trasy budou propojeny jak ze Spojovací, tak
podél stávajícího železničního mostu z prostoru nádraží
Libeň mimoúrovňově přes
Sokolovskou a Na Žertvách
k severozápadu k Rokytce
a do prostoru Libně (a dále
k severu na Zenklovu a k západu na Povltavskou promenádu).

Oblast Novovysočanská
k mimoúrovňové křižovatce
K Žižkovu
Mezi nově navrženým tunelem
Balabenka a tunelem Jarov je
vložen krátký tunel Spojovací.
Území mimoúrovňové křižovatky K Žižkovu bylo výrazně redukováno na dvojici
ramp uprostřed Spojovací. To
bude mít daleko menší dopad
na okolí i oblast Šancí s Třešňovkou, než by měl původní
projekt. Příčné propojení tvoří
široká lávka pro pěší a cyklodo-

pravu v ose Třešňovka-Balkán.
Trasa propojuje údolí Rokytky
až s hlavním nádražím.
Novou podobu by měla
dostat Spojovací ulice od mimoúrovňové křižovatky
K Žižkovu k mimoúrovňové
křižovatce Balabenka. Spojovací by měla zůstat náhradní
trasou za Městský okruh při
mimořádných událostech,
ale současně její vnitroměstský charakter umožní plnohodnotnou cyklodopravu
ve vyhrazeném cyklopruhu
a chodcům nabídne čtyři
metry široký chodník v obou
směrech se stromořadím.
Chybět nebude podélné parkování.
Stavba tunelu vyžaduje
i v nově navrženém řešení demolici tří domů bloku
Spojovací–Prokopka s tím, že
po jeho dokončení je možná
zpětná zástavba.

Oblast Jarova k mimoúrovňové
křižovatce Českobrodská
Na rozdíl od původního masivního kruhového objezdu
a lávek bylo řešení mimoúrovňové křižovatky redukováno
na čtyřramennou, světelně
DEV ÍTKA
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řízenou křižovatku. Portály
připojovacích a odpojovacích
ramp jsou umístěny do svahů
údolí, a tak je zde využit příhodný terén.
Pěší a cyklisté překonají
Českobrodskou v místě budoucího napojení Jarovské třídy nebo po lávce pro zelenou
chráněnou trasu propojující
Smetanku a Malešický les.
V její blízkosti je navržena
rekreačně-sportovní plocha
(nedaleko bývalé železniční
trati na Nákladové nádraží
Žižkov). V této oblasti by také
měla být umístěna zastávka
budoucí tramvaje do Malešic,
kde se propojí s tramvajovou
tratí Počernická.
V křižovatce Jarov plánuje Dopravní podnik Praha
úpravu smyčky tramvajové
trati tak, aby nová poloha již
korespondovala s upraveným
vzhledem Českobrodské. Jsou
v ní navrženy dva jízdní pruhy
pro automobilovou dopravu
(jeden vyhrazený pruh pro autobusy), cyklopruh v každém
směru, stromy a podélná stání
pro automobily. Více na mestskyokruh.info mk, foto a vizualizace:
SATRA
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Téměř futuristické dílo, které si Praha zaslouží
Co novému návrhu dostavby Městského okruhu říkají zastupitelé městské části Praha 9?
Jan Jarolím za ODS/Svobodní:
Nově navržený projekt dostavby Městského okruhu je
téměř futuristickým dílem
a pro mnohé z nás splněným
snem. Konečně jsme se dočkali velkorysého dopravního
řešení, které není poplatné
době, respektuje urbanistické
danosti jednotlivých míst,
přírodní podmínky, chytře
využívá terén. Dálnice tak
mizí v tunelech a vznikají
promenády bez aut. Praha si
takové řešení zaslouží.
Marek Doležal za TOP 09:
Už aby se dostavba zbývající
části Městského okruhu realizovala, jak po tom dlouhou
dobu voláme. Tunelovou variantu vítáme, navíc současně respektuje stávající trasu
a zásady územního rozvoje,
takže by se v plánovacích procesech neměla nijak zdržet.
Doufejme, že nezůstane jen
u projektu a že se najdou peníze na jeho realizaci. Dostavba
Městského okruhu musí patřit
k prioritám v oblasti dopravy
v Praze.
Zdeněk Davídek za STAN:
Zmenšení původních dálničních křižovatek, výjezdy
z tunelů řešené křižovatkami
se semafory namísto obřích
kruhových objezdů, tzv. brýlí,
které do města nepatří, snaha
držet křižovatky co nejdéle
pod povrchem a na povrchu
připravit jen samotná vyústění… novému návrhu Městské-

8
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Podle nového návrhu vznikne místo dálnice v ulici Povltavská pod Bulovkou u řeky promenáda bez aut

ho okruhu není co vytknout,
navíc když projektanti přidali
i nové trasy pro pěší, cyklostezky a parky.

Martin Hrubčík za hnutí ANO:
Podporujeme plnohodnotnou
dostavbu Městského okruhu.
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Je však na místě zdůraznit,
že jeho dostavba není všelékem na bezútěšnou dopravní
situaci v Praze. Pokud nebude vytvořena komplexní
koncepce dopravy na celém
území hlavního města zahrnující např. zklidněné zóny,

dopravu v klidu, vytvoření
koncových dopravních bodů
denních návštěvníků Prahy,
optimalizace MHD a podobně, nemůžeme očekávat
razantní zlepšení plynulosti
dopravy na území hlavního
města.
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Opravy
v Poděbradské
potrvají
do května
Oprava vozovky v Poděbradské ulici v Praze 9
ve směru z centra bude trvat
až do května. V únoru s ní
začala Technická správa komunikací Praha v 535 metrů
dlouhém úseku Čerpadlová –
Podkovářská.

/
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Myjte si ruce, apelují zdravotníci
z Polikliniky Prosek
Mytí rukou je základním preventivním opatřením proti šíření infekčních nemocí. Právě rukama
se šíří 80 procent všech infekcí a při nedodržování pravidel hygieny je možné najít na rukou
4700 různých mikrobů. A přitom stačí tak málo – dobře si umýt ruce. Dvojnásobně to pak platí
v dnešní „době koronavirové“.
Kdy si mýt ruce?
• před manipulací s potravinami i po ní
• před konzumací jídla i po něm
• po použití toalety
• po návštěvě lékaře či zdravotnického zařízení

• před ošetřením rány a po něm
• po smrkání, kašlání a kýchání
• po vynesení odpadků
• po kontaktu se zvířetem
i jeho exkrementy
• před péčí o miminko

a po přebalení
• po použití hromadné dopravy
• po použití nákupního vozíku
• po manipulaci s penězi
• po příchodu domů zvenku

INFORMACE O PROVOZU POLIKLINIKY PROSEK

Ulice Poděbradská je v současné době ve velmi špatném
stavu, proto je třeba v převážné části vozovky vyměnit
všechny konstrukční vrstvy.
Uliční vpusti se opravují včetně přípojek až k místu napojení na kanalizační stoku.
Délku stavebních prací
ovlivňuje zejména fakt, že
je nutné rozdělit je do etap
z důvodu zachování příjezdů
do přilehlých areálů. Akce je
tak rozdělena na pět stavebně
oddělených podetap.
Oprava komunikace je koordinována s dalšími pracemi
vlastníků a správců inženýrských sítí v dané oblasti
a s Dopravním podnikem hl.
m. Prahy, a. s. Součástí akce
není oprava chodníků. Ty budou opraveny pouze v nezbytném rozsahu (při vyrovnání
silničních obrub). Tato oprava začne po ukončení prací
na vozovce, tj. k 1. květnu,
a skončí k 4. květnu 2020. Text

Poliklinika Prosek

Lékárna

Lovosická 440, Praha 9
Tel.: 266 010 111
www.poliklinikaprosek.cz
Vzhledem k vyhlášení karantény pracují všechny ambulance v nouzovém režimu. Ošetřováni
jsou pouze pacienti s akutními problémy.
Než se vypravíte na Polikliniku Prosek, kontaktujte svého lékaře telefonicky. Kontakty najdete
na webových stránkách polikliniky. Kliknete-li
na jméno ošetřujícího lékaře, zjistíte, zda ordinuje, v jakých hodinách, popř. kdo ho zastupuje.

Lékárna na Poliklinice Prosek funguje od
16. března od pondělí do pátku každý den, ale
v omezeném provozu. Aktuální otevírací dobu
zjistíte na www.poliklinikaprosek.cz
Konzultace ohledně kontraindikací léčiv jsou
dočasně zrušeny.

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Tel.: 773 782 856, 773 782 850
Ústředí, Rytířská 404/12, Praha 1,
tel.: 296 336 700
Pobočka Sever, Měšická 646/5, Praha 9
(pro Prahu 9 a Prahu 8)
Telefonní číslo pro Prahu 9: 281 000 447
red

1.

2.

Navlhčete si ruce pod tekoucí vodou.

3.

7.

8.

Třete krouživým pohybem levý palec v sevřené
pravé dlani. Pak ruce vyměňte.

Naneste dostatečné množství mýdla do dlaně.

4.

9.

Třete dlaň levé ruky obousměrnými
krouživými pohyby sevřených prstů pravé ruky.
Pak ruce vyměňte.

10.

a mapa: tsk

D O P R A V N Í O PAT Ř E N Í
Plná uzávěra poloviny vozovky
ve směru z centra do 1. května 2020.
Doprava je převedena do jízdního
pásu ve směru do centra v režimu
obousměrného provozu 1+1.
Pro zajištění dopravní obslužnosti
přilehlých objektů jsou stavební práce
rozděleny na etapy s rozhraním poloviny vjezdů do předmětných areálů.

D U B E N
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Třete dlaní o dlaň krouživým pohybem.

5.

Položte dlaň pravé ruky na hřbet levé ruky.
Zaklesněte prsty. Třete pravou dlaní o hřbet
levé ruky. Pak ruce vyměňte.

Opláchněte ruce pod tekoucí vodou.

6.

Ruce si pečlivě osušte.
Jednorázový ručník použijte k zastavení kohoutku.

JAK SI SPRÁVNÌ MÝT RUCE
Zpracováno s využitím publikace „SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE:
Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví: Souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2011.“

Vydal Státní zdravotní ústav Praha za ﬁnanční podpory MZ ČR
v rámci projektu „Významné dny ve zdravotnictví v kontextu
podpory zdraví“. NPZ-PPZ 2017. Praha, 2017.

Dejte ruce k sobě dlaněmi. Zaklesněte prsty.
Třete dlaněmi o sebe ze strany na stranu.

Zaklesněte ohnuté prsty do sebe.
Třete hřbet prstů pravé ruky o dlaň
ruky levé a naopak.

DEV ÍTKA

Graﬁcké zpracování Daniella Sladká, ARGI, spol. s r.o.
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Roušková spása z Knoﬂíku
Kulturní a rodinné centrum Knoflík v Jablonecké na Proseku navzdory všemu stále jede. Kavárna, kterou provozuje, a aktivity,
jež organizuje, sice musely být vzhledem k vyhlášení nouzového stavu přerušeny, činorodý duch tu však panuje stále
– od 16. března tu dobrovolnice šijí roušky. Sto padesát denně.
„Ve chvíli, kdy byl vyhlášen
nouzový stav a bylo třeba nosit
roušky, které se nedají nikde
sehnat, jsme je začali šít u nás
v prostorách kavárny,“ říká
Eliška Kasinová, provozovatelka centra Knoﬂík.
Hlásily se šikovné švadlenky,
další zapůjčili šicí stroje, jiní donesli materiál na roušky. Ušité
kusy jsou ve spolupráci s vysočanskou radnicí distribuovány
na místa, kde chybí. Dostávaly
se tak k seniorům, pracovníkům sociálních služeb či maminkám na mateřské dovolené.
Zájem o ně byl však tak veliký,
že na „lidi z ulice“ se první dny
nedostávalo. Přednost měli ti,
kteří zajišťují sociální služby,
sestřičky v nemocnicích.
„Ve chvíli, kdy jsme začali
šít, se na nás obracely maminky, senioři, pracovníci
sociálních služeb. Přišla i sestřička z kardiologie, která sama
chtěla ušít roušky pro své
kolegyně na oddělení, protože
i tam chyběly,“ dozvídáme se
od Elišky Kasinové.

