ČERVEN 2020

TESTOVÁNÍ NA COVID-19 PŘED POLIKLINIKOU PROSEK PROVÁDÍ GHC GENETICS

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
DO ROZHODOVÁNÍ O ROZVOJI
DEVÁTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI
V PŘÍŠTÍCH DESETI LETECH SE
VEDLE POLITICKÉ REPREZENTACE
A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI MOHOU
ZAPOJIT I SAMI OBČANÉ
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Za sportem a kamarády do kempů,
klubů, táborů, kroužků…
NOVÁ
CYKLOSTEZKA

„UČÍTELKA“
Z
LITVÍNOVSKÉ

GALERIE 9:
UMĚNÍ
Z POLSKA

I N Z E R C E

ROUŠKY ODLOŽÍTE ČÁSTEČNĚ, ALE
PŘEBYTEČNÝ TUK A CELULITIDU ÚPLNĚ

LEPŠÍ A RYCHLEJŠÍ
NEŽ POSILOVNA
Je to jednoduché, položíte
se na lehátko a necháte přístroj pracovat za vás. Jedna



BAILINE - SLEVOVÝ KUPON
Metoda Bailine, hubneme v pohodě
10 terapií Bailine + 1 zdarma .............................5 500,15 terapií Bailine + 2 zdarma .............................6 900,20 terapií Bailine + 3 zdarma ............................7 700,Akce platí do 15. srpna 2020

PRO KLIENTY NAD 60 LET JE SLEVA 10 %

BEZBOLESTNĚ ZATOČÍTE
S TUKEM A NAVÍC
VYHLADÍTE I CELULITIDU
Zbavit se podkožního tuku
vám pomůže Med Contour
- bezpečný a řízený ultrazvukový systém, který je novinkou v této oblasti. Lipodestrukci zajišťuje přístroj, který
lze díky několika programům
používat na jakoukoli část
těla s výjimkou obličeje.
„Metoda je vhodná pro ženy
i muže. To podstatné je, že
na rozdíl od liposukce je celá
procedura bezbolestná a bez
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BÁRA BASIKOVÁ si metodu
Bailine oblíbila.

  
1:

 
 

Nádražní 110, Praha 5 - Anděl
www.prettywomanandman.cz
Telefon: 257 313 721, 602 935 671
Otevřeno: po–pá 7:30–19:30,
so 9:00–13:00
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PLATÍ TO PRO VŠECHNY
Úbytek centimetrů, zpevnění pokožky a odstranění

celulitidy – to vše metoda
Bailine dokáže v poměrně
krátké době. Je vhodná pro
ženy i muže každého věku,
rozhodně ji uvítají ti, co se
v době koronakrize neubránili návštěvám v lednici.

nutnosti regenerace. Po
každém ošetření může klient
nebo klientka pozorovat viditelnou redukci objemu ošetřených oblastí,“ řekla Renata
Hawaz. Jedno ošetření trvá
v průměru hodinu. Přístroj
má i příjemné vedlejší účinky
- dokáže zbavit i pomerančové kůže.

 


Metoda Bailine se v Praze
provozuje na jediném místě
– v estetickém a hubnoucím
centru Pretty Woman & Man
u Anděla. „Přístroj Bailine
střídá 40 programů, které se
zaměřují na konkrétní partie,“
říká majitelka centra Renata
Hawaz.

terapie trvá 45 minut, což je
srovnatelné s 2,5 hodinami
v posilovně. Když využijete Bailine, můžete si i číst.
„Díky nenáročnosti je metoda vhodná i pro starší lidi
(pro ty je i možná sleva) a ty,
kteří nemají čas na posilovnu,“ uvedla Renata Hawaz.
První výsledky se dostaví už
v prvních týdnech, k výraznější ztrátě centimetrů
dochází po deseti lekcích.
Chodit byste měli dvakrát až
třikrát týdně.

SC-400439_02

 Spousta lidí si říká, že nejhorší na celé pandemii bylo
tloustnutí. Roušky jsou pryč, můžeme se hýbat, ale
kil navíc, těch se zbavuje těžko. A je nutné s tím něco
dělat, popošitý knoﬂík nec nespraví. Lepší postava,
lepší vzhled - to nabízejí unikátním metody - Bailine
a Lipodestrukce pomocí přístroje Med Contour. Na obě
teď můžete zakoupit letní dárkové poukazy.
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D E V Í T K A
Městská část
Úřad

Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
restriktivní opatření v souvislosti se šířením koronaviru covid-19 se postupně
uvolňují. Ruku v ruce s tím
klasickou „první pomoc“
ve formě shánění a rozdávání ochranných pomůcek
(jednorázových ústenek, látkových roušek, štítů apod.)
a dezinfekce nahrazujeme pomocí živnostníkům
a drobným podnikatelům.
Právě na většinu z nich vládní opatření doléhají v maximální míře.
Krize se nehodnotí jen
podle toho, jak zvládnete
začátek, ale důležité je také
nezaspat její konec, aby
ekonomicko-sociální dopady nebyly zničující. Proto

Měsíčník městské části
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Historie
Služby

mobilizujeme všechny síly
k návratu do normálu. Už
v dubnu jsme otevřeli úřad,
v květnu se část dětí vrátila
do našich škol, plně je obnovena zdravotní péče na naší
Poliklinice Prosek a před
poliklinikou zajišťujeme testování obyvatel na covid-19.
A v neposlední řadě děláme všechno proto, abychom
ulehčili život živnostníkům
v naší městské části. Odpustili jsme jim nájemné
po dobu, kdy nemohou
v plném rozsahu podnikat,
otevřeli jsme pro ně Poradenské centrum Pomozme
živnostníkům a podnikatelům na Devítce a spustili
jsme webové stránky www.
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prazskyportal.cz, kde mohou nabízet zákazníkům
vouchery na své služby během koronavirové krize.
S červnem se můžete těšit
i na první kulturní akce,
které je možné za stále ještě
omezujících vládních nařízeních organizovat, jako
např. koncerty v rámci tradičních Proseckých zastaveníček v parku Přátelství,
hudební vystoupení v cyklu
Devětkrát s devítkou, výstavy v Galerii 9. A pro děti
připravujeme ve spolupráci
s AC Sparta Praha v Podvinném mlýně všesportovní
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Ručení za synovy dluhy vyřešila Renta z nemovitosti

Byli v důchodu několikátý rok,
takže úspory se pomalu vytratily
a oni s penězi sotva vystačili.
Začátkem každého nového měsíce už museli obracet každou
korunu a přemýšlet, co si mohou a nemohou dovolit koupit.
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

A o nějakých nadstandardních
záležitostech jako návštěvě divadla nebo kina nemohla být ani
řeč. Sami si půjčku vzít nemohli,
Chcete vědět více?

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

̭͗Za života nemusíte nic splácet.

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

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

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.
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protože by ji neměli z čeho splácet. Situace bohužel vygradovala
a kvůli synově platební neschopnosti jim hrozila exekuce. Začali
se bát, že přijdou o byt.

„Museli jsme jednat rychle,“
říká s vážným výrazem v obličeji pan Filip. „Hledal jsem na
internetu dostupné možnosti
a našel jsem Rentu z nemovitosti od FINEMO.CZ. Nikdy předtím
„Několik dní jsme o tom v jedjsem o ní neslyšel, a tak jsem si
nom kuse přemýšleli, a nakonec
zjistil víc.“
jsme se rozhodli pro výplatu jednorázové částky,“ dodává paní Šárka.
Potom si společně se ženou
a synem domluvili schůzku ve
Díky Rentě z nemovitosti si
společnosti FINEMO.CZ, která
zachránili byt, v němž mohou
zpětnou hypotéku poskytuje.
Obchodní zástupkyně je ujistila, dál bydlet, a zároveň pomohli
svému synovi splatit půjčku.
že dál mohou bydlet ve svém
Šťastný syn, který jim bude
bytě a zůstanou jeho vlastníky.
Teprve později bude o hodnotu muset peníze splácet a později
dostane méně z dědictví.
úvěru sníženo dědictví.
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 Filip a Šárka Doležalovi ručili svému synovi za půjčku
svým bytem. Jenomže potom se mu rozpadlo manželství a jejich syn se rozvedl. Nebydlel ve svém a na splácení půjčky neměl peníze. Manželé Doležalovi mu chtěli
pomoct, ale nevěděli jak.
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Na covid-19 se na Proseku stále testuje
Otevřením odběrného místa k testování na covid-19 u Polikliniky Prosek udělala už 16. dubna městská část Praha 9 důležitý
krok k návratu do běžného života. Testy budou dostupné také v červnu a stále platí, že jsou i pro samoplátce.
„Testy umožňují uvolňovat
ekonomické restrikce a rychleji
vrátit naše životy do normálu.
Nespoléhali jsme se proto na stát
a snažili se co nejdříve zavést
pravidelné testování s rychlým
výsledkem pro všechny naše
obyvatele,“ vysvětlil místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík
a dodal, že je to cesta, jak plošně
nelikvidovat pražskou ekonomiku: „Aby ekonomika v Praze
fungovala stejně jako před opatřeními při koronavirové krizi,
potřebovala by podle odhadu
odborníků dotaci více než 20
miliard korun každý měsíc.
V porovnání s tím stojí systematické testy na covid-19 pouze
zlomek ceny, o psychologických dopadech nemluvě. Vždyť
nucená izolace je pro většinu
z nás stejně nebezpečná jako
sama nemoc.“
Ve stanu společnosti GHC
GENETICS u Polikliniky Prosek mohou zájemci podstoupit
vyšetření SARS-2-CoV (COVID) pomocí metody PCR,
nebo o imunochromatogra-

K DY N A T E S T Y ?
Odběrový stan společnosti
GHC GENETICS u Polikliniky Prosek,
Lovosická 440, Praha 9
Pondělí 8.00-12.30
Úterý 8.00-12.30 (pro objednané)
Středa 12.00-16.30
Čtvrtek 8.00-12.30
Objednat se můžete v Informačním centru každý všední den od 8 do 17 hodin
na telefonním čísle +420 739 500 500
(je možné nechat vzkaz na záznamníku),
nebo prostřednictvím
e-mailu: covid@ghc.cz.

ﬁcký test na bázi IgG a IgM,
jehož výsledkem je informace
o tom, zda toto onemocnění
prodělali a mají vytvořené
protilátky. Popř. absolvovat
oba testy najednou.

Společnost GHC Genetics je zařazena mezi laboratoře provádějící diagnostiku vyšetření koronaviru SARS-2-CoV (COVID 19) pomocí metody PCR, ale zájemci o testování
mohou využít také imunochromatograﬁcký test na bázi IgG a IgM

Platby
Vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění, pokud
zájemci předloží lékařské
doporučení nebo žádanku
typu „K“. Žádanku může vystavit pouze lékař, který má
oprávnění indikovat vyšetření
SARS-2-CoV (COVID-19).