Každá ruka dobrá
Od poloviny března se na výrobě roušek v Knoﬂíku pracuje každý den. Dobrovolnice se
však musí předem přihlásit,
aby pořadatelé zkoordinovali počet osob v kulturním

Nejsou roušky? Ušijeme si je! V Knoﬂíku se drží hesla: Nejúčinnější pomoc najdeš na konci své paže

a rodinném centru. Ovšem
pomáhat je možné i z domova.
Šikulkové zvládají šití podle
návodu (a pak roušky přinesou do centra), méně zruční
mohou připravit polotovar,
žehlit… Každá ruka je dobrá.
A po několika dnech intenzivního šití se nejvíce hodí ruce
servismana na šicí stroje.
Kulturní a rodinné centrum
Knoﬂík působí v MČ Praha 9

od roku 2000. Jeho snahou
od samého počátku bylo stát
se vyhledávaným místem pro
setkávání dětí a dospělých,
místem pro zastavení všech

generací. To, že v Knoﬂíku
vytvořili tu správnou komunitu, se ukázalo právě v dnešní
nelehké době. mk, foto: Roman
Drnovec

INFO

Kontaktní místo
Kulturní a rodinné centrum Knoﬂík
Jablonecká 724, Praha 9
Nabízíte pomoc nebo potřebujete roušku?
Přijďte mezi 8 a 19 hodinou,
nebo po domluvě na telefonu 605 806 230

10
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Nezapomněli jsme na Vás!
v souvislosti se šířením
koronaviru COVID-19,
jimž jsme se všichni museli podřídit, dostanete
blahopřání k životnímu
jubileu od městské části
Praha 9 spolu s dárkový
balíčkem se zpožděním.
Děkujeme za pochopení.

Milí jubilanti, kteří
jste slavili narozeniny
koncem března nebo
vás to čeká nyní v dubnu, blahopřejeme Vám
a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Rádi
bychom Vás ujistili, že
jsme na Vás nezapomněli, ale vzhledem
k přísným opatřením

Roušky pro seniory
rozdává MČ Praha 9
Jednorázové ústenky i látkové roušky jsou v době virové
epidemie nedostatkovým zbožím. Městská část Praha 9 tuto
nezbytnou ochranu dává „svým“ seniorům zdarma.

Adam Vážanský,
místostarosta MČ Praha 9

Programy Kulturně aktivizačního centra
pro seniory v Harrachovské
a Vysočanských „V“ se v dubnu nekonají
Od 12. března 2020 vyhlásila
Vláda ČR nouzový stav pro
Českou republiku kvůli šíření koronaviru COVID-19.
Programy v Kulturně aktivizačním centru pro seniory
na Proseku i programy, které
jsou připravovány v rámci

S L U Ž B Y

Vysočanských „V“, jsou proto
zrušeny i v dubnu. Věříme,
že s květnem se situace zlepší, a budete moci zase chodit
na oblíbené programy. Počkejte si na květnovou Devítku a sledujte www.ssspraha9.
cz a www.praha9.cz. red

První stovky jednorázových
roušek se devítce podařilo
získat koncem března, takže
je hned 26. března rozdala. Pokud dorazí další slíbené zakázky, budou si moci senioři nad
60 let z MČ Praha 9 (Vysočany,
Libeň, Hrdlořezy, Hloubětín,
Prosek a Střížkov) vyzvednout
2 ks jednorázových ústenek,
nebo jednu látkovou roušku
na některém ze tří kontaktních
míst, a to vždy v úterý a čtvrtek od 9 do 11 hodin.

Kontaktní místa:
• Rodinné centrum Knoﬂík,
Jablonecká 724/6, Prosek

• Divadlo Gong, Sokolovská
191, Vysočany
• Edu Bubo Klub, park Podkovářská, Vysočany
Ústenky jsou určeny pouze
pro seniory, kteří prokážou
trvalý pobyt v katastrálním
území MČ Praha 9 (nejlépe
po předložení občanského
průkazu). Zda jsou ústenky
k dispozici, bude uvedeno
na www.praha9.cz, na facebooku Praha9-dobraadresa,
nebo volejte na linky Informačního servisu pro seniory –
283 091 523, 283 091 536.
mk

JUBILANTI

80 let
Arnošt Heuschneiderov
Jana Kunešová
Alena Husáková
Jana Šlajsová
Libuše Batková
Hana Poláková
Josef Hes
Jiří Chládek
Jaroslava Nedorostová
Jana Vohnoutová
Miroslav Viner
PhDr. Jiří Nováček
Jiří Rábl

Jiřina Žežulková
Věra Navrátilová
Pavel Novák
Petr Doležal
Václav Štochl
Blanka Seidlová
Milada Strunečková
Jindřich Lokaj
Jaroslava Fižová
Ivana Ošťádalová
Věra Zoubková
Jarmila Klápová
Vladimír Ovsík
Jaroslav Šálený

Marie Snopová
Hana Nováková

90 let
Helena Pohořalá

Helena Slezáková
Liduška Hlásná

85 let
Bohumila Králová
Vlasta Grusmanová
Stanislava Ticháčková
Milena Kadlecová
Jaroslav Zuna
Hana Holovská
Milena Kadlecová
Anton Kučera
Robert Stein
Marta Sovičová

91 let
Libuše Dvořáková
Radoslav Florián
Josef Adámek
Karel Štěpánský
92 let
Věra Nováková
Vladimír Mazáč
Jaroslav Popelka
Alenka Veranová
Jana Hnízdilová

93 let
Vlasta Bradáčová
94 let
Vladimír Vihan
Jaroslav Radová
Helena Hačecká
Bedřich Novák

vše nejlepší přeje dcera
Eva a vnoučata Lucie
a Petr s rodinami
96 let
Vladimír Janoušek
Blahopřejeme!

95 let
Matylda Macounová –

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.
INZERCE

PrVMLZPVUmS`aUmZKȓSHQxSt[HaR\úLUVZ[x
7ȱLIxYmTLaH=mZ]LúRLYtZ[HrVZ[PZWVQLUtZULTV]P[VZ[x
1HUHKOUTSKÁ
602 222 126
jana.koutska@re-max.cz

Mgr1PȱxKOUTSKÝ
724 641 982
jiri.koutsky@re-max.cz

SC-391396/12

RE/4(?0]` | PrVZLJRmc7YHOH
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Nedávejte zlodějům své jízdní kolo zadarmo
Každým rokem zmizí v ČR kolem osmi tisíc jízdních kol. Další
tisíce krádeží zůstávají neohlášeny. A přitom není těžké udělat
z kola hůře dostupnou kořist. Policie začala pro identifikaci majetku doporučovat nový typ forenzního značení formou unikátní
technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA.
Mikrotečky o velikosti jednoho milimetru v sobě nesou
kód DataDotDNA technologie.
Jsou obsaženy v roztoku lepidla a ultraﬁalové složky, takže
je lze vidět jen pod ultraﬁalovou lampou. Označení předmětu není složité a zvládnete
ho i sami. Samotné označení
mikrotečkami je pak vhodné
doplnit výraznými výstražnými prvky, které zloděje
rovnou upozorní, že se má
předmětu vyhnout. Následná
identiﬁkace označených míst
(„přečtení zápisu“ na nalezeném předmětu) je poměrně snadná. Stačí k tomu UV
lampa.
Sada pro označení kola se dá
koupit v řadě e-shopů a její
cena se pohybuje pod tisícem
korun. Podrobný návod na aplikaci i na následné přečtení
identiﬁkačního kódu je na youtube celá řada, stačí zadat sousloví kolo a mikrotečky.

Proč si nechat označit kolo
na policejní služebně?
Důvody jsou minimálně dva:
za prvé ušetříte – označení kol
je v řadě českých měst poskytováno bezplatně. Za druhé
– vaše kolo je zároveň zaregistrováno do mezinárodního
registru jízdních kol a v případě, že je odcizeno, se výrazně zvyšuje šance na to, že
se k vám vrátí.
Označování jízdních kol
pomocí technologie DataDotDNA jako bezplatnou službu
občanům zavedli už v Moravskoslezském kraji a Příbrami
a před spuštěním je v dalších
městech. V Praze ještě dostupná není.
V Praze 9 můžete kolo
zatím alespoň zaregistrovat
Bezplatně zaevidovat kolo
do registru můžete už teď.
Registraci provádí majitel,
který se s jízdním kolem do-

staví v úředních
hodinách na služebnu obvodního ředitelství
Městské policie
Praha 9. Syntetická DNA není
v Praze zatím
používána, rozhodně ale můžeme registraci
kola už ve stávajícím systému
jen doporučit.
Nejenže zvyšujete šanci, že se vaše kolo
najde, ale dá se očekávat, že
právě majitelé registrovaných
jízdních kol budou vyzváni
jako první, aby případné bezplatné označení kol mikrotečkami využili mezi prvními.

Jak postupovat při registraci kola
Předem si e-mailem nebo
telefonicky domluvte termín
registrace na přestupkovém
oddělení obvodního ředitelství
Městské policie Praha 9, Veltruská 576, tel.: 222 025 604
nebo 222 025 605, e-mail:
operacni.p9@mppraha.cz.
S sebou:
• Občanský průkaz osoby, která se dostaví k registraci kola

• Kolo, které má být
registrováno
• Originály dokladů o legálním nabytí jízdního kola:
fakturu nebo daňový doklad
od prodejce, kupní nebo
darovací smlouvu. Pokud
nic z toho nemáte k dispozici, stačí čestné prohlášení
o legálním nabytí kola.
Pozor: Zaevidování není
možné provést jen na základě fotodokumentace a kopií
účtenek a dalších materiálů
e-mailem. A kolo musí přihlašovat majitel – nelze ho
přihlašovat „v zastoupení“.
Martin Hrubčík, bezpečnostní expert,
zastupitel v MČ Praha 9 a předseda
oblastní organizace ANO pro Prahu 9

Po rekonstrukci bezpečněji pro chodce i cyklisty
Dopravně-preventivní akci zorganizovaly v první polovině února letošního roku Městská policie Prahy 9 a devátá městská část
u Základní školy Na Balabence, kde nejen děti nebezpečně přecházejí přes frekventovanou Sokolovskou ulici. Akce vyústila
v žádost adresovanou Technické správě komunikací Praha, zda by nenašla bezpečnější technické řešení na této křižovatce.
„Chodci se mohou od stanic
tramvají v Sokolovské i Českomoravské ulici dostat přes
komunikace bezpečně po
přechodech se světelnou signalizací, ale zkracují si cestu
přes vozovku. Obrátili jsme
se proto na Magistrát hl. m.
Prahy a TSK Praha, v jejichž
kompetenci je dopravní značení na komunikacích, zda by
se nenašlo bezpečnější technické řešení pro chodce na
této poměrně složité křižovatce, kterou projíždí i tramvaje,“
vysvětluje místostarosta MČ
Praha 9 Adam Vážanský.

Větší komfort pro pěší
„Podle informací z Technické
správy komunikací Praha se
připravuje obnova světelných
signalizačních zařízení na
křižovatkách Sokolovská-Českomoravská (Balabenka)
a Sokolovská-Na Rozcestí a po
12
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Po úpravách, které TSK Praha plánuje na příští rok, by se křižovatka na Balabence
měla stát přívětivější pro chodce i cyklisty

rekonstrukci by mělo dojít ke
zlepšení podmínek pro chodce, ale i cyklisty,“ konstatuje
Adam Vážanský.
Obnova semaforů na Balabence včetně souvisejících úprav
softwaru řízení křižovatky bude
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významnou součástí přestavby
celé křižovatky. Například přechod pro chodce přes Sokolovskou ulici u zastávky tramvají
Balabenka směrem do centra
bude po rekonstrukci rozdělen
pouze na dvě samostatné části

(dojde ke zrušení trojúhelníkového směrovacího ostrůvku
na jihovýchodním nároží). Na
ramenech přes Čuprovu ulici
a přes Sokolovskou od centra
budou doplněny přejezdy pro
cyklisty. Dále dojde ke zkrácení
většiny přechodů pro chodce.
Při obnově světelné signalizace Sokolovská-Na Rozcestí
bude doplněn chybějící přechod
pro chodce přes Sokolovskou
ulici s napojením na tramvajovou zastávku Balabenka.
Přes Sokolovskou ulici
v úseku dlouhém zhruba 110
metrů mezi ulicemi Českomoravská a Na Rozcestí bude
možné přecházet na dvou
světelně řízených přechodech,
přičemž bude zachován i neřízený přechod na tramvajovou
zastávku přes vozovku směrem do centra.
Vše by mělo být realizováno
v roce 2021. mk , foto: MP
DUBEN
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Volně žijící zvířata v Praze 9
Víte, že druhová pestrost fauny ve velkých městech je celoevropsky větší než ve volné krajině? Proč tomu tak je a s jakými živočichy se můžete setkat v Praze 9, když vyrazíte do přírody, jsme se zeptali Věry Aladzasové Přibylové z vysočanské Záchranné stanice pro divoká a exotická zvířata.
Co je za druhovou pestrostí
městské fauny?
Ve městech je hojnost starých
stromů mnoha druhů, hustých keřů v parcích a sadech
i v soukromých zahradách
a vnitroblocích. Květiny, popínavé rostliny, kontejnerová
zeleň, trávníky v parcích – to
vše vyhovuje jak bezobratlým, tak široké škále druhů
zejména ptáků a savců. Nejvíce druhů lze najít ve staré
vilové zástavbě (Břevnov,
Střešovice, pomezí Vinohrad
a Vršovic, Malvazinky apod.),
dále ve staré řadové i blokové zástavbě proložené pásy
zeleně (Strašnice, Hloubětín,
Spořilov apod.) a na nejstarších panelových sídlištích,
kde už jsou vzrostlé stromy
a keře (Zahradní Město, Petřiny, Červený Vrch atd.).
Ale i klasická stará zástavba
v centru je vyhledávaná řadou
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Ptáci na devítce
V Praze 9 se po delší pauze
objevil před pár lety hnízdící druh dudek chocholatý.
Hnízdí zde poštolka obecná,
krahujec obecný, kalous ušatý
(využívá stará hnízda strak),
rorýs obecný, holub hřivnáč,
žluna zelená i šedá, strakapoud
velký a další ptáci. Z pěvců pak
přímo v okolí záchranné stanice pro zvířata ve Vysočanech je
slyšet zpěv červenky obecné,
budníčka menšího, pěnice
černohlavé či sýkory modřinky. Přímo v areálu stanice loni
hned třikrát vyhnízdil vrabec
polní, za plotem v zarostlé
stráni kos černý a hřivnáči.
Hojná je tu straka obecná, ale
i kavka obecná, která je zákonem chráněná jako silně ohro-
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druhů, jako je rorýs, poštolka,
vlaštovka, netopýři několika
druhů či kuna skalní.
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žený druh. Na hranici osmé
a deváté městské části, těsně
u Balabenky, je kolonie havranů polních.

Je to tu jako v lese
Ze savců je na devítce hojná
kuna skalní, vyskytuje se
i liška obecná (i když postupná likvidace vysočanských
brownﬁeldů ji vytlačuje pryč).
Na sídlišti Prosek a Střížkov
žijí zajíci polní. Samozřejmostí
jsou oba druhy ježků a také
netopýři, hlavně nejhojněji se
vyskytující netopýr rezavý.
Ovšem opakovaně se v minulosti na devítce vyskytoval
i vzácnější netopýr pestrý
a ojediněle velmi vzácný netopýr černý. Podél tratí i silnic
putuje srnčí zvěř (opakované
střety s auty byly v minulosti
na Průmyslové), ale také třeba
křeček polní.
Co nám přelétá nad hlavami?
Na tahu je možné v Praze
zastihnout prakticky cokoli.
Namátkou to je sluka lesní,
kukačka obecná, husa polní,
křepelka polní…, z ptáků tzv.
potulných, kteří se stahují
třeba z horských lesů do nížin,
pak králíček obecný, úhelníček, severní forma mlynaříka
dlouhoocasého a další.  Foto: mk

Už patnáctým rokem žije v Záchranné
stanici pro divoká a exotická zvířata,
kterou vede Věra Aladzasová Přibylová,
volavka popelavá. Po zásahu elektrickým
proudem přišla o půl křídla.
INFO
Záchranná stanice pro divoká
a exotická zvířata, Pod Šancemi 7,
Praha 9 – Vysočany, tel.: 602 20 50 70,
www.zachranna-stanice.cz

Vycházka za ptačím zpěvem
Víte, kdo vám zpívá při procházce parkem? Čí jsou ty ptačí hlasy,
které vás ráno budí ze spaní? Přijďte se dozvědět více na přírodovědnou vycházku po parku Podviní a jeho blízkém okolí.
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Na vlastní oči i uši se přesvědčíte, jak zajímavý a pestrý je
ptačí jarní cvr(li)kot na devítce. Akce je zdarma. Vycházku
pořádá za Piráty v Praze 9
Mgr. Pavlína Ráslová.
KDY: sobota 2. května 2020,
7.30-10.30 (čas konce akce je
orientační, podle zájmu účastníků)
KDE: Sraz u vstupu do parku
Podviní (mostek u psího hřiště)
TRASA: park Podviní a přilehlý lesopark, okolí Rokytky
u parku
S SEBOU: vlastní dalekohled
výhodou, několik bude k zapůjčení
V případě deštivého počasí
nebo přetrvávajícího nouzovéDEV ÍTKA
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ho stavu v souvislosti
s virovou epidemií, se akce
nekoná. pr
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MŠ U Nové školy získala ocenění
za spolupráci se seniory
Mateřská škola U Nové školy v Praze 9 převzala ocenění „Mezigeneračně“ za několikaletou spolupráci s Domovem seniorů
Novovysočanská.
Ocenění uděluje nezisková
společnost Mezi námi, o.p.s.,
institucím, které aktivně podporují mezigenerační dialog.
Jejím cílem je, aby se generace
navzájem poznávaly, měly
k sobě úctu a společně si předávaly radost ze života. Aby se
potkávali zejména ti nejstarší
s těmi nejmladšími.

Hurá za babičkami a dědečky!
Děti z Mateřské školy U Nové
školy minimálně jednou měsíčně míří do blízkého Domova seniorů v Novovysočanské.
Tady se už na ně těší jeho
obyvatelé, především babičky.
„Děti jsou moc prima. Hrajeme si s nimi, vyrábíme různé
věci. Jsou hodně šikovné,
veselé, bezprostřední, taková
sluníčka,“ shodují se.
Spolupráce školky a domova
pro seniory trvá už tři roky.
Děti se učí, jak se k seniorům
chovat. Že je třeba mluvit pomalu a nahlas nebo že je zcela
normální vidět kompenzační
pomůcku, a to vše při společné práci či hrách. Senioři naopak od dětí získávají spoustu
energie díky programům, které si pro ně připraví.

„Naši senioři jsou velmi
šťastní, že mohou spolupracovat s malými dětmi, protože
to sem přináší spoustu života
a radosti,“ pochvaluje si ředitelka Domova seniorů Novovysočanská Michaela Žáčková.

Největší pomocí je setkávání
„Pro děti je důležité, aby věděly, že staří lidé jsou mezi námi,
že potřebují pomoci a tou největší pomocí je, když se s nimi
budeme potkávat a věnovat se
jim. Sem do domova seniorů
chodíme už tři roky. Naše děti
se na návštěvy vyloženě těší
a předbíhají se, kdo v určený
den půjde, protože sem chodíme v menších skupinách,“
řekla ředitelka MŠ U Nové školy Miroslava Karásková.
A že to nejsou planá slova,
ukazovalo i setkání 2. března 2020. Děti si s babičkami
společně zazpívaly a pak se
zápalem sobě vlastním obě
generace vytvářely papírové
akvárium. Bylo zřejmé, že
v tomto případě si ti nejmladší
s těmi nejstaršími cestu jeden
k druhému našli a společné
objevování toho, jak zajímavé
jejich světy jsou, je náramně

Jaké to při propojování generací je, si vyzkoušel i radní MČ Praha 9 Jiří Janák, jenž
byl přítomen při březnovém udělování ocenění Mezigeneračně Mateřské škole U Nové
školy v Domově seniorů Novovysočanská

baví. Předání ocenění „Mezigeneračně“ Mateřské škole
Dětský úsměv, jak se MŠ
U Nové školy říká,
pak bylo jen dalším
oživením společně
tráveného času.

Mezi námi
Ocenění „Mezigeneračně“
předala nezisková
organizace Mezi
námi. „V současné
době v celé České republice
máme propojených celkem
sto padesát mezigeneračních
skupin, to znamená, že do sto

padesáti domovů seniorů pravidelně chodí děti z mateřské
nebo základní školy,“
upřesnila ředitelka
neziskové organizace Mezi námi
Kateřina Jirglová,
a dodala: „Spousta dnešních dětí
zná své babičky
a dědečky tak,
že je vidí jednou
za měsíc, jednou
za půl roku. Mizí tak
přirozené vazby mezi generacemi a to byl i důvod, proč
jsme tento program vytvořili.“
Text a foto: mk

Zápisy do mateřských škol začátkem května
Zápisy do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 9 pro školní rok 2020-2021 se uskuteční 4. a 5. května 2020,
zápisy dětí, kterým ještě nejsou tři roky, 11. května.
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla
od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od dvou let. Na státní občany České republiky
a na občany jiného státu Evropské unie, kteří na území ČR
pobývají déle než 90 dnů, se
vztahuje povinné předškolní
vzdělávání. To se týká i cizinců, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo
přechodně po dobu delší než
90 dnů, a také na účastníky
řízení o udělení mezinárodní
ochrany.
Pokud dítě do 31. srpna 2020
dosáhne věku pěti let, jsou
14
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jeho zákonní zástupci povinni
přihlásit dítě k předškolnímu
vzdělávání.
Školským obvodem pro
všechny mateřské školy zřízené městskou částí Praha 9
je celé území městské části.
Dítě s místem trvalého pobytu
v MČ Praha 9 má při přijímání
přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ
Praha 9. Děti jsou přijímány
v souladu s § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou
dětí, pro které je od 1. září 2020
předškolní vzdělávání povinné.
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Zápisy do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9 pro školní rok 2020-2021 se uskuteční:
4. května 2020 (pondělí)
od 14 do 18 hodin ve všech
mateřských školách
5. května 2020 (úterý)
od 15 do 17 hodin ve všech
mateřských školách včetně
zápisu dětí mladších tří let
v MŠ Veltruská

INFO
Informace k zápisům, tj. kritéria
a potřebné formuláře, najdete na webu
jednotlivých mateřských škol:
MŠ U Nové školy 637, Praha 9 - Vysočany
MŠ Kovářská 1790, Praha 9 - Libeň
MŠ U Vysočanského pivovaru 261,
Praha 9 - Vysočany
MŠ Pod Krocínkou 466, Praha 9 - Vysočany
MŠ Litvínovská 490, Praha 9 - Prosek
MŠ Veltruská 560, Praha 9 - Prosek
MŠ Šluknovská 328, Praha 9 - Střížkov
MŠ Novoborská 611, Praha 9 - Prosek

11. května 2020 (pondělí)
od 14 do 16 hodin pouze pro
děti mladší tří let v MŠ Litvínovská 490  jv

ZŠ a MŠ Na Balabence 800,
Praha 9 - Libeň
MŠ Kytlická 757, Praha 9 - Prosek
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Kdo dětem ve školce čte pohádky?
Mateřská škola Pod Krocínkou v Praze 9 je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“ v rámci předčtenářské gramotnosti.
V minulém roce proběhla akce poprvé a měla velký úspěch u rodičů i dětí.
Maminka, tatínek, babička
nebo dědeček přijdou do třídy, kde na ně čekají nedočkavé děti a připravená kniha.
Knihu společně vyberou děti
s paní učitelkou nebo může
příběh z oblíbené knihy přinést sám předčítající.
Každé dítě se těší, že bude
číst právě jeho rodič nebo
prarodič. Jelikož v mateřské
škole Pod Krocínkou jsou děti
s odlišným mateřským jazykem, mají jedinečnou možnost
slyšet pohádku nebo příběh
v jejich rodném jazyce (slovenština, ukrajinština, ruština,
maďarština, bulharština, polština, moldavština, makedonština, čínština, bulharština).
Pro české děti je to naopak
možnost vcítit se do dětí, které
nerozumí úplně českému jazyku a některá slova jsou pro
ně nesrozumitelná. Proto vždy
společně s rodičem s odlišným
mateřským jazykem vybereme
pohádku, která je dětem známá. Děti po přečtení pohádky
hledají slova, která jsou v českém jazyce stejná nebo podobná a něco jim připomínají.
Společným úsilím a nápovědou
předčítajícího přichází na to,
o jakou pohádku se jedná.
Odvážlivci, kteří přišli
do školky předčítat, dostanou
z rukou svého dítěte diplom

Odvážlivci, kteří se postaví před děti
s knihou v ruce, dostanou diplom

Dobrovolníci předčítají dětem z MŠ Pod Krocínkou

a odejdou se zkušeností nebýt
pouze rodičem, ale být součástí mateřské školy.

Jaký názor na předčítání dětem
mají odborníci?
Předčítání má pro emocionální
vývoj dítěte a formování jeho
komunikačních schopností
a návyku číst si v dospělosti
obrovský význam. Vědci i praktikové shodně tvrdí, že pravidelné předčítání učí dítě jazyku
a myšlení, rozvíjí jeho paměť
a obrazotvornost, obohacuje ho
o vědomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné
čtení vítanou formou moudrého

kontaktu s dítětem a vynikající
výchovnou metodou.