Tedy praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost, lékaři
endokrinologie, pneumologie,
následné a dlouhodobé lůžkové péče a krajská hygienická
stanice.
Samoplátci za vyšetření SARS2-CoV (COVID-19) hradí
1700 Kč a za test COVID DUO

2300 korun. Obyvatelům MČ
Praha 9 přispívá na testování
městská část částkou 300 Kč.
Stačí se před vyšetřením prokázat dokladem o trvalém
bydlišti na území MČ Praha 9.
Imunochromatograﬁcký
test na bázi IgG a IgM přijde
na 700 Kč. mk, foto: tp

Do strategického plánování rozvoje
Prahy 9 zasáhnou i obyvatelé

4

Městská část Praha 9 zahajuje proces pořizování strategického plánu rozvoje. Během následujícího roku vznikne strategický dokument, který pojmenuje hlavní rozvojové problémy
a potřeby a stanoví opatření k dosažení harmonického rozvoje
městské části.

řízení. Je zapotřebí je dostatečně včas provázat s postupy
na základě deﬁnovaného strategického plánu a zároveň hledat shodu mezi jednotlivými
zájmovými skupinami,“ vysvětluje dále Zdeněk Davídek.

Do tvorby dokumentu, který
má být hlavním podkladem
pro rozhodování o směřování
městské části v následujících
deseti letech, budou vedle
politické reprezentace a odborné veřejnosti zapojeni
i běžní občané. Vyvážený
rozhodovací proces napomůže
deváté městské části lépe čelit
přicházejícím výzvám spojeným s růstem počtu obyvatel
v blízkých letech.
„Širší zapojení veřejnosti
do rozhodovacích procesů je
jedním ze základních předpokladů efektivního řízení
rozvoje. K tomu a dalším
úpravám ve prospěch kom-

Hledání společné vize
Neotřelý přístup k tvorbě dokumentu stejně tak jako u předchozích úspěšných projektů,
jako byl Chestnut na podporu
udržitelné městské mobility
nebo AgriGo4Cities, v rámci něhož vznikla komunitní zahrada,
počítá se zapojením obyvatel
MČ Praha 9, a to hned několika způsoby. Kromě veřejného
projednání, které je plánováno
na leden 2021, se občané mohou
zapojit formou online ankety.
Nebo v průběhu celého projektu
mohou přímo kontaktovat radního Zdeňka Davídka.
„Vítáme všechny obyvatele Prahy 9, kteří nezůstanou

D E V Í TKA
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plexního řešení přispěje nově
připravovaný dokument,“
komentuje současnou potřebu
rozvojové strategie radní MČ
Praha 9 Zdeněk Davídek.
Městskou část čeká v důsledku existence rozsáhlých
zastavitelných ploch v blízkých letech další výstavba následovaná zvyšováním počtu
obyvatel a uživatelů území.
Při nedodržení důsledného
usměrňování rozvoje může
dojít k naplnění řady hrozeb,
jako je kolaps silniční dopravy
nebo zhoršená dostupnost
služeb pro obyvatele. „Takto
významné změny si žádají
zvýšené nároky na efektivní

M ĚS TS K É
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lhostejnými k dění kolem
sebe a pomohou svým konstruktivním názorem ovlivnit
vzniklou diskuzi. Mohou si
odnést dobrý pocit z toho, že
se podíleli na zkvalitnění svého života i života lidí ve svém
okolí,“ vyzývá k účasti na nejbližších plánovaných akcích
obyvatele deváté městské části
Zdeněk Davídek.
Informace o pořizovaném
strategickém plánu budou
průběžně zveřejňovány na internetových stránkách městské
části a v měsíčníku Devítka. 
INFO

Na projekt „Strategické plánování
rozvoje městské části Praha 9“ je
poskytována ﬁnanční podpora EU.
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Praha 9 spustila koronavirový
portál na pomoc živnostníkům
Městská část Praha 9 zahájila provoz webové stránky prazskyportal.cz, kde mohou živnostníci a drobní podnikatelé z Prahy 9
nabízet zákazníkům vouchery na své služby během koronavirové krize.
Portál umožňuje Pražanům
jednoduše si předplatit služby
svých oblíbených živnostníků
z Devítky. Vouchery v různých
hodnotách mohou využít kdykoli v následujících měsících,
kdy koronavirová krize pomine. Po objednání voucheru se
platba připíše podnikatelům
přímo na účet. Kontrolu čerpání voucherů navíc živnostníkům usnadní mobilní aplikace.
„Princip je jednoduchý.
Chceme zachovat kvalitu poskytovaných soukromých služeb
na Devítce. Víme, že v současnosti je pro drobné podnikatele
každá koruna dobrá a náš portál
jim umožní své služby rychle
nabídnout zákazníkům, navíc za
využití webu nic neplatí,“ řekl
k portálu místostarosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.
www.prazskyportal.cz

Podpořte oblíbeného kadeřníka,
opraváře, trenéra…
Spuštěním webové stránky
prazskyportal.cz rozšiřuje
městská část Praha 9 svou pomoc živnostníkům a drobným
podnikatelům. Už dříve jim

odpustila nájemné po dobu,
kdy nemohou v plném rozsahu podnikat, a otevřela poradenské centrum Pomozme
živnostníkům a podnikatelům
na Devítce, v němž jim od-

borníci zdarma radí, např. jak
využít státem nabízenou podporu, jak o ni zažádat apod.
„Nikoho do ničeho nenutíme, nabízíme jen zprostředkování služeb. Občané

si sami mohou vybrat, které
podnikatele chtějí podpořit.
A doufáme, že se jich zapojí
co nejvíc,“ dodal předseda
ﬁnančního výboru MČ Praha 9
Lukáš Dančevský. mk

Bezpečnější a rychlejší
Nový podjezd pod mostem
Čuprova byl slavnostně uveden do provozu 19. května
2020. „Zkrátí a zrychlí cestu
cyklistům na stezce A26
a přispěje k větší bezpečnosti
na této trase,“ konstatoval
radní MČ Praha 9 Tomáš
Holeček.
Nově budovaná stezka se nachází na území městských
částí Praha 9 a 8 převážně
v zastavěné části podél říčky
Rokytky. Jedná se o část úseku cyklostezky A26 Rokytka:
Libeň–Vysočany, který začíná
rampou kousek před mostem
Čuprova v napojení na stávající cyklostezku, dále pokračuje
pod mostem tzv. vodním proČ E R V E N
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stupem a končí opět rampou
za mostem v napojení na stávající cyklostezku – ulice Nad
Kolčavkou. Vede po levém
břehu Rokytky (ve směru
toku).
„Výstavbou této části stezky
došlo nejen k jejímu napřímení
v linii A26, ale hlavně odpadlo nebezpečné místo, kdy
se cyklisté museli na úzkém
chodníku při prudkém sjezdu
do podchodu otáčet o 180°,“
přiblížil při slavnostním otevření úseku cyklostezky Jozef Sinčák, generální ředitel
Technické správy komunikací
Praha. „Kromě trasy pro cyklisty se upravilo i koryto řeky
a opravily se ochranné a opěrné zdi. Jedná se o investici
za 48 milionů korun,“ dodal
Adam Scheinherr, náměstek
primátora hl. m. Prahy a radní
pro dopravu. Text a foto: tsk

Díky podjezdu pod mostem Čuprova je cyklostezka A26 bezpečnější

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

5

Z

R A D N I C E

Dráty elektrického vedení vysokého
napětí mizí z Proseka a Střížkova
„Mnoho let jsme usilovali o odstranění sloupů elektrického
vedení vysokého napětí z proseckého sídliště. Nakonec Pražská energetika naše apely vyslyšela téměř v ideálním čase,
kdy se začínají rozjíždět práce na prodloužení parku Přátelství
na plochy u metra Střížkov,“ komentoval radní MČ Praha 9
Tomáš Holeček květnovou demontáž.
Distribuční soustava sloupů
a drátů, která v Praze spadá pod
Pražskou energetiku (PRE),
byla vybudována jako součást
uzlu Rozvodna Výškov – Rozvodna Jih. Do Prahy se díky
tomu dostává elektřina z Mostecka. Demontáž linek vedených přes Prosek byla nutná,
protože kolem tohoto nejstaršího vedení v hlavním městě
v průběhu let vyrostly obytné
domy, komunikace a parky.
Nové vedení, jímž se elektřina
dostane na patřičná místa, povede podél Kbelské ulice v Letňanech. Výstavba linek 110
kV by měla být zahájena v roce
2023. red, foto: Blanka Krupičková

„Demontáž sloupu probíhala velmi rychle, za necelé dvě hodiny bylo hotovo,“ napsala
nám ke svým fotograﬁím, které pořídila 7. května 2020, naše čtenářka Blanka
Krupičková z Jablonecké ulice. „Přála bych nám všem, aby prostor, který se tímto
uvolnil, byl využit k radosti a pohodě lidí, aby tu bylo co nejvíce zeleně, odpočinkových
a relaxačních míst.“

INZERCE

Navštivte terasy
Galerie Harfa.
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TOMMI-holding a jeho boj s koronavirem
TOMMI-holding, spol. s r. o., poskytuje komplexní správu a údržbu bytového fondu městské části Praha 9. Jak se do jeho
činnosti promítla opatření spojená s epidemií koronaviru covid-19 jsme se zeptali jeho jednatele Tomáše Schiffa.
Vaše společnost poskytuje
služby spojené se správou nemovitostí už osmadvacet let
a v posledních dvou letech počet bytů, o které se stará, stoupl
dvojnásobně, téměř na 20 tisíc.
V čem spočítá tajemství tohoto
úspěchu?
V osobním přístupu. Jsme
jak správci bytového fondu
deváté městské části, tak
i společenství vlastníků jednotek (SVJ). Nejen těch, která
vznikají v domech, jež byly
zprivatizovány, ale v poslední
době i SVJ z nově vznikajících
developerských projektů. Naší
velkou výhodou totiž je, že
vlastními silami zajišťujeme
instalatérské, topenářské,
elektrikářské, zednické, obkladačské, malířské, zámečnické a podlahářské práce,
opravy střech, komínových
těles, hromosvodů, zajistíme deratizaci, dezinsekci
a dezinfekci. Naši odborníci
provádí také průběžně kontroly stavebně-technického
stavu nemovitostí s tím, že při
zjištění drobných závad jsou
tyto ihned odstraněny. Po odsouhlasení jsou prováděny
velké opravy či nové investice
– od projektové přípravy přes
vyřízení stavebních povolení,
včetně dozorování staveb pro
investory, až po vlastní stavební práce.
Naši zaměstnanci jsou nejen
zruční a spolehliví, ale navíc
objekty, které máme ve správě, dobře znají, což je především při odstraňování havárií
další plus.
Takže máte i vlastní havarijní
službu?
Havarijní nonstop službu
s vlastním dispečinkem na telefonním čísle 800 140 140.
Vyjíždíme k haváriím topení,
vody, odpadů, plynu, k případům, k nimž je třeba přivolat
elektrikáře či zámečníka. Podle smlouvy garantujeme, že
u havárie jsme do dvou hodin,
většinou ale do 20 minut, což je
náš interní cíl. Čím dříve totiž
bude zásahovka na místě, tím
menší budou následné škody.
Proto jsou také naše zásahová
vozidla plně vybavena kvalitními přístroji, včetně např. kamerového systému, tlakového
čištění a podobně, a potřebným
materiálem. Pracují u nás profesionálové ve svém oboru,
Č E R V E N
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kteří odvádí kvalitní práci a jsou
schopni přímo na místě odborně poradit.

daleko bezpečnější, nemluvě
o čistotě a snazším udržování
pořádku v nich.