Strom Knížkovník
Protože je čtení velmi důležité,
probíhá v MŠ Pod Krocínkou
další akce – strom Knížkovník. Rodiče vyplní lístek s názvem doma přečtené knihy,
který na strom umístí. Děti
pak společně pozorují, jak
strom obrůstá a společně se
těší z každého nového lístku.
Těmito aktivitami mateřská škola zároveň podporuje
vzdělávání dětí s odlišným
mateřským jazykem, kterých
v současné době přibývá. Text

INFO

Termín zápisů
do ZŠ se prodlužuje
Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných
MČ Praha 9 probíhají letos
elektronicky, případně
prostřednictvím pošty.
Termín zápisů se prodlužuje. Konají se od 1. do
10. dubna 2020. Více informací na www.praha9.cz,
případně webových stránkách jednotlivých základních škol. red

a foto: MŠ Pod Krocínkou

Páťáci ze ZŠ Litvínovská 600 na horách
V únoru vyrazila 5. C ze Základní školy Litvínovská 600 na hory. Od městské části Praha 9 dostaly děti možnost vypůjčit si
lyžařskou výzbroj zdarma. I díky tomu vyjela většina třídy do Jindřichova na chatu Javor.
Hory nás první den přivítaly deštěm, ale již druhý den
začalo sněžit tak, že po lyžování na Tanvaldském Špičáku
jsme mohli jít večer bobovat
na čerstvém sněhu.
Třetí den pobytu jsme
navštívili Liboše Štryncla
v muzeu Korálek, kde jsme
poodhalili tajemství původní
výroby skleněných korálků.
Muzeum Korálek najdete
uprostřed zahrady Štrynclových. Pan Liboš nám tam
zatopil a předvedl, jak dříve
vyráběli v Driketě (tak se
domeček jmenuje) korálky
mačkáním.
Večery jsme trávili s přednáškou člena horské služby,
D U B E N
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vydali jsme se na večerní
noční procházku, seznamovali
jsme se s robotikou nebo jsme
hráli hry s dopravní tematikou.
Počasí nám přálo a my jsme
na Tanvaldském Špičáku trávili celý týden a skoro všichni
z nás projeli celý areál. Lyžovat se naučili všichni a v pátek
se jel závod ve slalomu. V sobotu vysvitlo i sluníčko a nám
se, i když jsme byli unavení,
nechtělo v neděli vůbec domů.
Poslední večer po rozdání
ocenění a diplomů byla diskotéka, ale nikdo z nás netušil, že nás v neděli čeká ještě
jedno překvapení – asi 20 km
před školou se nám rozbil

5. C ze ZŠ Litvínovská 600 na horách

autobus. Mimo dálnici jsme
překládali věci do nového autobusu, který ale přijel brzy.
DEV ÍTKA
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Těšíme se na další společné
zážitky. Text a foto: Hana Štěpánková,
třídní učitelka
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Informace z Divadla Gong
Mimořádná opatření přijatá do 11. dubna 2020 v souvislosti
se snahou zamezit šíření viru COVID-19 zahrnovala i uzavření
vysočanského Divadla Gong.
Změna programu vyhrazena.
Vzhledem k stále se měnící situaci nejsme schopni v
tento moment odhadnout,
jak dlouho opatření potrvá. Prosíme diváky, aby sledovali webové stránky www.
divadlogong.cz a sociální sítě
divadla (facebook Divadlo
Gong), kde budou informace aktualizovány podle vývoje situace v zemi.

Vybraná divadelní představení
v Gongu, která se od 10. března 2020 neuskutečnila, budou
přeložena, ostatní zrušena.
Informace o tom najdete
na www.divadlogong.cz.
Všechna představení pro
děti a mládež Divadla AHA!
jsou bez náhrady zrušena
do 12. dubna (včetně). Vstupenky je možné vrátit v místě
zakoupení do 30. června 2020.

Divadlo Gong
14. 4. úterý 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.
15. 4. středa 19.00
Jazz Club Gong
Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka
Nestárnoucí legenda českého tradičního
jazzu, která nahrála hudbu také k televiznímu seriálu Prima sezóna podle románu
Josefa Škvoreckého.
16. 4. čtvrtek 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
17. 4. pátek 19.00
Franco D´Alessandro: Římské noci
Poutavý a současně dojemný příběh
dvou slavných lidí, italské herečky Anny
Magnani a amerického dramatika Tennessee Williamse. V hlavních rolích Simona
Stašová a Oldřich Vízner.
18. 4. sobota 13.00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové
18. 4. sobota 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.
19. 4. neděle 19.00
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne!
Snadné je spadnout do manželské
krize, ale jak z ní ven? V hlavní roli Petr
Nárožný.
20. 4. pondělí 19.00
Stand-up comedy
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
One man show známého komika s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.
21. 4. úterý 19.00
NAPOSLEDY V GONGU
Noëlle Châtelet: Žena Vlčí mák

16
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Monodrama o nečekaném a šokujícím
citovém vzplanutí starší dámy s Hanou
Maciuchovou v hlavní roli.
23. 4. čtvrtek 19.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: Čochtan vypravuje
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě Josefa Dvořáka.
24. 4. pátek 19.00
Fontána
Výroční bigbítový koncert plný hitů 60.
a 70. let.
27. 4. pondělí 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.
28. 4. úterý 19.00
Malá scéna
Šporkovo trio a hosté: Černá hodinka
– Lásky rozverné
Koncert klasické hudby s veselými verši
o lásce z francouzské galantní poezie
a prózy v ozvěnách moudrých osobností.
29. 4. středa 19.00
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Léta normalizace pohledem osmileté
školačky v kultovní dramatizaci. V hlavní
roli Barbora Hrzánová.

Vrácení peněz za internetové
vstupenky (e-ticket) proběhne automaticky.
Všichni, kteří vlastní vstupenky Kulturníhoportálu.cz
na představení v Gongu do
12. dubna (včetně), budou
o dalším postupu informováni textovou zprávy (elektronickou poštou). Vybraná
představení budou přeložena
na podzim a ostatní budou
zrušena. V obou případech
bude možné vstupenky vrátit
(vyměnit) v místě zakoupení
do tří týdnů od původního
termínu představení. Další

otázky odpoví pořadatel těchto představení na telefonním
čísle 603 805 271.
Vstupenky na přeložené
koncerty zůstávají v platnosti
a není třeba je vyměňovat.
V případě nevyhovujícího
náhradního termínu koncertu
je možné vstupenky vrátit
v místě zakoupení do
30. června 2020. Vrácení peněz za internetové vstupenky
(e-ticket) je nutné odeslat
do společnosti Ticketportal
(Politických vězňů 15, Praha 1). Pokladna Divadla Gong
je do odvolání uzavřena. 

17. 4. 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.

Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.

20. 4. 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.
20. 4. pondělí 10.15
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.
21. 4. úterý 10.00
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.
22. 4. středa 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.
23. 4. čtvrtek 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.

GONG DĚTEM

24. 4. pátek 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

15. 4. středa 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.

27. 4. pondělí 10.0
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+

17. 4. pátek 9.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
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28. 4. úterý 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
29. 4. 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.
30. 4. čtvrtek 10.00 a 14.15
PREMIÉRA
R. Klučka, M. Mazal: Matka Ze-mě 6+
Zábavná parodie na současné zemské
i společenské klima, která děti naučí vnímat přírodu jako svůj domov a rodičům
připomene, co je na světě nejdůležitější.

KLUB KOCOUR
16. 4. čtvrtek 19.30
DAVID ŠITAVANC + MARTINA VON W
Akustický folk.
23. 4. čtvrtek 19.30
ZDENEK BARTÁK & T´N´T
Pražský folkrock.
28. 4. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.
30. 4. čtvrtek 19.30
THE YESTERTONES
Energický mix hitů ze zlaté éry rokenrolové, bluesové i rockové.

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

DUBEN

2 0 2 0

K U LT U R A

…jsme zde Zemí spjatí
Ačkoli šíření epidemie COVID-19 zahájilo neplánované divadelní prázdniny, Divadlo AHA!, které se věnuje tvorbě her pro
děti a mládež, nezahálí.
V plném proudu je práce
na divadelní hře s pracovním
názvem Matka Ze-mě,
která se pokusí dětem od
6 let vysvětlit zábavnou formou základní témata spojená
s ekologickými problémy
současnosti. Sešli jsme se se
spoluautorem scénáře Radovanem Klučkou, který se
s námi podělil o svoje dojmy
spojené s přípravou nového
představení.
Ekologie, hlavní téma vaší nové
hry pro děti Matka Ze-mě,
je neuvěřitelně široký pojem.
Můžete trochu přiblížit, jakým
směrem se vydaly vaše myšlenkové pochody při jejím psaní?
Jaké varianty a zápletky jste
zvažovali?
V první řadě, na hře se ještě
pracuje a neustále ji vylepšujeme. V průběhu našeho „eko
průzkumu“ jsme totiž objevili
obrovský počet témat, kterými bychom se mohli nebo spíš
měli zabývat. A protože víc
hlav víc ví, rozhodli jsme se
na scénáři pracovat kolektivně, to znamená se všemi tvůrci
a herci inscenace. Kromě mě
a Miloše Mazala tak přispěli
i Jakub Stich, Vráťa Hadraba,
Majda Lážnovská a Denisa
Veverková. Jeden člověk totiž
vidí budoucnost v recyklaci,
druhý v solárních panelech
a třetí v bezodpadové cestě.
Všichni přitom mají pravdu,
ale ani jeden z nich úplnou.
A my zkoušíme všechno
skloubit dohromady tak, aby
zazněly všechny otázky, otevřela se veškerá možná témata
a společně jsme pak vymysleli

řešení. Ale spíš divadelní řešení než řešení eko otázky samotné, protože tu nedokážou
vyřešit ani největší odborníci
napříč všemi obory. Respektive to jedno řešení existuje a to
je starat se o matku Zemi jako
by byla mou součástí a nevnímat ji jako prostředek k zisku.
Neparazitovat, uvědomit si, že
když si od ní něco vezmu, tak
bych se jí měl i revanšovat.
A co zápletka?
Variant bylo mnoho, od dobrodružné cesty odpadním
potrubím až po cestování
v paralelních vesmírech nebo
nové postapokalyptické světy, ale vždycky nám všechny
příběhy nakonec přišly příliš
didaktické, přehnaně apelující. Už jsme viděli, jak se
rodiče vrtí, že jejich dětem
meldujeme do hlavy nějaké
eko utopie. Pravdou také je, že
české děti s ekologií vycházejí
docela dobře – třídíme, neházíme odpadky do řek, vzduch
máme čistší než před dvaceti
lety, takže proč bychom je
měli zatěžovat otázkami, které
zapříčinili jejich rodiče – jednorázové plasty, pohodlí v autech, vyhazování jídla apod.
A proto chceme udělat inscenaci zejména vtipnou, hravou,
plnou zvratů, ale i nabitou informacemi, které dětem rozšíří obzory spíš, než abychom je
zavalovali problémy.
Jak jste si poradili s tím, aby
tohle závažné téma zároveň děti
v divadle i bavilo?
Tak, že ty vážné věci uděláme
natolik vtipně a zajímavě, že

děti bude bavit se šťourat v tématu i potom, co opustí divadlo. Snad. Třeba hned potom
použijí pet láhev ještě jednou
místo toho, aby ji rovnou vyhodily, nebo si na narozeniny
nebudou přát tisíc hraček, ale
jen devět set.
Při psaní podobných her nezbývá autorovi než nastudovat
hodně podkladů a informací.
Změnil se váš pohled na problém během práce na „Matce“?
Hlavní výzvou současnosti je
Zero Waste, tedy nevytvářet
odpad. Nekupovat věci, které za chvíli vyhodím, raději
koupit dražší věc, která bude
kvalitní a vydrží. A když bude
z regionu, tak to bude úplná
výhra. Překvapivé třeba je, že
teď řešíme obrovské množství
vyhozených plastů, a přitom
neřešíme odpad jako takový.
Toho neplastového odpadu,
co se už nemá jak využít, je
totiž doslova desetkrát tolik
než všech plastů dohromady.
Ročně! Problém tudíž není
plast, ale kupování a spotřebovávání jako takové. No ale
tím se hned po odstranění
jednoho problému dostáváme
do obrovské ekonomicko-logické spirály, kterou nedokáže nikdo – pokud si chceme
udržet životní úroveň – reálně
vyřešit. My vidíme naději
v generaci současných dětí,
které si nebudou nechávat
vozit zboží z druhého konce
světa a do toho budou šťastné,
i když nebudou mít narvaný
pokojík nesmysly. Zkrátka
děti, které budou dělat všechno s mírou. A pak může nastat
harmonie Ze-Mě.
Máte v úmyslu sdělit hrou něco
i rodičům dětí, kteří na představení přijdou?

Matka Ze-mě

Nemusíš mít pořád víc a pořád
někam růst, stačí, když budeš spokojený s tím, co máš.
Nebojme se o planetu, bojme
se o sebe, protože Země tady
na rozdíl od nás ještě pár miliard let bude.
Předpokládám, že toho nebudete chtít předem z děje mnoho
prozrazovat, ale přeci, na co se
mohou malí diváci těšit?
Na pořádnou jízdu eko světem,
zemskou přitažlivost, lidskou
hloupost a mateřskou lásku.
Můžete se těšit na postavy jako
Mars (jo, ta planeta), Prezident
světa, Bůh, Pralesní muž nebo
Havajský písničkář… Začíná to
být přitažlivější než žlutá popelnice? Text a foto: dg
INFO
Premiéra divadelního představení pro
děti Matka Ze-mě je v Divadle Gong
naplánována na 30. dubna
od 10 a 14.15 hodin.
V případě, že mimořádná opatření
přijatá v souvislosti se snahou zamezit
šíření viru COVID-19 budou stále platná,
termín premiéry bude posunut. Sledujte
webové stránky www.divadlogong.cz.

10 za 10 – srdečné pozdravy z Kielc!
V Galerii 9 ve vysočanské radnici prezentuje své práce desítka umělců z polského
Kielce. K vidění bude určitý čas po ukončení mimořádných opatření v souvislosti
s epidemií COVID-19.
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, MAGDALENA LEŚNIAK, IWONA STACHURA
D U B E N
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a RAFAŁ URBAŃSKI. Další z malířů
MAREK WAWRO se věnuje také grafice
a kresbě. Grafiky vystavují MONIKA
CYBULSKA a TERESA ANNA ŚLUSAREK, koláže a textilní tvorbu TAMARA
MAJ. Kielecké sochaře reprezentují
SŁAWOMIR MICEK a DAWID SZLUFIK.
Podrobně jsme o výstavě informovali
Dawid Szluﬁk
v březnovém vydání Devítky. red
DEV ÍTKA
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Monika Cybulska: Zabraňte
násilí vůči lidem
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Kde se vzalo pojmenování Velikonoce?
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojený s památkou umučení a vzkříšení Krista, ovšem
zvesela ho slaví i bezvěrci. I když letošní Velikonoce budou vzhledem k restriktivním opatřením přijímaným v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 jiné, než jsme zvyklí. Ale pomlázka a malované vajíčko jsou klíčem k opravdovému jaru, tak si je
užijme třeba jen s rodinou.
Datum Velikonoc připadá
na neděli po prvním jarním
úplňku. Letos tedy Boží hod
velikonoční slavíme 12. dubna.
Předchází mu však tzv. pašijový týden nebo také svatý či
velký.
Po Modrém (někde Žlutém)
pondělí přicházelo Šedivé
úterý, kdy hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny.
O Škaredé středě, říkalo se jí
také Sazometná, protože naši
předci v tento den vymetávali
saze z komína, se podle lidové
pověry nikdo nesmí škaredit,
protože by pak byl jako kakabus každou středu v roce.
Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění. Hříšníci, kteří se káli,
byli přijímáni zpět do společenství věřících. Zkrátka „suché ratolesti“ církve se opět
„zazelenaly“. Lidé v tento den
jedli jen zelenou stravu – špenát, zelí, aby byli po celý rok
zdraví. A pokud chcete, aby se
vás držely peníze, nic si tento
den nepůjčujte a s nikým se
nehádejte. A než podle tradice
odletí všechny zvony do Říma
– ve čtvrtek utichají až do Bílé
soboty – zacinkejte si penězi.
Velký pátek je připomínkou
smrti Ježíše Krista. Věřící ho
prožívají ve znamení tichého
rozjímání. Milovníci dobrodružství však mají jedinečnou
možnost nalézt poklad. Otevírají se totiž skály. Stačí hledat
tam, kde uvidíte světélko,
kvetoucí či zářící kapradí nebo
záři vycházející z otvoru skály.
A věřili byste, že se tento den
otevírá i památná hora Blaník?
O Bílé sobotě pekly hospodyně mazance a velikonočního beránka, muži a chlapci
pletli pomlázky z vrbového
proutí a děvčata zdobila vajíčka. A všichni se těšili, že končí
„svaté třídenní“, tedy třídenní
půst, kdy bylo zapovězeno
konzumování masa i zábava.
Na Boží hod velikonoční,
kdy Kristus vstal z mrtvých,
se v kostele při bohoslužbě
světily velikonoční pokrmy
– beránek, mazanec, chléb,
vejce a víno.
A tolik očekávaná koleda,
pomlázka nebo mrskút, kdy
chlapci chodí vyšlehat děvčata, nastává s Velikonočním
pondělím. A k pomlázce ne18
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Malý koledníček
Já jsem malej koledníček,
já k vám jdu,
dáte-li mě pár vajíček,
rád vezmu.
Nemáte-li červený,
dejte bílý,
však vám za ně slepička
snese jiný.
Na peci v koutku,
na zeleným proutku,
než se proutek otočí,
ať se korbel natočí.
Pijte páni, pijte,
jen se neopijte,
a nám taky připijte,
až já budu mládencem,
připiju vám i s věncem.
z Čech

Přejeme krásné Velikonoce! Foto: Marie Kurková

rozlučně patří malovaná vajíčka – kraslice.
A napadlo vás někdy, odkud se vzal název Velikonoce?
Přece z „velké noci“ ze soboty
na neděli, kdy Ježíš Kristus
vstal z mrtvých.

Víte, co znamenají velikonoční
symboly?
Beránek
Symbol beránka byl velmi
rozšířený již v pohanských
dobách v celé středomořské
civilizaci ovládané po tisíciletí pastevci. Mezi židy zase
ovce symbolizovala Izraelitu
jako člena „Božího stáda“
a židovský Bůh je označován
za pastýře, který bere své ovce
do náručí. Beránek se také
zabíjel na památku vyvedení
Izraele z egyptského otroctví.
V křesťanské církvi se beránek
stal symbolem Ježíše Krista,
protože i on byl – obrazně
řečeno – obětovaný za spásu
světa.
Pomlázka
Také se jí říká dynovačka,
mrskačka, šlehačka, binovačka, tatary, březové metličky.
A proč se šlehalo?
• aby byla děvčata zdravá,
pilná a veselá celý rok
• pro předání svěžesti a zdraví
z mladého proutku
• hospodář vyšlehal čeládku,
aby nebyla líná
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• na znamení přátelství mezi
rodinami – děti nechodily
k těm sousedům, jejichž rodiče nebyli zadobře
Vajíčko
Protože vajíčko obsahuje
zárodek života, bylo již odpradávna v mnoha kulturách
symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení. Zvyk
konzumovat vejce v době
svátků souvisel pravděpodobně i s půstem, který Velikonocům předcházel a při němž se
vejce jíst nesměla.
Odměnou za šlehnutí pomlázkou, které má omlazující
účinek, a koledu dostávají
koledníci krásně ozdobené
vajíčko. Tradiční a nejpoužívanější barvou vždy byla
červená, která podle pověry ochraňuje před démony
a zároveň symbolizuje lásku
a život.
Zajíček
Dnes je zajíček označován
za toho, kdo o Velikonocích
přináší vajíčka (nejlépe čokoládová). Jeho původ však
musíte hledat v pohanských
rituálech oslavujících příchod
jara. V řecké, egyptské i čínské mytologii symbolizuje
štěstí, plynoucí čas a krátkost
života. V Bibli je řazen mezi
stvoření „maličké na Zemi
a moudřejší nad mudrce“

a představuje chudé, skromné
a pokorné.
Velikonoční oheň
Stejně jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou
a procitnutí po dlouhém studeném čase, symbolizuje oheň
příchod Ježíše Krista o Velikonocích.
Velikonoční svíce
Podle staré tradice se svíce
zapaluje od posvěceného ohně
na počátku liturgie konající se
v noci z Bílé soboty na neděli,
v níž Kristus vstal z mrtvých.
Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené svíce
do tmavého, zhasnutého kostela. Tak si křesťané připomínají, jakým zásadním obratem
je Kristovo vzkříšení – noc,
která se proměňuje v den.
Bílá velikonoční svíce se zapaluje jen během padesátidenního velikonočního období, tedy
od Velikonoc do letnic, při
křtech a pohřbech, aby člověk
přešel branou smrti a „vstal“
k novému životu s Bohem.
Kříž
Je to jeden z nejdůležitějších
křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen
k smrti ukřižováním. Tento
trest patřil k nejvíce krutým
a ponižujícím. Text a foto: Marie
Kurková
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Hody, hody doprovody, dejte vejce perníkový…
„Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička…“ Dnes však malí koledníci o Velikonocích
vezmou za vděk raději sladkostí než skutečným vejcem. Napečte jim vajíčka, zajíčky nebo kuřátka z perníku. Nebo do této
činnosti zapojte děti, když nechodí do školy.
Potřebujete:
10 dkg medu, 5 dkg sádla,
25 dkg cukru moučka, 2 celá
vejce, 2 žloutky, 2 lžíce kořenící směs do perníku, 2 lžičky
jedlé sody, 65 dkg hladké
mouky, 3 lžíce mléka.

Pracovní postup:
Med, sádlo a cukr moučka
rozehřejte a přidejte vejce,
koření a naposledy mléko. Vše
zpracujte do kaše, ale jen s polovinou mouky. Druhou polovinu mouky dejte na vál a kaši
zpracujte na těsto. Vyválejte
tenkou placku, vykrájejte tvary na plech (na pečicí papír),

potřete je trochu rozšlehaným
bílkem. Pečte do barvy skořice (trouba na 150 stupňů) tak,
aby se perníček nerozlomil.
Polevu připravíte tak, že
bílky přecedíte a pak ušleháte
s najemno přesetým cukrem
moučka dotuha – na 1 bílek
15 až 18 dkg cukru. (Někdy
i víc, aby se zdobení neroztékalo.) Barevnou polevu
vytvoříte přidáním potravinářské barvy. Pokud nemáte
profesionální zdobítka, stačí
vám igelitový sáček, kterému
ustřihnete růžek.
Tak hodně zábavy při pečení
a veselé Velikonoce! Text a foto: mk

RE FRESH je projekt, který organizuje Proxima Sociale o.p.s.
ve spolupráci s VÚ a SVP Klíčov a MČ Praha 9.
RE FRESH – název také znamená „osvěžit se“ a tím myslíme na chvilku se zastavit,
nabrat nové síly, doplnit informace a obnovit vztahy. Projekt
je určen především pro mladé
lidi, kteří mohou potřebovat
pomoc s plánováním budoucnosti, hledáním práce, vybírá-

ním školy, jednáním s úřady,
se zvládáním vlastní agresivity
a s komunikací obecně. Právě
kvůli tomu tady jsme.
Pracovníci projektu jsou
zkušení sociální pracovníci.
Tato služba je zadarmo. Skupina je určena pro mladé lidi
od 15 do 19 let.

Scházíme se ve středu
Od 15. ledna se scházíme
jednou týdně ve středu v 17
hodin a společně pracujeme
na tématech, která jsou pro
mladé nejvíc aktuální (slovní
projev, volný čas, škola, komunikace, trestní odpovědnost, manipulace, ﬁnanční
gramotnost, komunikace
s úřady atp.). Na skupině
diskutujeme, hrajeme hry,
pracujeme ve skupinkách,
sledujeme videa a vzájemně
se inspirujeme.
Cílem projektu je, aby si
mladí uměli svoje záležitosti
vyřídit sami, aby uměli ko-

munikovat s úřady a se svým
okolím, aby si uměli najít
práci, aby si ujasnili, čemu se
v životě chtějí věnovat, aby
problémům uměli předcházet,
případně aby věděli, na koho
se mohou obrátit.
Jestli vás projekt zaujal,
zavolejte nám, domluvíme
si s vámi a s vaší dcerou/
synem setkání. Představíme
vám projekt a zodpovíme
dotazy.
Koordinátorka projektu
RE FRESH Mgr. Alice Egertová, tel.: 775 610 001,
egertova@proximasociale.cz 

Kurzy v Obecním domě ve Vysočanech
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro. Kapacita
kurzů je omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.divadlogong.cz.
Sledujte webové stránky Divadla Gong, zda se akce uskuteční.
NEJSOU TO JEN HŘIBY ANEB
ROZŠIŘUJEME SI SVŮJ
HOUBAŘSKÝ REPERTOÁR
Praktická přednáška pro začínající i pokročilé houbaře.
Jak si svůj houbařský obzor
zásadně rozšířit a zbavit se
tak zbytečných obav z nebezpečných otrav? Odpovědi
na nejčastější otázky z českých mykologických poraden.
D U B E N
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Kdy: čtvrtek 16. dubna 17.00–
18.30 hodin
Cena: 150 Kč (záloha 100 Kč,
nutno zaplatit do 13. dubna)

KURZ ŠITÍ – TILDA
Umělecký workshop. Seznámení s technikou Tilda,
výroba panenky zahradnice
z bavlněné látky, její vyplnění
dutým vláknem a dekorování.
Kdy: sobota 18. dubna 10.00–
16.00 hodin

Cena: 600 Kč (materiál a pomůcky v ceně, záloha 300 Kč,
nutno zaplatit do 13. dubna)

zápisník, tužku
Lektor: Jana Heidenreichová
Z větrné hůrky

KINEZIOLOGIE V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ (PŘEDNÁŠKA)
Co je kineziologie a jednoduchý svalový test? Jak
se prostřednictvím tohoto
testu dají nalézt a odstranit
psychické bloky? Kromě odpovědí na tyto otázky dojde
i na praktické ukázky – tanec
svalů k vyrovnávání energií
a doplňující cvičení pomáhající při stresu.
Kdy: čtvrtek 23. dubna 18.00–
20.00 hodin
Cena: 240 Kč
S sebou: pohodlné oblečení,

Novinka:
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KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ PRO DĚTI
Pravidelný seminář pro starší
žáky, kteří mají rádi příběhy,
čtou nebo by chtěli umět sami
psát. Vymýšlení zajímavých
postav, hrdinů i padouchů,
tvorba poutavého rozhovoru
a psaní napínavých textů.
Vhodné pro děti od 11 do 15
let.
Kdy: každou středu 15.45–
16.45 hodin (zahájení
15. dubna)
Cena: 1200 Kč (6 lekcí) dg
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U Edu Bubo Klubu
to jen kvete
Park v Podkovářské ulici ve Vysočanech se už probudil ze
zimního spánku a v klubu se chystají procvičit si záda, zkontrolovat správné čištění zoubků a koncem dubna také na pálení čarodějnic, pokud to současná situace dovolí.
V Edu Bubo Klubu se už deﬁnitivně rozloučili se zimou
a přivítali jaro. Postupně připravují park na letní sezonu
a místní kluci už zvládli i naplést pomlázky.
Duben – to jsou ohromné
změny v přírodě, energie jara
se probouzí ve své maximální
síle, a tak se i v klubu zaměří
na zdravou životosprávu, přivítají lektorku, která popovídá
o správném držení těla a procvičování zad.
Pro maminky nejmenších
dětí bude připravena přednáška o správném čištění zoubků. A nezapomínají tady ani
na pálení čarodějnic a opékání
buřtíků plánované v parku
Podkovářská. Sledujte www.