Podepsala se koronavirová
krize na stavební činnosti nebo
údržbě domů, které spravujete?
Prakticky ne, protože od začátku roku na mnoha místech provádíme kompletní
výměnu stoupacích rozvodů
(voda, kanalizace). V některých domech jsme sice v době
nouzových opatření museli
tyto práce částečně přerušit,
protože si vlastníci vzhledem
obavám z nákazy nepřáli, aby
se po budově pohybovali naši
pracovníci, byť měli roušky
a dodržovali předepsaná
hygienická opatření, ale
na druhou stranu jiné domy
si přímo vyžádaly údržbářské
práce a naše řemeslníky s odůvodněním, že je hodně lidí
doma a chtějí tento čas využít
pro rekonstrukce, malování
společných prostor apod. Takže naši zaměstnanci se nezastavili, nemluvě o zvýšených
požadavcích na dezinfekci.
Zároveň letos hodně rekonstruujeme sklepní prostory
v bytových domech. Provádíme komplexní revitalizaci
těchto prostor zahrnující vyklizení a likvidaci starých kójí,
kompletní vybourání, opravy
stěn i podlah, nové elektroinstalace apod. Rekonstrukce
se většinou týká vestaveb
sklepních kójí, které jsou pak

Jak vzrostly požadavky
na úklid?
Objem úklidových prací včetně dezinfekce se od poloviny
března ztrojnásobil. Když
městská část Praha 9 oznámila, že se ve všech obecních domech budou společné prostory
přes víkend dezinﬁkovat,
pracovali jsme nonstop. Prakticky pořád jsme dezinﬁkovali také kancelářské budovy
a komerční prostory, které
máme ve správě. Speciální
dezinfekční postřiky pro nás
zajišťovala naše partnerská
společnost Adera s.r.o.
Měli vaši zaměstnanci zájem
o home oﬃce?
Home oﬃce chtěli naši za-

městnanci využívat už nějaký
čas před touto koronavirovou
krizí. Vyšli jsme jim vstříc.
Kvaliﬁkovaných, zkušených
a spolehlivých pracovníků je
na našem trhu stále málo, takže se je snažíme udržet a toto
byl jeden z beneﬁtů, který jim
nabízíme. Znamenalo to, že
lidi musí mít doma počítače,
zabezpečené napojení na ﬁremní síť. Především pro účetní a předpis tak není problém
práce z domova. Zkrátka byli
jsme na home oﬃce připraveni. Ostatní profese, jako např.
technici, fungovali zcela standardním způsobem. Právě ti
musí být v neustálém kontaktu s naším střediskem a dispečinkem údržby. Nechtěli jsme,
aby naši klienti v době nouzového stavu pocítili jakékoli
omezení služeb.
Marie Kurková

TOMMI-HOLDING S. R. O.

Komplexní správa a údržba domovního a bytového fondu zahrnuje vše od vedení
účetnictví, předpisu záloh všech jednotek včetně úhrad, zajištění služeb, které
souvisí s užíváním bytu, od jejich sjednání po konečné rozúčtování (např. vodné,
stočné, teplo, TUV, odvoz domovního odpadu, elektrická energie, úklid společných prostor), ale také provádění povinných revizí a kontrol (komíny, elektro,
hromosvody, požární ochrana a bezpečnost v domě).
Dále zajišťuje opravy a údržbu domu podle potřeb vlastníka nemovitosti.
Disponuje vlastní havarijní nonstop službou.
Nabízí právní poradenství a výkon funkce „předsedy“ společenství.
Středisko ve Vysočanech
U Svobodárny 12/1110, Praha 9
Tel.: 284 818 631, e-mail: info@tommi.cz
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UčíTelka z Litvínovské 600
Se zavřením škol vzhledem k epidemii koronaviru covid-19 spustila Česká televize 16. března 2020 unikátní pořad UčíTelka.
Na programu ČT2 tak každý den čeká na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
Jeden z živě vysílaných výukových bloků vede třídní učitelka 3. A v Základní škole Litvínovská 600 Helena Korfová.

Helena Korfová učí dvanáct let v Základní
škole Litvínovská 600 v Praze 9. Letos
ji její žáci nominovali do Zlatého Ámose,
ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR.

Jak se stane z pedagožky základní školy, jichž jsou v České
republice více než čtyři tisíce,
učitelka v televizním pořadu?
Mohou za to kamarádky
a rodina. Volali mi, že Česká
televize do svého pořadu hledá
vystudované pedagogy, ať se
přihlásím. Prý jsem komunikativní, akční a nebojím se.
Odpověděla jsem na inzerát
a po pohovoru přes Skype mě
přijali.
Vaše hodiny na televizní obrazovce jsou zajímavé. Např.
téma čteme v jízdních řádech
bylo vlastně o převádění jednotek času. Takhle taky učíte
ve škole, nebo vám to předepisoval scénář pořadu?
Formu výuky, kterou vidíte
v televizi, bohužel ve třídě,
kde jsou téměř tři desítky dětí,
využít nejde. Ale samozřejmě
se snažím dětem podávat učivo
tak, aby je zaujalo. Třeba se
zmiňovaným jízdním řádem
sice ve třídě nepracujeme
v matematice, ale používám ho
v praxi, když s třídou mladších
žáků jedeme na výlet.
Pro hodiny v UčíTelce nedostáváme žádné scénáře, pouze
zadání tématu a připravit
se musíme sami – vymyslet
úlohy, formu prezentace,
pomůcky. Navíc pro Českou
školní inspekci vypracováváme ke každému vysílání testy,
které jsou pak zveřejňovány.
I když před kamerou strávíme
jedno dopoledne, příprava je
dost náročná, protože k ní mu8
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Od 25. května začala Helena Korfová část dětí zase učit ve své třídě a žákům, kteří do školy zatím nechodí, se i nadále věnuje on-line. Na televizní obrazovce v pořadu UčíTelka ji můžete vidět do 19. června 2020.

síte připočítat i zkoušky kvůli
rekvizitám, oblečení… Ale
nelituji, že jsem se přihlásila.
Profesně mě to velmi obohatilo
a poznala jsem řadu prima lidí.
A jak berou vaše vyučování
v televizi děti z vaší 3. A?
Po více než dvou měsících to
už moc neprožívají. Zpočátku
se hned ozvaly na WhatsApp
nebo posílaly e-maily, jak
jsem byla skvělá, chtěly, abych
jim natočila zákulisí, poslala
fotky. Povzbudivá slova přišla
i od mnohých rodičů, jiní mi
zase s nadsázkou psali, že mě
víc vidí v televizi než ve škole.
Dnes už moje televizní vyučování berou jako normální
věc. Ostatně, když přijdu
domů a zeptám se svých dětí,
co říkaly na moji hodinu, jen
kývnou „dobrý“.
Kromě toho, že „učíte v telce“,
jste třídní učitelkou již zmiňované 3. A a na plný úvazek
tedy vyučujete on-line. Jak jste
v kontaktu se svými žáky?
Posílám jim e-maily s úkoly
na celý týden dopředu, každý

den přispívám na blog školy,
kde svým žákům píšu zprávy,
kromě toho komunikujeme
v třídní skupině na WhatsApp.
Třikrát týdně mi děti posílají
své domácí práce ke kontrole,
abych viděla, že se opravdu
učí, a ony naopak věděly, zda
to dělají dobře, popřípadě kde
se dopustily chyby. Povinně
mě také sledují v UčíTelce.
A od poloviny dubna máme
dvakrát týdně videokonferenci, abychom se viděli a některé
učivo probrali on-line.
Účastní se vyučování on-line všichni vaši žáci, nebo
jsou problémy s tím, že nemají
potřebné technické vybavení
– počítač, rychlé připojení, dostatečný objem dat apod.?
Kupodivu naposledy se videokonference zúčastnili všichni.
Tomášek byl totiž na návštěvě
u Sáry, tak jsem je tam měla
všechny. Většinou jeden, dva
chybí.
Pravdou ale je, že na nově
vzniklou situaci spojenou se
zavřením škol a vyučováním na dálku musely některé

HELENA KORFOVÁ O SOBĚ:
Kromě své rodiny mám v životě dvě lásky. Školu a muziku. Tato skutečnost se promítá
i v mé výuce. Děti ve třídě jsou pro mě druhou rodinou. Musí nám spolu být dobře, jsme
k sobě upřímní, zajímáme se o sebe, pomáháme si. Snažím se být učitelkou spravedlivou
a zábavnou. Legrace je ve škole důležitá. Mým cílem je, aby se děti do školy těšily a nebály se svěřit se se svým trápením nebo úspěchy. Snažím se své žáky provázet poznáním.
Být jim průvodcem, pomáhat jim dojít k novým poznatkům, zkušenostem a řešením
vlastní cestou. Uvědomit si, že chybou se učí a nesmí se jí bát. Chci, aby každý odcházel
ze školy s pocitem, že je v něčem úspěšný, v něčem dobrý.

M ĚS TS K É

rodiny bleskově zareagovat
– koupit mobilní telefony,
počítače… Ještě na poslední
třídní schůzce jsme se s rodiči domlouvali, že není důvod, aby třeťáci nosili mobil
do školy, protože ho k výuce
zatím nepotřebují. Neuběhlo mnoho času a všechno je
jinak. Rodiče ale zareagovali
skvěle a za to jim děkuji.
S technikou se třeťáci naučili pracovat velmi rychle. Ale
učili jsme se i my pedagogové,
protože např. s videokonferencemi jsme žádné zkušenosti
neměli. A stejně jako v rodinách dětí jsme si i my museli
pořizovat vlastní počítače,
protože jeden v rodině nestačí,
když partner má home oﬃce
a děti on-line výuku.
Neodpustím si poznámku,
na niž jste asi zvyklá: Nepletou
si vás lidé s herečkou Erikou
Stárkovou, kterou si mnoho
z nich pamatuje jako Dášu ze
seriálu Most!?
Pletou, i když letos už to není
tak markantní, jako když
seriál v televizi vysílali poprvé. Teď ho sice opakovali, ale
naštěstí nosíme roušky, takže
výkřiky „jéé, Dáša“ a „můžeme si udělat selfíčko“ už tak
často neslyším. A když po mně
pokukují a zdraví mě cizí
čtvrťáci, předpokládám, že mě
znají z UčíTelky.
Marie Kurková, © Česká televize - foto: Klára
Cvrčková

Č Á S TI

P R A H A

9

Č E RVEN

2 0 2 0

Š K O L S T V Í

Jak vidí on-line výuku učitelé
v základních školách Devítky?
Zmapovat aktuální situaci v základních školách, tedy systém on-line výuky, pomohl deváté městské části dotazník. V polovině dubna ho vyplnily tři čtvrtiny pedagogů ze Základních škol Novoborská, Špitálská, Na Balabence, Litvínovská 500 a Litvínovská 600.
Ukázal, jaké platformy využívají učitelé pro komunikaci se
svými žáky a které pro inspiraci k vyučování, kolik času
denně věnují vlastní výuce,
kolik času jim zabere příprava,
opravy testů, kontrola úkolů,
s jakými problémy při výuce
on-line se potýkají.
„Zpětnou vazbu k výsledkům dotazníku jsme získali
ještě v následných diskuzích
s pedagogy během května
ve všech našich pěti základních školách,“ konstatuje
radní pro školství MČ Praha 9
Zdeněk Davídek a dodává:
„Mile jsme byli překvapeni
účastí jak při vyplňování dotazníku, kde excelovala ZŠ
Na Balabence, tak při osobních
návštěvách, při nichž zazněla
ještě spousta dalších dobrých
nápadů z praxe k výuce on-line.“

Databáze nápadů pro výuku
(nejen) na dálku
Snahou deváté městské části je závěry dotazníkového
šetření detailně vyhodnotit
a v přehledné podobě předložit pedagogům tak, aby se jimi
vzájemně inspirovali. Mnozí
z nich totiž poukazovali na to,
že neexistuje přehledná databáze nápadů, kvalitních videí
a prezentací, do níž by mohli
podle svých oborů a aprobací
sáhnout.