Malé čarodějnice z Edu Bubo Klubu jsou
připraveny…

edububoklub.cz, abyste zjistili, zda a v jakém termínu se
akce uskuteční. Text a foto: mvp

Tvoření a zábava
pro děti i dospěláky
6. dubna od 14 hodin
Kohoutek, slepička, kuřátko podle výběru - dekorace
7. dubna od 14 hodin
Zdobení vejdumků
tradičně i netradičně
- kolik vysušených
vejdumků si přinesete, tolik si ozdobíte
8. dubna od 14 hodin
Beránek, ovečka - podle výběru - dekorace
9. dubna od 15 hodin
Pečeme jidáše
Na tvoření je třeba se telefonicky objednat do 6. dubna,
počet míst je omezen.
Letní příměstské tábory
Stále probíhá rezervace letních
příměstských táborů. Rádi přivítáme děti, které mají rády tvoření, divadlo, přírodu a pohyb.
20
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Dům dětí a mládež Praha 9, Měšická 720/2, se zúčastnil tvůrčí soutěže „3D tiskárny do škol“, kterou pořádala Alza.cz.
Ta poskytla šest tiskáren
kárně vytiskl Vojta Musil
Creality ENDER 3, na ktez pokročilejšího kroužku
rých se soutěžní výrobky
3D modelování a tisk.
tiskly.
Plánované akce DDM Praha 9
Soutěže se zúčastnilo
8. dubna 2020:
celkem 11 členů 3D kroužků
Tradiční pletení pomlázek, maDDM Praha 9.
lování velikonočních vajíček,
3D kroužek se věnuje zejmévýroba velikonočních dekorací
na modelování v profesio25. dubna 2020:
nálním programu Autodesk
Inventor, který mohou mít děti Prosecký orienťák – sportovní
rodinné zápolení
zdarma i k domácímu užití.
Aktuální informace o konání
Část výrobků si děti tisknout
v 3D laboratoři, kde mají k dis- akcí sledujte na www.ddmpraha9.cz Text a foto: mb
pozici čtyři 3D tiskárny.
Všechny děti
z devítky se umístily do 20. místa
a obsadily dokonce i první
příčku. Každý
z umístěných získal od pořadatele
hodnotnou cenu
- 3D tiskárnu.
Vítězné dílo ve 3D
softwaru vymoZ tvůrčí soutěže 3D tiskárny do škol
deloval a na tis-
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Košík nápadů je dětský zájmový klub, který již pátým rokem najdete
na adrese Špitálská 885/2A, nedaleko stanice metra B Vysočanská.
Velikonoční tvoření

Soutěž 3D tiskárny do škol

Hlídání dětí
Vyzkoušejte krátké nebo dlouhé vstupy dětí od 2 do 5 let.
Hlídání v Košíku nápadů je
ﬂexibilní, o děti se tu starají
v ty dny, kdy to rodiče potřebují. Děti
se naučí základní
sociální návyky
ve skupině svých
vrstevníků a získají
nové kamarády. Jejich vstup
do mateřské školy je pak snazší.
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Kroužky
Ještě je několik volných míst
pro děti ve středečním dramatickém kroužku loutkového
divadla a čtvrtečním výtvarném kroužku.
Veškeré informace o tvoření,
kroužcích, hlídání, táborech
i možné návštěvě podá Jitka
Obermajerová na tel.: 605 406
758 nebo e-mailu Jitkaobermajerova@seznam.cz jo
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po druhém opakování jeho výroku dČvþata
pochopila, že jim oznamuje konec války.
PĜesto dČtem stále hrozilo smrtelné nebezpeþí. Výnosem K. H. Franka byly totiž odsouzeny k trestu smrti, který mČl být vykonán po vítČzné válce VelkonČmecké Ĝíše. Aþ
se tato ěíše již neodvratnČ Ĝítila do propadlištČ dČjin, mohla ještČ i v tento þas okupaþní
moc dát rozkaz k likvidaci tČchto dČtí. Proto
místní obþané pĜemístili dČti do hostince
v obci Turovec. To se však netýkalo sourozencĤ Smržových. Jejich teta si je vyzvedla
ještČ 5. kvČtna a dovezla do Prahy.
O výchovu sirotkĤ Jaroslavy a Vladimíra se
po válce zprvu starala jejich teta Antonie,
i když poruþnictví bylo soudnČ pĜidČleno
bratru Jarmily Smržové JUDr. Rudolfu Holubovi. PozdČji byly dČti rozdČleny mezi babiþky. O Jaroslavu se starala babiþka Eleonora Holubová a o Vladimíra Anna Smržová.
V záĜí 1945 skoþila Jaroslava hned ze þtvrté
tĜídy, kam chodila ve školním roce 1941/42,
do 1. mČšĢanky. Poté absolvovala þtyĜi roþníky obchodní akademie. Protože jí chybČly
elementární základy, musela první roþník
akademie opakovat. V roce 1953 se provdala
za Jana Mokrého. Dlouhá léta pak pracovala
na ministerstvu spravedlnosti.
Bratr Vladimír nastoupil v záĜí 1945 v sedmi
letech do první tĜídy. Po ukonþení základního vzdČlání se vyuþil automechanikem.
ZemĜel v roce 2004. Jaroslava Mokrá-Smržová žije v Praze 6.
Vlastislav Janík
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PĜíbČh rodiny Smržovy

579
455
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na poþátku roku 1938 zaþala župa Barákova
organizovat prozíravČ tzv. Brannou školu,
která mČla absolventy vychovávat k tvorbČ
branných komisí, které by zabezpeþovaly
poĜádek ve vnitrozemí v dobČ váleþného
konÀiktu. Tyto kurzy absolvoval Jaroslav
Smrž.
Na podzim roku 1938 prošla sokolská organizace ve Vysoþanech první velkou zkouškou. Po podepsání mnichovské dohody se
v nČkolika málo dnech z pohraniþí pĜivalila
vlna þeských uteþencĤ. Jednalo se hlavnČ
o lidi z Kamenického Šenova, nad jejímž

Manželé Jaroslav a Jarmila Smržovi

Ve Vysoþanech mezi Kolbenovou ulicí a novým parkem Zahrádky (v sousedství ulice Na ýerné strouze) vznikly nové ulice Smržových a Svatošových (názvy schválila Rada hl. m. Prahy 16. prosince 2019 a do konce roku byly zapsány do registru ulic). PĜíslušníci tČchto rodin byli nacisty popraveni za pomoc
parašutistĤm v souvislosti s atentátem na zastupujícího Ĝíšského protektora
Reinharda Heydricha. Tentokrát pĜinášíme pĜíbČh rodiny Smržovy.

Jaroslav Smrž se narodil 24. záĜí 1904 v obci
Vysoþany v politickém okrese Karlín. Narodil se do rodiny Josefa a Anny Smržových.
Jaroslav Smrž vychodil pČt tĜíd obecné školy
a potom dvČ tĜídy školy mČšĢanské. Po absolvování tohoto vzdČlání se vyuþil autosedláĜem a po otcovČ pĜíkladu nastoupil do továrny ýeskomoravská Kolben ve Vysoþanech.

Sokol a rodinný život
Jaroslav Smrž mČl velmi rád tČlovýchovu.
NejdĜíve docházel do DČlnické tČlovýchovné
jednoty. Když se seznámil s Jarmilou Holubovou, která byla þlenkou Sokola ve Vysoþanech, kde byla cviþitelkou mládeže, a pozdČji se stala jeho ženou, „pĜerušil veškeré styky
s DTJ r. 1928“ a vstoupil do Sokola.
Jarmila Holubová se narodila 19. listopadu
1907 v Habrech þ. 287 Karlu Holubovi a EleonoĜe Holubové. V roce 1935 se manželé pĜestČhovali do bytu v Zákostelní ulici þp. 666.
To už mČli dceru Jaroslavu, narozenou v roce
1933, a v roce 1938 se jim narodil syn Vladimír.

Rok 1938 a okupace ýeskoslovenska
V roce 1937 se náþelníkem sokolské jednoty ve Vysoþanech stal Jaroslav Piskáþek.
Jaroslav Smrž se v sokolské jednotČ stal
vedoucím cviþitelem místního dorostu. Již
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harda Heydricha, byli Jaroslava a Vladimír
gestapem zadrženi a odvezeni na Jenerálku,
kde byli internováni. Pro bratra Vladimíra to
byl šok. Ze zaþátku celé dny proplakal a Jaroslava jej musela všude nosit na zádech.
Jeho opatrovníkem se stal Igor Pleskot, kterému v té dobČ bylo tak jako JaroslavČ 12 let.
Jaroslava naopak dostala na starosti Aniþku Moravcovou, které byly tĜi roky. BČhem
krátké doby bylo na Jenerálce soustĜedČno
celkem 46 dČtí. Musely zapomenout na svá
pĜíjmení a oslovovat se smČly pouze kĜestními jmény. Písemný styk, popĜípadČ zaslané
balíþky s jídlem þi obleþením byly posílány
jen pĜes Ĝídící úĜadovnu pražského gestapa
v Bredovské ulici.
V roce 1944 vedení gestapa rozhodlo o pĜesunu dČtí do internaþního tábora ve SvatoboĜicích u Kyjova. DČti byly do tábora pĜevezeny autokarem, který vyjel z Jenerálky
11. dubna a do SvatoboĜic dorazil kolem
jedné hodiny po pĤlnoci. Ubytování dČti
našly na bloku, který se zaþal podle svého
úþelu nazývat Kinderheim. ÚplnČ na sklonku války byl svatoboĜický tábor zlikvidován
a internovaní obþané byli propuštČni. To se
však netýkalo uvedených dČtí. Ty byly pĜevezeny do Kyjova a autobusem odvezeny
do Brna. Zde pĜestoupily na vlak, který je
dovezl do Plané nad Lužnicí, kde se nalézal
již zrušený tábor pro obþany, kteĜí se vyhýbali pracovní povinnosti. Protože se blížil
konec války, byl tento tábor velmi zanedbaný a plný blech a vší. I zde je v podstatČ
obratem vypátrali pĜíbuzní. Do Plané nad
Lužnicí se vypravila i teta Antonie Bejþková
a strýc Václav Smrž. Se strážným se dokonce
domlouvali na eventuálním propuštČní, ale
strážný nakonec od této dohody ustoupil,
neboĢ by mohl být potrestán podle jeho slov
i trestem nejvyšším.
V sobotu 5. kvČtna, když vypuklo v Praze povstání, byl v táboĜe sanitární den. DČvþata
byla ve sprše, když na nČ zaþal lázeĖský volat, že je konec. DČvþata si zprvu myslela, že
jim chce násilnČ ukonþit požitek z láznČ. Až
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Kolo
Pro lepší mobilitu potĜebovali parašutisté jízdní kola. Jedno získali pomocí rodiny
Moravcových ze Žižkova a druhé od rodiny
Smržových. Na kole od Smržových jezdil
Jan Kubiš. Kolo od Moravcových používal

PĜíchod parašutistĤ do protektorátu
Na konci prosince roku 1941 jsou do protektorátu pĜi jednom operaþním letu vysazeny
tĜi výsadkové skupiny. Skupina ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B. Skupina ANTHROPOID ve složení rtm. Josef Gabþík
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a rtm. Jan Kubiš ukryla po vysazení svĤj
operaþní materiál na dopadové ploše a pĜes
záchytné adresy v Rokycanech a Plzni se
pĜemístila do Prahy.
O pobytu parašutistĤ v Praze se 5. ledna
1942 dozvídá Jan Zelenka-Hajský. NeprodlenČ informuje o pĜíchodu tČchto mužĤ
svého spolupracovníka z odboje Václava
Nováka. Václav Novák s Janem Zelenkou
dospČli k názoru, že je potĜeba do podpory
parašutistĤ zapojit širší okruh sokolských
þinovníkĤ. Proto Václav Novák do této skuteþnosti zasvČtil Jaroslava Piskáþka a ten
mohl pozdČji prohlásit: „Asi nČkdy v lednu
1942 jsem zjistil od bývalých þlenĤ Sokola
Nováka a Zelenky, že se v protektorátu zdržují agenti parašutisté, kteĜí zde mají provést vojenské úkoly.“
Ve Vysoþanech je do podpory zahrnuta ilegální pČtka. Tyto muže hned zaþátkem ledna
pozval Jaroslav Piskáþek na tajnou schĤzku,
aby jim oznámil, že u Nehvizd seskoþili dva
parašutisté a že Barákova župa má pro nČ
obstarat ubytování a stravování. Již na této
schĤzce Jaroslav Smrž navrhnul, že by bylo
možné schovat parašutisty u jeho sestry
Emanuely Khodlové, a to z toho dĤvodu, že
její muž Václav bývá þasto mimo byt na montážích a rodina vlastní velký byt. U SmržĤ
ostatnČ pĜechovávat parašutisty nebylo
možné. Byt byl velmi malý a v domácnosti bydleli manželé Smržovi se svými dvČma
dČtmi. Jaroslav Smrž tedy oslovil svoji sestru Emanuelu, která bydlela ve Valdecké ulici þp. 659/16. PravdČpodobnČ na vzájemné
schĤzce tČchto dvou rodin vznikla myšlenka
využít k ubytování parašutistĤ i byt ve vile
Emka ve Svépravicích, který manželé Khodlovi vlastnili a v zimČ nebyl obýván.