„Chceme učitelům poskytnout přehledný výběr aplikací
a způsobů on-line výuky pro
jednotlivé obory a jejich vlastní nápady a zkušenosti propojit,“ konstatuje předsedkyně
školské komise Rady MČ Praha 9 Kornélia Gottmannová.
To je také důvod, proč
v květnu vznikla pracovní
skupina složená z aktivních
pedagogických pracovníků
a zástupců vysočanské radnice.
„Databáze poznatků k on-line výuce, na které tato skupina pracuje, by měla učitelům
pomoci lépe se orientovat
v možnostech způsobů vy-

je nízký. Ale podobné potíže
mají i mnozí kantoři nebo
jim chybí on-line technická podpora (nemají se kam
obrátit v případě problémů).
Nemluvě o tom, že při práci
doma musí používat vlastní
techniku a data na vlastní
náklady.
Rovněž příprava na on-line
výuku zabírá spoustu času,
problémy jsou s opravami
úkolů, nemožnost hlídat žáky
při testech a objektivně hodnotit. Učitelům (ale podle jejich slov i většině žáků) chybí
osobní kontakt, okamžitá
zpětná vazba, kdy dotazy
přímo při výuce vedou k lepšímu pochopení probírané
látky.
Vedení škol také poukazovalo na to, že neexistuje konkrétní metodika Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR k výuce na dálku. Např.
co může učitel od žáka vyžadovat a jak ho hodnotit. Navíc
pokud bude dosavadní výuk
a stále vedená jako dobrovolná, vždy se najdou žáci, kteří
se do ní nezapojí, a rodiče,
kteří své děti k učení nepovedou. To prohloubí rozdíly
ve znalostech žáků v dalším
roce a zhorší úroveň dalšího
vyučování. Jestliže tedy MŠMT
nevydá jasné stanovisko, mělo
by vše nechat v kompetenci
škol. mk

učování nejen v době, kdy
jsou školy zavřené. Už nyní
totiž máme signály, že on-line výuka může být užitečná
i po otevření škol,“ doplňuje
Pavel Pospíšek, zastupitel MČ
Praha 9.

Co komplikuje výuku na dálku
Jako každá nová věc i on-line
vyučování přináší některé
problémy.
Nejčastěji výuku komplikují potíže s nedostatečným
technickým vybavením
v rodinách žáků. Ti nemají
k dispozici vlastní počítač,
nebo rychlost připojení k internetu či objem přenosu dat

INFO

Platformy, které pedagogové nejčastěji využívají pro komunikaci se
svými žáky (zapojeno 153 učitelů z celkového počtu 194 v základních
školách zřizovaných MČ Praha 9):
• e-mail rodičům nebo přímo žákům (153)
• Google formuláře (58)
• Bakaláři (48)
• Google classrooms (30)
Za další užitečné komunikační platformy pedagogové označili Skype,
YouTube, WhatsApp, www.tridnistranky.cz, CiscoWebEx
Platformy, které pedagogy nejčastěji inspirují v přípravě na výuku:
• UčíTelka v České televizi (68)
• facebooková skupina Učitelé (46)
• UmímeTo.org (19)
• UčímeSe.cz (14)
Inspiraci dále pedagogům poskytuje www.skolakov.eu,
edu.ceskatelevize.cz, www.onlinecviceni.cz, www.vcelka.cz

Na svátek Dne Země děti nezapomněly
Na Den Země, dubnový svátek, se každoročně koná řada ekologicky zaměřených akcí včetně kolektivního uklízení odpadu.
Letos to kvůli opatřením v souvislosti s epidemií nového koronaviru nebylo možné. Proto si děti ze Základní školy
Litvínovská 600 připomněly tento svátek jinak.
„Vytvářely strom v podobě
vlastní ruky a do jeho listů
zapisovaly své (splnitelné) sliby, které zlepší život na Zemi.
Starší žáci své závazky připínali
na obrázek naší planety. A přišla mi i básnička od žákyně
5. B Soﬁe Laury Paulusové,“
dozvěděli jsme se od Mgr. Hany
Štěpánkové, pedagožky ZŠ Litvínovská 600. red
Č E R V E N
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Krásný den, sluníčko nám svítí,
jen je mi smutno, že za PET lahví
ztrácí se kvítí.
Děti se smějí vesele,
co se válí na zemi,
je jim u zadele.
Rodiče, pomozte trošku,
řekněte dítěti: „Seber to, Bořku!“
Lenka, Petra, Janička,
všichni můžeme sbírat plasty,
papír i víčka.
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/
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Děti nebaví sedět jen v lavicích,
pusťte je do ulic s pytlem
a v rukavicích.
Další den, až sluníčko zasvítí,
bude nám vonět na mezích kvítí.
Děti se naučí odpadky třídit
do košů barevných,
nebudou šidit.
Tu naši planetu,
máme přec rádi,
a proto se k ní neotáčejme zády.
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Otevření Aktivizačního centra pro seniory je podmíněno respektováním platných bezpečnostních opatření. Prosíme o jejich
dodržování: vstup bez zvýšené teploty, nošení roušek, dodržo-

22. 6. 2020 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro mírně pokročilé
8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pétanque – venkovní zábavná hra, kterou
zvládne každý senior 9:00 – 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
23. 6. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina po karanténě – seminář s Luckou pro
všechny úterní studenty 10:00 – 11:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) – předprázdninové setkání 12:30 – 13:30

Informace z oddělení
kultury MČ Praha 9
Akce, které oddělení kultury městské části Praha 9
pravidelně pořádá pro
seniory a děti, tedy akce
v rámci Vysočanských „V“
a vítání nových občánků,
jsou do konce června 2020
zrušeny. Podmínky pro jejich konání nejsou příznivé
ani po uvolňování opatření
v souvislosti s pandemií
covid-19.

Pro jubilanty
Ti, kteří slavili významná
životní jubilea v době nouzových opatření, dostávají
od konce května blahopřání
od městské části Praha 9
spolu s poukazem na dárkový balíček. Balíčky si jubilanti (nebo jimi pověření
zástupci) mohou v průběhu
června osobně vyzvednout
v Galerii 9 (stará budova
vysočanské radnice), Sokolovská 14/324, Praha 9, a to
od pondělí do čtvrtka vždy
od 14 do 18 hodin. Pozor,
musí předložit poukázku,
kterou obdrželi poštou. Ti,
kteří nemají možnost si
dárkový balíček sami vyzvednout, mohou zavolat
Renátě Píchové
(tel.: 283 091 426) a dárek
jim bude doručen v dohodnutém termínu. RPí
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24. 6. 2020 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pétanque, venkovní zábavná hra, kterou zvládne
každý senior 9:30 – 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Dílničky šikovných rukou: Letní věneček 13:30
– 15:00
25. 5. 2020 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,

karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Úřední hodiny – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
26. 6. 2020 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina po karanténě – seminář s Luckou
pro všechny začátečníky. Srdečně zveme i nové
studenty! 10:00 - 11:30
Vycházka, komentovaná prohlídka - Břevnovský
klášter (bazilika, krypta, reprezentační prostory).
60 Kč. Zájemci, hlaste se u vedoucí Bc. A.
Dunděrové. Sraz v 8:45 hod. v Harrachovské
422/2, Praha 9 9:00 –12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

29. 6. 2020 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro mírně pokročilé
8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pétanque – venkovní zábavná hra, kterou
zvládne každý senior 9:00 – 10:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
30. 6. 2020 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

Hurá na tábor s Harﬁcou

NEPŘEHLÉDNĚTE!
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Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

vání bezpečné vzdálenosti, dezinfekce rukou při vstupu.
Veškeré kurzy, přednášky a další akce budou opět obnoveny
od 1. září 2020.

Volnočasový klub Harfica v Praze 9 je bezpečný prostor pro všechny holky a kluky od 8 do
17 let, kteří hledají místo, kde se scházet, popovídat si nebo se něco nového naučit. V srpnu
již popatnácté plánuje letní tábor pro děti.
Letošní prázdniny asi neprožijeme úplně tak, jak jsme
zvyklí je každoročně trávit.
Současná epidemiologická
situace způsobená šířením
nákazy covid-19 veřejný život
v řadě oblastí výrazně omezila. Ale na základě aktuálních rozhodnutí ministerstva
zdravotnictví se lze již začít
radovat a plánovat si pobyt
s klubem Harﬁca na tradičním
letním táboře.

Bezpečné prázdniny na přelomu
července a srpna
Volnočasový klub Harﬁca
zve všechny kluky a holky
ve věku 7-15 let v termínu od
30. července až do 6. srpna
2020 na letní pobyt „Bezpečné prázdniny“ na táborovou
základnu pod hradem Buben
u obce Plešnice na Plzeňsku.
Tým skvělých pracovníků
klubu Harﬁca i letos pro zájemce připravil nabitý program.
Letos děti prožijí týden v „tajemné džungli“ plné nástrah,
kde si prověří nejen své fyzické
síly a znalosti, ale i svoji schopnost komunikovat, vzájemně
se respektovat a tolerovat se.

M ĚS TS K É
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Takto se děti bavily na letních táborech klubu Harﬁca v minulých letech

Přihlášky
Přihlášky pro děti, které mají
trvalý pobyt v městské části
Praha 9 nebo spolupracují
s Odborem sociálním Úřadu
MČ Praha 9, je možné si vyzvednout od poloviny června
v klubu Harﬁca, Harrachovská 422, Praha 9 - Střížkov,
u vedoucí klubu.
Kapacita objektu je omezená
(max. 19 dětí), proto s přihlášením svého dítěte neváhejte.
Cena pobytu je 600 Kč. V ceně
pobytu je zahrnuta doprava,
strava a materiální vybavení.
Vzhledem k velmi symbolické

výši příspěvku, který hradí
rodiče, je tábor z projektu
„Bezpečné prázdniny“ určen
především pro děti z rodin
s nižším socioekonomickým
statutem.
V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat
na FB klub Harﬁca nebo přímo
u vedoucí klubu na telefonu
723 520 415.
Poděkování patří MČ Praha 9 a Magistrátu hlavního
města Prahy, tedy organizacím, které projekt „Bezpečné
prázdniny“ ﬁnancují.
jd, foto: archiv klub Harﬁca
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Začala hra o budoucnost. Přispějte na dobrou věc
FUTURENTO je zábavní centrum, které je v Praze 9 otevřeno více než rok. Zájemci o únikové hry v něm mají možnost zažít
apokalypsu a rok 2088, tedy hru o budoucnost, jak trefně zní jejich claim. Teď spolu se svými příznivci podpoří klienty
v Domově seniorů v Novovysočanské v rámci kampaně COVID 2088.
Na základě nařízení vlády bylo
zábavní centrum od 12. března
uzavřeno. Znovu se otevřelo
25. května.
„Každý, kdo si koupí náš
voucher, přispějete nemalou
částkou Domovu seniorů
Novovysočanská. Vouchery
platí 12 měsíců, mohou si je
zakoupit jednotlivci i firmy.
40 procent veškerého příjmu
věnujeme Domovu seniorů
Novovysočanská, který pro-

vozuje nezisková organizace
Sociální služby Praha 9,“
říká Jan Daneš z centra FUTURENTO a dodává, že každému, kdo přispěje, přijde
speciální poděkování a jeho
jméno se transparentně objeví na speciálně založeném
webu právě pro tuto kampaň.
Vouchery lze koupit na www.
eshop.futurento.cz.
Více na www.covid2088.futurento.cz

Výtěžek půjde na zakoupení
moderních lůžek
V Domově seniorů žije paní E.
Má tu smůlu, jako dalších devět klientů, že má k dispozici
pouze mechanicky polohovatelnou postel. Těžko se jí vstává, potřebuje občas podepřít
hlavu či zvednout nohy, ale to
na své staré posteli nedokáže.
Nový domov našel v Novovysočanské také pan F., který je
zcela imobilní. Sice má novou

postel, ale při polohování, hygieně a manipulaci by modernímu pečovatelství pomohla
postel s laterálním náklonem.
Takovou postel domov seniorů
nemá.
Nová moderní lůžka by seniorům usnadnila každodenní
život. Jestli se na ně podaří
vybrat, záleží i na vás. Projekt COVID 2088 probíhá pod
záštitou starosty MČ Praha 9
Jana Jarolíma. mk

Aktivní senior, zdravý senior
Věděli jste, že lze cvičit také na dálku přes internet v pohodlí domova? Parta zkušených cvičitelů a lektorů z centra Senior
fitnes provádí pomocí videí jednoduchými cviky všechny seniory, kteří jsou zapojeni do klubu.
Tím ale jejich aktivity nekončí. Zapojení senioři si mohou
trénovat nejen fyzickou pružnost, ale také mozek s pomocí
her, kvízů či domácích úkolů
z jazykových kurzů.
Organizaci Senior ﬁtnes z.s.
založil již před třinácti lety
Mgr. Zdeněk Srba. Ta dodnes
pomáhá naplnit program tisícům seniorů a preseniorů
po celé České republice. V nynější situaci, kdy vládní opatření neumožňují shromažďování
z bezpečnostních důvodů, ale
jejich aktivity neustaly a lektoři
pravidelně zasílají úkoly pro
nadšené seniory, kteří mají

zájem zůstat aktivními. Jak
je známo, ve zdravém těle je
zdravý duch a podle lékařských
výzkumů dalšího ze zakladatelů Senior ﬁtnes MUDr. Miloše
Matouše bylo prokázáno, že je
možné snížit léčbu insulinem
u cukrovky díky pravidelnému
pohybu. Cvičitelé ze Senior
ﬁtnes mají speciální akreditaci
na cvičení se seniory a je kladen
jednoznačný důraz na bezpečnost při cvičení a respektování
speciﬁk daného věku.
Do projektu se může zapojit
každý senior a za účast se nic
neplatí. Více na www.seniorﬁtnes.cz. jh

Skupinové cvičení seniorů. Ilustrační foto: www.seniorﬁtnes.cz

JUBILANTI

80 let
Jiří Skála
Květa Przeczková
Josef Hulický
Jan Hakl
Emil Písař
Drahomíra Hájková
Pavel Vetešník
Zdeněk Drbout
85 let
Ludmila Koštejnová
Jiří Adam
Antonie Zacpalová
Soňa Smoljaková

Eva Pištěková
Jan Tyč
89 let
Jaroslav Kašpar – Milý
dědečku, vše krásné
Ti přejí tvoji nejmilejší. Manželka Věra,
děti Jarka s Mirkem,
vnuci Tomáš a Roman
s rodinami a všechna
pravnoučata.
90 let
Dagmar Janečková

Marie Kučerová
Soňa Zaidlová

99 let
Josefa Chmelíková

93 let
Věra Štejnohová
Ivan Rostislav Konopa

„Stačí minuta, abyste si
všimli člověka, hodina,
aby vám byl sympatický, a den, abyste se
zamilovali.“
13. června 1953 byl
svatebním dnem pro
Věru a Jaroslava Kašparovi ze Střížkova, kteří
v roce 2020 oslaví 67
let společného života.

95 let
Květuše Šedová
96 let
Vilém Dvořák
Dobromila Vodvářková
Vlasta Vrbová

Diamantovou svatbu
oslaví v rodinném
kruhu 18. června 2020
Hana a Karel Josifovi
z Proseka. Blahopřejeme a závidíme – obě
dcery s rodinami

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let
a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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O budoucnosti sportoviště
SK Prosek se bude dále jednat
SK Prosek Praha, ležící na rozhraní deváté a osmnácté městské části, je největším sportovním klubem v Praze 9
a Praze 18 – Letňanech. K petici, kterou sepsali občané z této části Prahy pro zachování sportoviště, se vyjadřovali
21. května zastupitelé hlavního města Prahy.
Vzhledem k tomu, že sportoviště potřebuje modernizaci
a vedení SK Prosek Praha by
chtělo vybudovat moderní
a ﬁnančně soběstačný areál, chtělo prodat polovinu
4,2hektarového pozemku investorovi, který by tu postavil obytné domy. Za získané
peníze (odhadem 200 milionů
korun) by klub vybudoval
dvě nové multifunkční haly,
venkovní veřejná hřiště
a kurty, zázemí pro nekomerční i komerční sporty,
parkoviště. To byl také důvod, proč provozovatelé klubu SK Prosek požádali v roce
2019 radnice městských částí
Praha 18 a Praha 9 o změnu
územního plánu, aby část
pozemku mohli prodat jako

stavební pozemky. S tím ale
nesouhlasili obyvatelé této
části Prahy a požadují zamítnutí navrhované změny
územního plánu.
Se změnami územního
plánu, které by dovolily výstavbu, nesouhlasila
ani městská část
Praha 9. Naopak se
změnou územního
plánu, kterou je zástavba podmíněna,
souhlasilo Zastupitelstvo MČ Praha 18.
Pokud by se však
podařilo sehnat
200 milionů korun,
podnět osmnáctky na změnu
územního plánu zmizí a sportoviště zůstane zachováno.
V tomto duchu se nesla i ve-

m. Prahy. Právě tady se také
očekávala diskuze o podnětu
na změnu územního plánu při
ulici Lovosická v katastrálním
území Letňany a o možné zastavitelnosti dnes stále ještě
sportovního území. Zastupitelstvo hl. m. Prahy se na svém
zasedání 21. května 2020
usneslo, že v územním plánu
zůstane plocha se sportovištěm SK Prosek i nadále plochou určenou pro sport. Hl. m.
Praha reprezentované radním
Vítem Šimralem, městské části
Praha 9 a Praha 18 a SK Prosek
Praha budou pak společně
hledat řešení, jak sport v tomto areálu i nadále rozvíjet. Maraton jednání o budoucnosti
střížkovských sportovišť byl
odstartován. mk

řejná jednání o budoucnosti
sportoviště SK Prosek na
Střížkově v lednu letošního
roku na vysočanské radnici.

Jednání o budoucnosti
sportoviště mohou začít
Vzhledem k tomu,
že městské části
Praha 9 i Praha 18
nemají ﬁnanční
prostředky na odkoupení pozemků sportovního
areálu SK Prosek
ani na investice
do obnovy sportovišť a provozování
několika sportovních klubů,
je zřejmé, že jediný, kdo by
mohl potřebné prostředky
poskytnout, je Magistrát hl.
INZERCE

Nemáte staré fotograﬁe školní
budovy v ulici Pod Táborem?

FRESH
FRESH

Budova Střední průmyslové školy zeměměřické byla vystavěna v roce 1938 a patří mezi typické funkcionalistické stavby.
Nemáte doma její staré fotografie?
Vedení školy se snaží zmapovat historii budovy, v níž SPŠ
zeměměřická dnes působí.
Dostupné dokumenty získalo z Archivu hlavního města
Prahy, ale ukázalo se, že se
zachovalo velmi málo dobových fotograﬁí, zejména z období 1939-1964, kdy v budově
sídlila obecná a měšťanská
(nebo také hlavní, národní,
základní a střední) škola. Pokud byste fotograﬁe budovy

z ulice Pod Táborem 300 měli,
prosíme o jejich zapůjčení.
Po naskenování vám budou
vráceny. V elektronické podobě
(digitální) je můžete zaslat na e-mail spszem@spszem.cz. red

Jazyková škola,
která vás bude bavit.