Sokolem mČla vysoþanská jednota záštitu.
Vysoþanskému Sokolu se podaĜilo pro tyto
lidi sehnat improvizované ubytování v prostorách sokolovny a v krátkém þase zajistit
pro nČ byty a práci.
Po okupaci þeských zemí se pĜedstavitelé vysoþanského Sokola soustĜedili hlavnČ
na svoje dospívající þleny. Starší funkcionáĜi
se snažili o to, aby dorĤstající generace SokolĤ zĤstala soudržná a byla pĜipravena pro
plnČní úkolĤ spojených s Ĝízením jednoty.
Výsledkem této þinnosti bylo ustanovení tzv.
Dorostenecké samosprávy, která mČla pĜevzít
zkušenosti pĜedané staršími funkcionáĜi. Zejména se v nadcházející dobČ jednalo o to, jak
vystupovat pĜi kontaktu s okupaþní správou.
Dalším pĜedČlem v þinnosti Sokola byl rok
1941. 12. dubna 1941 je þinnost Sokola pozastavena. 8. Ĝíjna 1941 jsou v rámci tzv. Aktion
Sokol pozatýkáni pĜední pĜedstavitelé Obce
sokolské. 12. Ĝíjna se z pozastavené þinnosti
Sokola stává zákaz veškeré þinnosti. Obec sokolská pĜechází do ilegality. Hlavní pĜedstavitelé jednotlivých jednot zaþínají organizovat penČžní a potravinové sbírky za úþelem
hospodáĜského zabezpeþení rodin, které pĜišly o svého hlavního živitele. O organizaþní
zabezpeþení tČchto sbírek se ve Vysoþanech
zasloužil hlavnČ Jaroslav Piskáþek a Viktor
Opava za pomoci Dorostenecké samosprávy.
Další fází v pĜerodu Obce sokolské v ilegální
odbojovou organizaci, která se zaþala nazývat Obec sokolská v odboji (OSVO), bylo
vytváĜení tzv. pČtek. Ve vysoþanské jednotČ
zorganizoval tuto pČtku její náþelník Jaroslav Piskáþek. K ruce si pak vybral starostu
místní organizace Hynka Pavlíka, vedoucího
cviþitele dorostu Jaroslava Smrže a cviþitele
Josefa Pospíšila a Josefa Nového.
Rodinu Smržových do konce loĖského roku pĜipo-
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DČti
Koncem srpna, jako vČtšina dČtí rodiþĤ podporujících parašutisty, kteĜí provedli útok
na zastupujícího Ĝíšského protektora Rein-

rodina Khodlova. K dalšímu zatýkání dochází další den. Jaroslav Smrž byl zatþen pĜímo
v továrnČ, kde pracoval. Gestapo jej naložilo
do auta a odjelo s ním do jeho bytu, aby zde
úĜedníci gestapa provedli domovní prohlídku. PĜi tom byla zatþena jeho žena Jarmila.
Po výsleších byli manželé Smržovi pĜevezeni do vazební vČznice pražského gestapa
v Malé pevnosti v TerezínČ (dále jen MPT).
Na svĤj koneþný ortel þekali až do 24. Ĝíjna,
kdy byla Jarmila Smržová v koncentraþním
táboĜe Mauthausen zastĜelena ranou do týlu
18 minut po poledni ve vČku 34 let. Její muž
þekal na výstĜel z malorážní pistole do 16 hodin a 40 minut. ZemĜel ve svých 38 letech.

halená v Ĝíjnu 2016 na domČ v ulici Zákostelní þ. 5.

mínala v Praze 9 jen pamČtní deska, slavnostnČ od-

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

Zatþení
Do Vysoþan došlo zatýkání až po zadržení Václava Nováka, které gestapo provedlo
ve þtvrtek 9. þervence. Poté byl 13. þervence zatþen Jaroslav Piskáþek pĜímo na svém
pracovišti v ýKD.
V úterý 14. þervence 1942 se odpoledne sešli všichni sourozenci Smržovi v nemocnici,
kde ležela Marie Smržová, manželka Václava
Smrže. Tehdy jejich nejstarší sestra Emanuela prohlásila, že pĜi zatþení veškerou vinu vezme na sebe. V podveþer v 19.30 byla zatþena

Josef Gabþík. Na kolech vyráželi parašutisté po trase pĜíjezdu Reinharda Heydricha
do Prahy, aby vybrali místo vhodné pro
útok. Po vykonání atentátu Jan Kubiš odjel z místa atentátu k NovákĤm do LibnČ.
Zde kolo odložil a pČšky se vydal do Vysoþan k Jaroslavu Piskáþkovi. V podveþer
27. kvČtna se dostavili k Piskáþkovým
manželé Novákovi, aby se s ním domluvili, jakým zpĤsobem z LibnČ odstraní kolo,
které tam zanechal Jan Kubiš. Dohodli, že
pro kolo zajde syn Miroslav, který je ještČ
27. kvČtna pĜedal jeho majiteli Jaroslavu
Smržovi. Když Jaroslav Smrž své kolo zapĤjþil Janu Kubišovi, vypĤjþil si jako náhradu kolo od svého bratra Václava. U SmržĤ
se tedy v kritický den, kdy nastalo prohledávání pražských bytĤ, které mČlo dovést
NČmce k vypátrání atentátníkĤ, shromáždilo více kol, než mČli hlášeno, a to v dobČ,
kdy se po majitelích dámského a pánského
kola používaných parašutisty intenzivnČ pátralo. Proto Jaroslav Smrž odvezl bratrovo
kolo ke své sestĜe Antonii Bejþkové s tím, že
by si je ráno opČt vyzvednul. I Bejþkovi mČli
hlášeno jen jedno kolo, a to ještČ k tomu
dámské. PĜi noþní policejní razii proto
schovala Antonie pánské kolo do koupelny
a mužĤm provádČjícím kontrolu osob a kol
v bytech ukázala jen její, o¿ciálnČ hlášené
dámské kolo. Ti se s touto informací spokojili a od vlastní kontroly bytu upustili. Druhý
den si pak kolo Jaroslav Smrž vyzvedl zpČt.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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AUTO - POLY s.r.o.
Pod Harfou 904/1
190 00 Praha 9
Tel.: 266 311 610
www.auto-poly.cz
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61É0,6(1,25Ś0

KRÁSA POMOCI
S VÁMI POMÁHÁ
6(1,25Ś08æ

www.krasapomoci.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: 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: 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

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

Pozor, konání bohoslužeb ovlivňují opatření spojená s epidemií COVID-19.

24

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

M ĚS TS K É

Č Á S TI

P R A H A

9

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

DUBEN

2 0 2 0
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Pobočky Městské knihovny
Praha na devítce
Prosek, Měšická 3/806
tel.: 770 130 254;
bezbariérová
Vysočany, Zbuzkova 34/285
(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213; bezbariérová

Aktuální informace
o provozu Městské
knihovny Praha najdete
na www.mlp.cz.
Využívejte e-knihovnu a vybírejte z více než 1700 titulů
na www.e-knihovna.cz.

Velkoobjemové kontejnery
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů je po dobu
vyhlášení nouzového stavu přerušena. O jejím obnovení budeme informovat na www.praha9.cz.
Do VOK patří tyto odpady:
Nábytek, koberce a linolea,
lyže, snowboardy, kola, velká
zrcadla, umyvadla a WC mísy.
Do VOK nepatří:
Lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky

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

sobota: 8.30–15.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8.30-17.00 hod.

V době vyhlášení nouzového stavu
zavřeno.

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).

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY DUBEN
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

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

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:
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

D U B 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

a výbojky, autobaterie, jiné
nebezpečné odpady. VOK je
přistaven ve stanovený den
na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu). Součástí přistavení
VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. 

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY KVĚTEN
datum

počet VOK

čas

stanoviště

4. 5.

1

15.00-19.00

Novoborská x Varnsdorfská

5. 5.

3

11. 5.

1

12. 5.

3

16. 5.

2

18. 5.

1

19. 5.

3

23. 5.

Lihovarská u č. 11

14.00-18.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

15.00-19.00

Českomoravská 21-23

15.00-19.00

nám. Na Balabence - boční vstup ZŠ

13.00-17.00

Drahobejlova x U Svobodárny

14.00-18.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

15.00-19.00

Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

8.00-12.00

Prouzova

9.00-13.00

Na Harfě x Českomoravská

15.00-19.00

Teplická x Litoměřická - roh proti domům

13.00-17.00

Hrdlořezská u č.p. 64/43

14.00-18.00

K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)

15.00-19.00

Jablonecká u č.p. 715/9

8.00-12.00

Pod Krocínkou proti č. 55

9.00-13.00

Ctěnická x Měšická

15.00-19.00

Pešlova x Paříkova

13.00-17.00

Veltruská x Litvínovská

2

25. 5.

1

26. 5.

3

30. 5.

13.00-17.00

14.00-18.00

Vysočanská 113/243

15.00-19.00

Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

8.00-12.00

Stoupající - parkoviště u hřbitova

9.00-13.00

Kopečná x Nad Šestikopy

2
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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 době vyhlášení nouzové stavu
v souvislosti s epidemií COVID-19 je tato služba přerušena. Sledujte www.praha9.cz.
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

12. 5. – Út
9. 6. – Út
11. 8. – Út
8. 9. – Út

14. 11. – So

8. 4. – St
22. 7. – St

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. 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. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20

křižovatka ul. 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

Sběr BIOODPADU
Sběr bioodpadu do přistavených velkoobjemových kontejnerů.
V době vyhlášení nouzové stavu v souvislosti s epidemií COVID-19
je přerušen. O obnovení budeme informovat na www.praha9.cz.
Ne 5. dubna 2020 – 9.00–12.00
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55
Odlehlá u č. 1 a 2 – NOVÉ!
Ne 19. dubna 2020 – 9.00–12.00

26

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.
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Kopečná x Nad Šestikopy
Před Mosty x Za Mosty
Ne 26. dubna 2020 – 9.00–12.00
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15
Hrdlořezská 43
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Sběr tonerových
a inkoustových kazet
Vybrané sběrné dvory hl. m.
Prahy jsou od začátku letošního roku vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou
červené barvy určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu.
Do sběrných nádob je možné
odkládat jak originální, tak
i kompatibilní či renovované
tonerové a inkoustové kazety.
Sesbírané kazety budou
zpracovány společnostmi
renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Každá renovovaná tonerová kazeta
v průměru ušetří 4,49 kg emisí
skleníkových plynů, 9,39 kg
primárních přírodních zdrojů
a 0,67 kg odpadu

Kde je tato služba dostupná?
• sběrný dvůr Zakrytá,
Praha 4-Spořilov
• sběrný dvůr Pod Šancemi,
Praha 9-Vysočany
• sběrný dvůr Generála Šišky,

Praha 12-Modřany
Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů
tonerů, z.s. Více na https://
www.setriprirodu.cz,
info@setriprirodu.cz nebo
tel.: 602 427 335. 
DUBEN
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Semináře Akademie pro bytové domy
2020 pomáhají řešit aktuální témata
Projekt Akademie pro bytové domy odstartoval v roce 2020 další ročník vzdělávacích seminářů. Semináře jsou jedinečné tím,
že na nich přednáší vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti práva a bydlení a jsou pro všechny registrované účastníky zdarma.
Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně.
Nové předpisy ke snížení energetické
náročnosti bytových domů
8. dubna 2020; od 16.00, Nadace ABF,
Václavské náměstí 833/31, Praha 1
(v průchodu)
Na tomto semináři se zaměříme na změny
v předpisech pro měření a rozúčtování
spotřeby tepla a vody. Seminář proběhne
formou moderované diskuse. Diskutovat
budou odborníci na legislativu a profesionálové z praxe. Přijďte se přesvědčit, zda
jste ve vašem bytovém domě na legislativní změny správně připraveni.
Všechno, co potřebujete vědět o centrálním
zdroji vytápění v Praze
14. května 2020; od 16.00, Nadace ABF,
Václavské náměstí 833/31, Praha 1
(v průchodu)

Bydlíte v Praze a váš dům je napojený
na centrální zdroj tepla? Chtěli byste vědět, jak můžete spotřebu tepla z CZT ovlivnit, které z informací kolujících o vytápění
z CZT jsou mýtus a které jsou skutečná
fakta? Navštivte náš seminář, který tentokrát pořádáme ve spolupráci se společností
Pražská teplárenská a.s., získejte zajímavé informace a zeptejte se odborníků
na všechno, co vás ve vztahu k dodávkám
tepla z CZT v Praze opravdu zajímá.