SCHOOL

JAZYKOVÉ KURZY
ZÁPIS ZAHÁJEN

Prosek

• Rodilí mluvčí i čeští lektoři
• Doučování, konverzace, FCE
• Prázdninové kempy
PŘIVEĎ MÁMU, PŘIVEĎ TÁTU

K O N TA K T

sleva 500,-Kč na rodiče

SPŠ zeměměřická
Pod Táborem 300
190 00 Praha 9
Tel.: 284 823 470, 608 737 241

PRO DOSPĚLÉ
• Skupinová, individuální
ální
a firemní výuka
• Konverzace s rodilými mluvčími
• Slevový program FRESH FAMILY

www.fresh-school.cz

Praha 9 – Prosek, Litvínovská 609, tel.: 604 11 69 69
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Napajedla ocení v teplých dnech (nejen) ptáci
„I v teplých dnech potřebují ptáci naši pomoc. Ocení napajedla a koupací nádrže,“ říká Věra Aladzasová Přibylová ze Záchranné
stanice pro divoká a exotická zvířata v Praze 9, Pod Šancemi 7 (www.zachranna-stanice.cz).
Možná se to nezdá, ale z krajiny mizí voda dostupná drobným zvířatům. Nejen ptáci,
ale i ježci, včely, motýli, zajíci
nebo netopýři tak za ní musejí putovat zbytečně daleko,
riskovat napadení predátory,
kolizi s auty…
Zřízení vhodného napajedla
ve vlastní zahradě, na okenním parapetu či v parku je
proto velmi užitečné. Napajedlo by mělo být mělké (nejvýše 10 cm), s šikmými břehy,
nejlépe keramické nebo betonové, zastíněné. Průměr stačí

30 cm, může být samozřejmě
i větší. Na zemi ho kromě ptáků využijí i ježci a další drobní
savci, popř. ještěrky a užovky.
Na sloupku nad zemí je zase

chráněno před kočkami, které
mohou ptáky napadnout.
Vodu v napajedlu je nutné
denně měnit a odstraňovat rostoucí řasy a sinice (proto se hodí

POSEZENÍ VE VOLIÉŘE
Věra Přibylová by ráda návštěvníkům Záchranné stanice pro divoká a exotická zvířata
v Praze 9 nabídla odpočinek mezi ptáky. Umožnit by to mohla voliéra v podobě osmiúhelníku o průměru 10 metrů, vysoká 2,5 metru, tedy v podobě šapito, z drátěné hliníkové
slitiny. V současné době na ní shání ﬁnanční prostředky. Chcete-li zažít nepopsatelné
pocity ve víru křídel ptáků, můžete přispět na transparentní účet 5680246399/0800
(do zprávy pro příjemce uveďte: voliéra).
V současné době je v záchranné stanici na 200 zvířat, většinou se jedná o ptáky. Její provoz nebyl nijak omezen ani v době nouzových opatření spojených s výskytem covid-19.

zmíněné zastínění). Vhodné je
umístit doprostřed kus dřeva,
který se postupně nasákne vodou a slouží k napájení motýlů,
včel a dalšího hmyzu.
Poblíž napajedla by měly být
hustší stromy či keře, kde se
mohou ukrýt čerstvě vykoupaní
ptáci, aby je neohrožovali dravci,
než jim uschne peří a budou zase
moci naplno létat. Pokud umístíte napajedlo na balkon ve vyšším patře, postavte k němu
nějakou rostlinu v květináči,
např. vzrostlý ﬁcus benjamina,
kde ptáci opět najdou úkryt. mk

Navzdory vandalům Klíčovská alej krásní
Dominantou Klíčovského lesoparku je Klíčovská alej dlouhá zhruba půl kilometru. Vysázena byla zřejmě na konci 19. století
a v posledních letech se o zlepšení zdravotního stavu jírovců v ní stará Ing. Josef Mertelík, CSc., z výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice a jeho tým ve spolupráci s MČ Praha 9.
I v loňském roce se výzkumné
práce odborníků z Průhonic
v rámci revitalizace staré aleje
jírovců zaměřily zhruba na 180
plně vzrostlých stromů jírovce
maďalu a 14 vysazených stromků kultivaru ‚Mertelík‘. Většina
stromů se nachází ve svažitém
terénu ve dvouřadé a v jednom
úseku ve třířadé aleji.
Jírovce neboli koňské kaštany na Klíčově dlouhodobě
negativně ovlivňuje řada faktorů - škůdci, především klíněnka jírovcová, ale i houbové
infekce, opakované extrémně
vysoké teploty a sucho, ale
i přívalové deště a krupobití
způsobující erozi půdy a poškození stromů. Nevhodné řezy
provedené v minulosti zase
stojí za špatným vývojem některých stromů. Problematický
je i svažitý terén s centrální
asfaltovou cestou v aleji, která
nejen akumuluje teplo, ale také
výrazně přispívá k neregulovanému stékání vody po dešti.
Náletové dřeviny v blízkém
okolí jírovců jim zase stíní.

Co přispělo ke zlepšení
stavu jírovců
Specializovaná ﬁrma pana
Šebesty každoročně provádí
v období plného rozvinutí
listů ošetření jírovců proti klíněnce a houbovým infekcím
Guignardia aesculi a padlí.
Od roku 2019 s využitím nové
technologie, která zajišťuje,
Č E R V E N
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aby postřiková jícha pokryla
listy v maximální možné míře,
a to i ve vrcholových částech
koruny. Právě důsledné celoplošné pokrytí čepelí listů
je nezbytnou podmínkou
účinného ošetření. Aplikace je
prováděna jednorázově ve formě tank-mix diﬂubenzuron
a tebuconazole s přídavkem
bio-alginátů, s použitím vysokotlakého čističe (WAP)
ﬁrmy Stihl a pojízdné výsuvné
plošiny. Z pohledu praktické
ochrany jírovců proti kombinovanému poškození listové
plochy klíněnkou a houbovými infekcemi vykazuje použitá
technologie výborné výsledky
a užitná hodnota v podobě zelených stromů se s ní prodloužila až do dříve standardního
podzimního období.
Některé stromy v aleji se
dočkaly rovněž prosvětlovacího a redukčního řezu, větve
zasahující nad novou výsadbu
zase řezu směrovacího („zvednutí korun“). Odstraněny byly
poškozené či suché větve,
nebo ty, které hrozily pádem
na cesty pod nimi.
Jako velmi přínosné se
v období přívalových dešťů ukázalo experimentální
upevnění povrchových břeven
(akátových kmenů o průměru
10-15 cm) nad kořenovou zónu
jírovců, které účelně zachycují
prudký odtok povrchové vody
a jí strhávané půdy, takže

z hlediska provozní bezpečnosti chodců a cyklistů nutností.

Nově vysazené jírovce v Klíčovské aleji
zničili neznámí vandalové Foto: jm

snižují erozi povrchové vrstvy
zeminy a zároveň umožňují,
aby dešťovka ve svažitém terénu lépe vsakovala.
V okolí nově vysazených
stromků kultivaru Mertelík je
každoročně prováděna dílčí
probírka konkurenčních náletových dřevin a u vzrostlých
jírovců je průběžně kontrolován stav korun a kmenů. Tím,
jak se postupně zlepšuje vitalita
jírovců a zvyšuje se bohatost
a hmotnost obrostu, roste u některých v minulosti řezem poškozených stromů i riziko, že se
větve v problematických partiích koruny zlomí. Preventivní
arboristické kontroly, které MČ
Prahy 9 pro životní prostředí
periodicky zajišťuje, jsou proto
DEV ÍTKA
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Nová výsadba
Na prázdná místa, kde v Klíčovské aleji byly v minulosti
odstraněny stromy, jsou postupně od roku 2015 dosazovány nové stromky jírovce maďalu
s použitím kultivaru ‚Mertelík‘,
který byl vyšlechtěn v Průhonicích. Vykazuje rezistentní
chování ke klíněnce a je určitou
formou preventivní ochrany
nových výsadeb před tímto již
zdomácnělým škůdcem.
Pro úspěšnou dosadbu ve velmi obtížných podmínkách plně
vzrostlé aleje s přebujelou náletovou vegetací v těsném okolí,
bylo nutné použít speciální podpůrné technologie a odzkoušet
různé velikosti vysazovaných
stromků. Výsadba byla úspěšně dokončena v loňském roce
a všech čtrnáct nových stromků
se na Klíčově postupně dobře
„zabydlelo“. Bohužel zatím
neznámí vandalové letos čtyři
stromky nejmenší velikosti vysazené v roce 2016 a 2017 zničili
tím, že odlomili horní třetinu až
polovinu stromku. Ponechání
takto poškozených stromků
v dosadbě aleje, navíc ještě
v uvedených podmínkách, je
z mnoha důvodů nemožné a je
nutné je vyměnit. Náhradní dosadba bude provedena až v jarním období příštího roku. mk
ve spolupráci s Ing. Josefem Mertelíkem, CSc.
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Salon Prahy 9 – 2020
Městská část Praha 9, Galerie 9 vyhlašuje pátý ročník Salonu Prahy 9 s cílem představit veřejnosti i autorům ucelený a aktuální
přehled veškerého výtvarného dění v regionu a zároveň umožnit přátelské a inspirační setkání profesionálních výtvarných umělců
celé původní velké Prahy 9 a jejich prací z posledních let. Výstava 5. Salonu Prahy 9 se uskuteční v Galerii 9 v září roku 2020.
Podmínky účasti na Salonu Prahy 9:
Na výstavu přijmeme 2-4 díla
bez tematického omezení vytvořená v letech 2018-2020
(všechna závěsná díla s jedním
očkem pro zavěšení. Pokud
to vyžaduje technika díla,
pak v adjustacích pod sklem.
Plastiky se zajištěním stability
nebo sokly/drobné plastiky či
jiná trojrozměrná díla můžeme
umístit do uzamykatelných
vitrin.).
Fotodokumentace a podklady pro katalog: Jedna portrétní fotograﬁe vystavujícího,
dvě kvalitní barevné fotograﬁe
vystavených prací s popiskami
(název díla, rok vzniku, technika, rozměr výška x šířka).
Preferujeme materiály v digitální formě zaslané e-mailem
či na CD - tisková kvalita
300 dpi, formáty TIFF, JPG, ale
přijmeme i barevné fotograﬁe
do formátu A5. Tyto podklady

budou autorům vráceny spolu
s pracemi po skončení výstavy. Dále prosíme o tyto údaje
(pokud souhlasíte s jejich
uvedením v katalogu): Datum a místo narození, studia,
výtvarné obory, jimž se věnujete, nejdůležitější výstavy,
realizace, ocenění, zastoupení
ve sbírkách…, webové stránky, kontaktní adresa.
Nevratný účastnický poplatek 500 Kč (bude použit
pro tisk katalogu a vernisáž)
zaplaťte v pokladně Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324,
a při platbě uveďte tyto údaje:
číslo účtu 19-2000910329, VS
2601623011 a své jméno. Úřední hodiny pokladny: pondělí,
středa: 8.00-18.00, úterý,
čtvrtek, pátek: 8.00-12.30.
Vyplněnou přihlášku s dokumentací odešlete e-mailem
na adresu galerie9@galerie9.cz
nejpozději do 15. 7. 2020.