Legislativa bydlení
11. června 2020; MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastníci semináře dostanou aktuální
informace k legislativě bydlení doplněné
o nová výkladová stanoviska. Obsah bude
soustředěn na oblast bytového spoluvlast-

nictví a bytová družstva z pohledu členů
statutárních orgánů SVJ a BD. Součástí
semináře bude i přehled základních právních předpisů pro oblast působení SVJ
a BD. Tento seminář je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 9.
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. Přednášíme i on-line. Všechny informace
o termínech, které se mohou vzhledem
k přijímaným opatřením v souvislosti
s epidemií koronaviru měnit, naleznete
v našem e-magazínu, ke kterému se přihlásíte na www.dumplnyuspor.cz/bd/
newsletter/. vp

Harmonogram blokového čištění v MČ Praha 9 v dubnu 2020
Datum čištění

Ulice

PO - 6. 4.

Cedrová, Celniční, Čelákovická: úsek Pokorného – Lísková, Hrdlořezská: úsek Českobrodská – Pod Smetankou, Jahodnická, Jívová: úsek Za Mosty – slepý konec, Kdoulová, Pod Smetankou – část, Pokorného, Za Mosty: úsek NN 5088 - Pokorného

ÚT - 7. 4.

Hejnická, Chrastavská, Na Pokraji, Na Vyhlídce, Nad Kundratkou: úsek Hejnická – Na Pokraji, U Prosecké školy, Trojmezní

ST - 8. 4.

Bílinská, Bohušovická + 2x parkoviště, K Lipám: úsek Litvínovská – Litoměřická, Litvínovská: úsek Teplická – Veltruská, Rumburská, Teplická + parkoviště, Za Statkem

ČT - 9. 4.

Litoměřická: úsek Na Pokraji – Veltruská, Litvínovská: úsek Veltruská – slepý konec, Veltruská, Vysočanská + 3x parkoviště: úsek Teplická – Litoměřická

ÚT - 14. 4.

Jablonecká, Jiřetínská, Lovosická: úsek Vysočanská – Novoborská, Šluknovská

ST - 15. 4.

Jetřichovická + parkoviště, Kytlická, Lovosická + parkoviště: úsek Novoborská – Prosecká, NN 295, NN 1303 – část, NN 1726, Prosecká – parkoviště, NN 5072 parkoviště u ul. Jetřichovická

ČT - 16. 4.

Borecká, Brázdimská, Ctěnická, Hlavenecká, Jiřická, Martinovská, Měšická, Měšická – parkoviště, Miškovická, Mratínská, Poleradská, Přezletická, Rudečská, Svémyslická, Zárybská

PÁ - 17. 4.

Čihákova, K Moravině: úsek Čihákova – U Školičky, Kolčavka – část, Kovanecká: úsek nám. Na Balabence – Sokolovská, Kovářská: úsek Kovanecká – Sokolovská, Matějkova, nám. Na Balabence: úsek Sokolovská – Kovanecká, Nad Kolčavkou, NN 2893 – spojka Podvinný mlýn, NN 3261, Pod Náspem, Podvinný mlýn: úsek Sokolovská
– NN 5276, spojka Čihákova – U Školičky, U Školičky

PO - 20. 4.

Kolbenova: úsek Špitálská – Poštovská (pravá strana), Nemocniční, NN 3273, NN 3274, NN 3277, NN 7286, Novoškolská, Pod Pekárnami, Pod Strojírnami: bez úseku k ul.
Poštovská, Poštovská, Prouzova, Špitálská, U Vysočanského pivovaru vč. zálivů především proti č. p. 701/3 a 704/9, Zákostelní

ÚT - 21. 4.

K Fišpance, K Trati, Novovysočanská: úsek Vysočanské nám. – slepý konec, Novovysočanská: úsek Vysočanské náměstí – Skloněná, Skloněná – U Nové školy, K Fišpance
– Skloněná (pravé strany po směru), Odlehlá, Pod Balkánem + 2x parkoviště, Prokopka, Skloněná: úsek Novovysočanská – Spojovací, U Koubových domů, U Nové školy:
úsek Novovysočanská – konec plotu, Vysočanské náměstí: úsek Novovysočanská – Spojovací

ST - 22. 4.

Čerpadlová, Českomoravská: úsek Freyova – Lisabonská (pravá strana), Kabešova, Klečákova, Kolmá, Na Harfě, Na Výběžku, Nademlejnská, Pod Harfou: úsek Kabešova –
Podkovářská + slepý úsek 2x, Podkovářská, U Elektry: úsek Poděbradská – NN 3871, U Harfy, V Předním Hloubětíně

ČT - 23. 4.

Cvikovská, Českolipská, Harrachovská, Mimoňská, Novoborská, Varnsdorfská, Žandovská

PÁ - 24. 4.

Cihlářská, Kopečná, Litoměřická: úsek Veltruská – Vysočanská, Nad Krocínkou: úsek Prosecká – Pískovcová, Nad Šestikopy: úsek Kopečná – slepý úsek, Pískovcová +
parkoviště

PO - 27. 4.

Drahobejlova, K Moravině, Kovářská: úsek Ocelářská – Sokolovská, Kurta Konráda, Lihovarská, Na Rozcestí, Ocelářská: úsek Lihovarská – K Moravině , U Skládky, U Svobodárny

ÚT - 28. 4.

Ke Klíčovu: úsek Ke Klíčovu – Pod Krocínkou, Letňanská: úsek Obvodová – Na Vysočanských vinicích, Na Krocínce, Na Vysočanských vinicích, Nad Vysočany, Obvodová,
Pod Krocínkou, U Vysočanského cukrovaru

ST - 29. 4.

Klíčovská, Kojetická, Letňanská, Okřínecká, Satalická, Stoupající, U Voborníků

ČT - 30. 4.

Děčínská + parkoviště na konci Děčínské, Dvoudílná, Habartická, Jitravská, K Lipám: úsek Na Pokraji – Litoměřická, K Šafránce, Střížkovská: úsek Teplická – Děčínská
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PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

ve správě Městské části Praha 14

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

formou licitace
dne 13. 5. 2020 od 16:00 hod na www.prodej-aukci.cz

SC-392214/04

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

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

SC-392261/04

PRONÁJEM BYTŮ

byt 1 kk (31 m2) – Kardašovská ul., Praha – Hloubětín

7YVKLQI`[ȽUH7YVZLR\

regul. náj. 2.718,- Kč/měsíc + odkoup. pohl. 304.879,- Kč

aHY\ȏLUȓ
Y`JOSLQPH]ûOVKUȓQP
ULüVZ[H[Ux

WWW.SMP14.CZ

SC-400291/01

bližší info: SMP 14, a.s. p. Járošiová – tel. 281 021 469

SC-392075/05

regul. náj. 8.243,- Kč/měsíc + odkoup.pohl. 602.778,- Kč

774
4 849 270

SC-392206/04

byt 3+1 (98 m2) – Nám. Plk. Vlčka, Praha – Černý Most

(SIPUH2HZORHYV]H
I`KSPTLUHWYVZLR\Ja

SC-392211/08

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

SC-400192/02

FA J. MACHÁČ

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

Inzerce v Devítce
Mgr. Jaroslav Harviš
telefon: 734 505 923
e-mail: jaroslav.harvis@ceskydomov.cz
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SC-400012/03

SC-400312_01

Jandova 185/6,
190 00 PRAHA 9
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Za inspirativní krásou květin se Šikulkou

Na cestu poznání od Madagaskaru po Asii se vypravili zájemci z Vysočanských „V“
10. března 2020 s Ing. Jiřinou
Neckářovou, Ph.D., když vyrazili na odbornou komentovanou
vycházku do skleníku trojské
Botanické zahrady Fata Morgana. Jejich průvodkyně jim
představila rostliny deštných

pralesů, pouští a polopouští,
zajímavě vyprávěla, jak některé
přežívají extrémní klimatické
podmínky, a poodhrnula závoj
tajemství dalších zajímavostí
z rostlinné říše. Mnohé účastníky vycházka natolik navnadila,
že cestou domů už plánovali
zahradnické práce a pěstitelské
činnosti. Není divu. Ing. Jiřina
Neckářová je odbornice na slovo vzatá nejen po stránce teoretické. Podívejte se na www.
zahradniksikula.cz. Text a foto: red

Nezapomenutelný zážitek s Matyášem Novákem
Třináctého února večer jsem se nečekaně ocitl na Olympu. A rovnou na jednom z jeho nejvyšších vrcholů. Cesta k němu sice
nepostrádala několik hodně plebejských aspektů, ale mana na něm podávaná byla navýsost božská.
Na radnici MČ Praha 9 se konal koncert. Před publikum
předstoupil štíhlý mladík,
vzhledem ještě rtuťovitý kluk.
Zvláštní směs prostoty, pokory, bezprostřednosti, vtipu,
sebevědomí a suverenity. Bez
okolků výstižně pověděl, co
bude hrát a jaká je toho geneze. Neřekl ale jak.
Matyáš Novák usedl ke klavíru a ponořil se do hudby.
Úplně a dokonale. Zdálo se mi,
že chvílemi hledá ozvěnu svého hraní kdesi v prostoru nad
sebou. Že by tam hledal nápovědu, bylo zjevně nesmyslné.
Prožívané hudební emoce

vnucoval poslušnému klavíru tu se suverénní vervou,
tu s překvapivou něhou, což
obojí klavír vděčně násobil.
Jeho ruce byly jen virtuózním
prostředníkem myšlenkového postupu. Sledovat ony
myšlenky jsem ještě jakžtakž
stačil, sledovat suverénní běh
jeho jistých prstů ale zdaleka
ne. Celek byl famózní. Přestal
jsem vnímat okolí a unášen
hudbou, seč mé schopnosti stačily, kochal se géniem
autorovým i interpretovým.
Hraným autorům totiž osvícený interpret vtiskl pro mne
dosud neznámou dimenzi,

známé melodie jako bych
slyšel poprvé. Málokdy se mi
dostává takového prostoupení
hudbou s pocitem vzrušení
a blažené libosti. Ať již šlo
o Lisztovy Útěchy, Chopinovu
Baladu č. 2 nebo vrchol první
části programu, Lisztovo pojetí
části opery Giacoma Meyerbeera. Jen ať to ještě trvá...
Pak byla velmi potřebná
přestávka. Jistě pro umělce, ale
i pro nás, abychom tu spoustu dojmů stačili aspoň zčásti
v klidu vstřebat. Po přestávce
měla následovat Beethovenova
Pátá, opět v úpravě Ference
Liszta. Co mi tak může poslech

Čest její
památce!
Ve věku 97 let zemřela významná československá atletka Dana Zátopková, kterou
lidé vnímali jako výraznou
morální autoritu. Na olympijských hrách získala dvě
medaile – zlatou a stříbrnou,
a dvakrát byla mistryní Evropy. Zejména v posledních
letech patřila k vítaným hostům nejrůznějších sportovních
akcí. Po mnoho let jste ji
mohli pravidelně vídat i v Praze 9. Foto: mk
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důvěrně známého symfonického díla v „klavírním výtahu“ nového přinést? Mistrovo
podání mne však usvědčilo
z hluboké neznalosti. Ač nástroj jediný (mimochodem
velice dobrý), dokázal mi
odkrýt detaily skladby, jinak
zanikající ve velkoorchestrální
podobě. Vycizelované pojetí
a provedení pak gradovalo až
k mohutnému závěru díla,
který po zásluze vyvolal nadšení s voláním bravo a spontánním potleskem vstoje.
Nezapomenutelný zážitek! 
MUDr. Jiří Kutina
(příspěvek byl redakčně krácen)

DA N A Z ÁT O P K O VÁ

Dana Zátopková byla v MČ Praha 9 spolu s dalšími olympioniky pravidelným hostem při
olympiádách mateřských škol
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 19. září 1922 v Karviné-Fryštátu
 13. března 2020 v Praze
• česká házenkářka a později
reprezentantka v hodu oštěpem
• zlatá medailistka z Helsinek
1952, stříbrná z Říma 1960
• dvojnásobná mistryně Evropy,
třináctinásobná mistryně
republiky
• držitelka posledního světového rekordu dosaženého dřevěným oštěpem (57,53)
• s Emilem Zátopkem se vzali
24. října 1948. Byli spolu 52 let
do smrti Zátopka v roce 2000.
• držitelka medaile Za zásluhy
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Svět
podlah
nově
i v Praze
Přehledný
a inspirativní
showroom

SC-400144/02

300 m2

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NOVÉM SHOWROOMU:
Toužimská 889, 199 00 Praha 9
(Areál Business park Letňany, hala D7)
www.supellex.cz / www.svetpodlah.cz