O termínu převzetí prací pro
výstavu budete informováni
včas na adresu, kterou uvedete
v přihlášce. Zároveň také dostanete formulář předávacího
protokolu.
Každý z vystavujících obdrží
elektronickou pozvánku a při
vernisáži dva katalogy.
V rámci spolupráce s MČ
Praha Zbraslav bude Salon
Prahy 9 opět prezentován
v Galerii Zbraslav. O termínu
vernisáže vás budeme včas informovat, stejně tak o termínu
převzetí prací zpět.
Vzhledem k omezeným prostorám Galerie 9 si vyhrazujeme právo vystavit menší počet
prací každého autora.
Prosíme vás, abyste o Salonu
Prahy 9 informovali své přátele a kolegy výtvarné umělce.
Přihlášku můžete podat nejen na originálním formuláři

(najdete na www.praha9.cz),
ale i na jeho kopii či písemnou
formou s uvedením všech požadovaných údajů.
Další informace k Salonu
Prahy 9 vám poskytne kurátorka Galerie 9 Mgr. Eva
Kořánová, tel.: 737 540 969, e-mail: galerie9@galerie9.cz.
Doufáme, že pátý ročník
Salonu Prahy 9 bude ucelenou
prezentací, inspirací i příjemným setkáním. Bez vás toho
ovšem nemůžeme docílit.
Eva Kořánová, Galerie 9

INFO
Výzva pro výtvarné umělce „velké“ Prahy 9 je určena pro městské části a čtvrtě
severovýchodní Prahy: Vysočany, Prosek,
Střížkov, Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje,
Černý Most, Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice, Koloděje, Újezd nad
Lesy, Klánovice, Satalice, Vinoř, Kbely,
Letňany, Čakovice, Šestajovice…

Pragovka Gallery znovu otevřena
Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, Praha 9, je otevřena
v pondělí až pátek od 10 do 19 hodin a v sobotu a neděli
od 14 do 18 hodin.
Výstava Elf slashed with a sword
malíře Martina Lacka
Prostřednictvím fantasy motivů přibližuje podstatu jednoho z novodobých ženských
archetypů, jímž je podle slov
kurátorky Dariny Alster „zraněná, velmi silná žena, která
zápasí sama se sebou a se společenským zavržením.“
Martin Lacko je diplomantem ateliéru Vladimíra Skrepla a Jana Šerých na pražské
Akademii výtvarných umění
a dlouhodobě se zabývá fantastikou.
Výstava potrvá do 12. června
v prostorách Pragovka Gallery
Pop-Up.
Výstava Radima Langera
Bafana Bafana
Zahrnuje výsledky autorovy
malířské práce za posledních
pět let a je tvořena v prostoru
galerie konceptuálně rozmístěnými obrazy napodobujícími
14
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povrch různých nevýtvarných
materiálů, například OSB desek a jiných struktur. Kurátor
výstavy je malíř Vladimír
Skrepl.
Radim Langer absolvoval
UMPRUM v Praze. Mezi lety
2011 a 2016 spoluorganizoval
pražskou neziskovou Etc. galerii a v letech 2015 až 2019
působil jako odborný asistent Anny Daučíkové na AVU
v Praze. Výstava potrvá v Pragovka Gallery Entry do
12. června.

Výstava Last Aid
Na výstavě se společně představí vizuální umělci a členové
kapel Střešovická kramle
(Praha) a Victory Nox Art Division Team (Hradec) Václav
Girsa, Tomáš Hrůza, Tom Kotik, Brian Tyler Noble, Daniel
Vlček, Karel Lavír, Michal
Mariánek a za Victory Nox Art
Division Team Jindřich Max
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Last Aid Střešovická kramle, výstava Pijeme herbicide. Ilustrační foto z archivu Střešovické
Kramle

Pavlíček, Jaroslav Schejbal,
Michal Tošner, Petr Vyšohlíd,
Milan Langer, kteří jsou mimo
jiné známi i propojováním hudební a výtvarné složky.
Výstava vychází z tísnivého
pocitu neudržitelnosti současného společenského systému
a vztahu běžného člověka
k jeho okolí a přírodě. Estetická atmosféra výstavy, jež bude
celkově tvořena například
malbou, instalací, objektem
či třeba fotograﬁí, se odvine
i od industriálně hrubého pro-

storu galerie. Kurátorkou projektu je Tereza Špinková.
Výstava potrvá v Pragovka
Gallery Rear do 19. června.

„Slow day“ provoz galerie
Pragovka Gallery rozšířila otevírací dobu tak, aby bylo možno dodržet omezení týkající
se počtu a kumulace návštěvníků. Její prostory jsou velmi
rozsáhlé a vzdušné, proto
nemusí mít návštěvníci obavy
z velké koncentrace lidí.
bj
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10 za 10 – srdečné pozdravy z Kielců!
Na výstavu deseti polských autorů jsme vás již zvali, ovšem invaze nového koronaviru udělala čáru přes rozpočet také nám.
Teď však je zajímavá, barvitá a inspirující expozice s širokým rejstříkem témat, technik, žánrů i přístupů k tvorbě v Galerii 9
konečně k vidění. Konkrétně od 1. do 18. června 2020.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9. Otevřeno v pondělí až
čtvrtek od 14 do 18 hodin, vstup volný.
Více na www.galerie9.cz

V kieleckém výtvarném prostředí hrají prim malíři, proto
jsou na výstavě zastoupeni
čtyřmi jmény. JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA, malířka
a kreslířka, prezentuje své raﬁnované obrazy, jejichž podstatou jsou poklidné kompozice.
Další malířka MAGDALENA
LEŚNIAK vystavuje nevelké obrázky různých tvarů,
na nichž „portrétuje“ jednotlivé věci každodenního – nebo
také neobvyklého – použití
nebo fragmenty domácích
prostor.
Do prostoru vstupuje
ve svých malířských kom-

pozicích také IWONA STACHURA – tvůrčí analýza
schematického tvaru domu
je výchozím prvkem k malířskému popisu harmonie barev
rytmů, světla.
Malířské a graﬁcké práce,
jejichž autorem je RAFAŁ URBAŃSKI, se opírají o formu
a zakódovaný obsah kódů QR.
Drobné monochromatické
čtverce, poskládané do větších
či menších čtvercových zápisů
QR, organizují vnitřní prostor
obrazů a vnucují jim rytmus
své geometrické struktury.
Poslední z malířů, který
se však věnuje také graﬁce
a kresbě, MAREK WAWRO,
se ve svých pracích dotýká
skutečnosti dvojím způsobem:
bezprostředně a doslovně
užitím fotograﬁe a také prostřednictvím emocí vržených
na plátno během spontánního
aktu malířské tvorby.
Dvě graﬁčky prezentují dva
různé způsoby využití graﬁckých technik i výrazových
prostředků. MONIKA CYBULSKA je autorkou výrazově
silných společensky angažova-

ných plakátů
bezprostředně
odrážejících
politický diskurs v Polsku.
TERESA ANNA
ŚLUSAREK
je graﬁckou
experimentátorkou spojující ve svých
dílech linoryt,
vystřihovánky, originální
formy digiSławomir Micek: Hřebci
tálního tisku
i kresbu.
Jeho neobvykle precizní
Barvu, abstraktní kresbu,
ale i konkrétní materiál čerpa- hyperrealistické sochy jsou
po vzoru mistrů vytesány
ný z bohatství přírody využívá
z mramoru.
ve svých originálních kolážích
Desítka kieleckých tvůrčích
a textilní tvorbě TAMARA
individualit nestačí přiblížit
MAJ.
naše prostředí v celé jeho rozSilné zázemí kieleckých
manitosti a originalitě. Ale jissochařů reprezentují dva. Autě stačí vzbudit zájem, upoutat
tor četných pomníků a soch,
a ukázat, že v polském městě
portrétů i komorních plastik
Kielce lze najít dobré umění
v mnoha sochařských malákavé pro každého.
teriálech SŁAWOMIR MICEK
Kurátorkou výstavy je Staprezentuje ﬁgurální bronzové
nisława Zacharko-Łagowska,
kompozice. DAWID SZLUFIK
ředitelka Galerie BWA Kielce. 
je virtuos práce s kamenem.

Pavel Dvořák: Rub a líc
Výstavou Rub a líc, která se koná v Galerii 9 od 23. června do 9. července 2020,
oslavujeme životní jubileum malíře Pavla Dvořáka.
Pavla Dvořáka malíře, s jehož
dílem jsme se poprvé v Galerii 9 setkali před patnácti
lety, pravidelného účastníka
Salonů Prahy 9,autora tichých
a velmi podmanivých krajin
i zátiší a v posledních letech
rovněž chytrých a suverénních
abstrakcí.
Autorovi srdečně přejeme
zdraví, štěstí a elán do dalších
let a nám všem stále nová
okouzlení jeho obrazy.

Obrazy Pavla Dvořáka
Autor vystavených obrazů
je humpolecký rodák žijící
a tvořící v Praze. Jeho cesta
k výtvarnému umění nebyla jednoduchá. Patří k těm,
kteří za minulého režimu
nesměli pokračovat ve studiu
na vysoké škole výtvarného
směru. Přestože vystudoval
Č E R V E N
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Pavel Dvořák: Cesta ke Karlštejnu, olej
na plátně 50x30 cm

strojařinu (dříve občanským
povoláním konstruktér), svého snu se nevzdal a díky své
píli a soustavnému vzdělávání,
ve kterém mu pomohli především akademický malíř,
profesor Josef Šesták (krajina,
zátiší) a akademický malíř
Jaroslav Horálek (ﬁgura, akt),
se stal uznávaným výtvarníkem, jehož díla jsou rozseta
v soukromých sbírkách takřka
po celém světě.
Ve své realistické tvorbě se
převážně zabývá malbou krajiny, především motivů z jeho
rodné Českomoravské vysočiny. Z Prahy, ve které téměř
celý život žije, čerpá inspiraci
k malbě romantických zákoutí, a to hlavně noční Prahy.
Jeho obrazy upoutají jakýmsi zvláštním kouzlem a poezií.
Trvalou součástí jeho tvorby
DEV ÍTKA
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Pavel Dvořák (Jech)

jsou květinová zátiší. Spíše
výjimečně se na autorových
výstavách setkáváme s akty.
Patrně ke škodě věci, neboť
při jejich zhlédnutí musíme
ocenit, s jakou bravurou si
osvojil ﬁgurální malbu.
K úplnému výčtu tvorby
patří i neﬁgurativní abstraktní malba, které se věnuje
ke zpestření své výtvarné
činnosti a kterou signuje jako
JECH.
Výtvarník Pavel Dvořák je
zakládajícím členem Sdružení
výtvarníků České republiky,
ve kterém je od roku 1995 členem výboru. PhDr. Dušan Sedláček
M Ě S T S K É
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Co se bude dít v Obecním domě
ve Vysočanech v červnu?
Na těchto místech jste zvyklí se
pravidelně setkávat s programem Divadla Gong. Z pochopitelných důvodů se však musíme
bez něj opět obejít, věříme však,
že už je to naposled.
Pokud máte pocit, že jste kvůli
šíření covid-19 přišli o své oblíbené představení či koncert,
nezoufejte! Většina plánovaných akcí si už našla v našem
kalendáři náhradní termín
nebo jej pro ně usilovně hledáme a domlouváme. Pokud
už máte zakoupené vstupenky
a nový termín vám nebude vyhovovat, dostanete samozřejmě své peníze zpět. Stačí, když

Klub Kocour
Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4, Praha 9,
facebook.com/KlubKocour/
4. 6. čtvrtek 19.30
ELI-S
Folk i šansony

prozkoumáte webové stránky
divadlogong.cz, kde najdete
všechny potřebné informace.

připomněli jsme si techniku
tilda. Spuštěn byl i první blok
přednášek kineziologie.

Sezona pokračuje…
Kulturní sezona však složité
době navzdory ještě neskončila.
Zejména v Obecním domě prach
nesedá. Rozvířili jsme ho už
v květnu, Divadlo Gong ve spolupráci s městskou částí Prahy 9
pro vás připravilo program,
který odpovídá požadavkům
uvolňování opatření zavedených
v důsledku koronavirové krize.
(Re)startoval kurz tvůrčího
psaní, který bude probíhat,
tak jako před karanténou,
každou středu od 17 hodin.
Třetí květnová sobota patřila uměleckému workshopu,

A co nás ještě do prázdnin čeká?
Když už naše zbrusu nová
přednáška Jarní houby nevyšla, a budeme ji tedy muset
odložit na příští jaro, alespoň
si pro velký úspěch zopakujeme houbařskou přednášku
Nejsou to jen hřiby aneb rozšiřujeme si svůj houbařský
repertoár. S největší pravděpodobností se totiž budeme
letošní prázdniny potulovat
především po českých lesích,
luzích a loukách, a tak nebude
od věci si doplnit houbařské
vědomosti –zarezervujte si
v deníčku druhý červno-

Kreativní workshop
Přednáška kineziologie II:
sobotního workshopu
Jak vzhled ovlivňuje naše chování? Během
si uháčkujete pár drobností
Jaký má vzhled obecně vliv na naše chování?
Základní druhy a charakteristiky struktur a funkcí
v kineziologii. Jak díky poINFO

11. 6. čtvrtek 19.30
ŠUPLÍK
Formace navazující na odkaz
skupiny Třetí dech a směřující
k progresívní variantě „garážového folku“.
18. 6. čtvrtek 19.30
THE YESTERTONES
Energický mix hitů ze zlaté
éry rokenrolové, bluesové
i rockové.
23. 6. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových hudebníků. 

vý čtvrtek (11. 6. od 17.00).
Druhý blok kineziologie (Jak
vzhled ovlivňuje naše chování) se uskuteční 18. června
od 18 hodin a následovat
bude i další sobotní umělecký
workshop (20. června 10.00),
tentokrát budeme háčkovat
doplňky do koupelny.
Pomalu se rozjede i koncertní sezona. Na megaakce si asi
ještě nějaký ten pátek počkáme, proč tedy nezkusit objevit
nové kapely na klubové scéně? Komorní prostředí Klubu
Kocour je pro tyto zážitky
ideálním místem. V červnu
vám zde zahrají maložánrové kapely Eli-s, Šuplík, The
Yestertones a naši osvědčení
Zašití písničkáři. dg

Kapacita omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška
na www.divadlogong.cz. Záloha
120 Kč, nutno zaplatit v kanceláři
kurzů nejpozději čtyři dny před akcí.

znání těchto struktur a funkcí
pochopit a přijmout sebe
a druhé?
To je obsah přednášky o kineziologii, která se uskuteční
ve čtvrtek 18. června 2020
od 18 do 20 hodin v Obecní
domě ve Vysočanech, Jandova
4 (bezbariérový přístup zajištěn).
S sebou pohodlné oblečení,
zápisník, tužku.
Lektor: Jana Heidenreichová
Z větrné hůrky.
Cena: 300 Kč. 

do koupelny – odličovací
tampony, houbičku na mytí.
Kdy: sobota 20. června 10.00–
16.00 hodin
Cena: 350 Kč (materiál a pomůcky v ceně)
Místo konání: Obecní dům
ve Vysočanech, Jandova 4
(bezbariérový přístup zajištěn)
Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na www.divadlogong.cz. Záloha 300 Kč, nutno
zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději sedm dní před akcí. dg

Nejsou to jen hřiby aneb rozšiřujeme si
svůj houbařský repertoár
Jak poznat kdy a kde rostou? Jak se naučit poznávat nové druhy? Největší mýty o houbách.
Odpovědi na nejčastější dotazy z mykologických poraden se dozvíte na přednášce
v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro,
ve čtvrtek 11. června 2020
od 17.00 do 18.30 hodin.
Vhodné pro začínající i pokročilé houbaře. Cena: 150 Kč.
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Kapacita omezena. Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška
na www.divadlogong.cz.
Záloha 100 Kč, nutno zaplatit nejpozději čtyři dny před
konáním přednášky.
Text a foto: dg
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Vzpomínky na hvězdný prach II
V minulém čísle jsme nahlédli do minulosti Divadla Gong prostřednictvím několika černobílých fotografií Jana Šilara. Jeho
téměř bezedný archiv vydal další poklady a my si je nenecháme pro sebe.
Do divadel a na větší koncerty
se bohužel ještě nějaký ten
pátek nepůjde, a tak můžete
potěšit alespoň svoje oko pohledem na momentky z dnes

už legendárních představení
či dobové portréty některých
kapel, které před nějakými
třiceti lety v Gongu hrávaly.
dg, foto: Jan Šilar

I když se na tričku Davida Kollera skví nápis Jazz, tahle kapela vždycky hrávala tvrdší
muziku. Unikátní snímek skupiny Lucie je z doby, kdy se teprve blížila její opravdu
hvězdná éra a hrávala ještě po menších klubech. Dočkají se někdy fandové dalšího
koncertu v Divadle Gong? Asi sotva.

Následující dva snímky z 90. let minulého století připomínají dobu, kdy v Gongu našly
na přechodnou dobu útočiště dva slavné pražské divadelní soubory. Nemusíte být
kdovíjakými znalci, abyste rozpoznali divadlo Sklep. To v Gongu pravidelně hrávalo
do chvíle, než našlo svoji stálou scénu na Dobešce. Náš snímek je z legendárního
představení Tajů plný ostrov.

Druhý soubor, který během devadesátek táhl do Vysočan zástupy diváků, bylo Divadlo
Bez zábradlí. To vzniklo po rozpadu scény Divadla Na zábradlí jako vůbec první soukromé divadlo po roce 1989 u nás. Vůbec nejúspěšnější inscenací se stala komedie Jakub
a jeho pán, ve které exceloval Jiří Bartoška vedle principála DBZ Karla Heřmánka.

Na pohádkách Divadla AHA! vyrostlo v Divadle Gong už několik generací dětí. Možná si
někteří dnes již dospělí vzpomenou, že první hrou na repertoáru souboru byly i Příhody
Ferdy Mravence. A světe div se, udržely se tam až do dnešních dní i s Vratislavem Hadrabou v hlavní roli. Představitel lučního koníka Jirka Laštovka už bohužel není mezi námi.

Č E R V E N
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Kompletně dívčích hudebních skupin, které hrají něco jiného než mainstreamový pop, byste
v Československu na přelomu 80. a 90. let našli jen pomálu. Jednou z nich byla i zajímavá
formace Panika hrající melodický rock. Zajímavou spojitostí s Divadlem Gong je skutečnost,
že s Panikou už přes dvacet let působí i jeho současná ředitelka Martina Fialová.
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Hudební středy v domově seniorů
Nucená karanténa, coby jedno z opatření, jak zabránit šíření
koronaviru covid-19, doléhá snad nejvíce na seniory. Proto
městská část Praha 9 ve spolupráci s vysočanským Divadlem
Gong pořádá od začátku května každou středu pro obyvatele
Domova seniorů v Novovysočanské koncerty.
„Hudební program se odehrává v atriu budovy domova
seniorů pod názvem Květnové
hudební středy a umělci zároveň hrají do oken,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský a dodává:
„Koncerty přinášejí klientům
domova radost a pomáhají
jim zpříjemnit dny, kdy odpovědně nevycházejí ven.
A hudebníci zase mají vděčné
publikum, když nemohou
hrát v divadlech a koncertních místech, protože jim to
pravidla ani při uvolňování
opatření souvisejících s epidemií nového koronaviru zatím
neumožňují.“

Kdo zatím vystupoval
v domově seniorů?
6. května se představil s muzikálovými hity mladý instrumentalista Jakub Machulda.
Zazpíval písně Karla Gotta,
Waldemara Matušky, Fran-

Devětkrát
s Devítkou
XX. ročník Festivalu orchestrální
a komorní tvorby 2020 Devětkrát
s Devítkou – Hudební jaro v Praze 9
se i letos koná pod záštitou starosty
městské části Praha 9 Jana Jarolíma.

Jako Elvis Presley se představil Jakub
Machulda

ka Sinatry a mnoha dalších.
Vystoupil s kapelou Elvis
Live jako Elvis Presley a jeho
fyzická i hlasová podoba se
slavným hudebníkem byla až
neuvěřitelná.
13. května čekal seniory muzikálový recitál obohacený o šansony v podání
seskupení Duo dvě – Lada

a atmosféru koncertu podtrhly
i jejich krásné kostýmy.
Poslední květnová středa
v Domově seniorů v Novovysočanské patřila dechovému triu
Musica per tre a Mozartovým
skladbám v podání hoboje (Jana
Bergmanová), klarinetu (Petr Vaněk) a fagotu (Miloš Wichterle).
A pro velký úspěch koncerty
pokračují i v červnu. mk

V. Jírovec, F. Paer, F. X. Dušek
F. Paer, A. Kammel

9. 6. TRIO BOEMA
J. Mysliveček, W. A. Mozart, A. Rejcha

Pražské dechové kvinteto
Svatyně Krista Krále ve Vysočanech
Program: J. Haydn

16. 6. HUDBA KALICH

8. června v 18 hodin

W. A. Mozart, A. Vivaldi, A. Rejcha

Josef Popelka – varhany
Kostel sv. Václava na Proseku
Program: J. S. Bach

30. 6. VERONIKA SLUKA

10. června v 18 hodin

28. 7. MUSICA VIVA

8. 9. PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO

W. A. Mozart, A. Rejcha

J. Haydn, W. A Mozart, A. Rejcha

4. 8. DUO PER DUE
V. Pichl, J. Haydn, W. A. Mozart

15. 9. EMAUZSKÝ SBOR
A ORCHESTR

Hudba pro kratochvíli

11. 8. UNI KVARTET
L. van Beethoven, W. A. Mozart

L. van Beethoven a A. Rejcha
(250. výročí narození)

7. 7. FIORI MUSICALI

18. 8. DUO PROSECCO

22. 9. AULODIE

Hudba z New Orleans na Proseku

Kompozice světových autorů

25. 8. LÖWY KVARTET
W. A. Mozart

29. 9. Z. U. B. - DĚTSKÝ SWINGOVÝ
ORCHESTR

21. 7. JAZZOFON

1. 9. EMAUZSKÉ COLLEGIUM

Jazzová feérie

Písně Osvobozeného divadla (V+W)

L. van Beethoven, W. A. Mozart

red, ilustrační foto: mk

B. Smetana, J. Offenbach

23. 6. PARNAS KVARTET

W. A. Mozart, A. Dvořák

Pražské saxofonové kvarteto
Park Přátelství na Proseku
Program: J. Ježek

14. 7. MUSICA INCOGNITA
F. Škroup, J. N. Škroup, L. Zvonař

Vstup volný. Organizátor,
spolek Iuventa, si vyhrazuje
právo na změnu programu. red
M AGAZÍ N

Soukupová. Ta má v současné
době angažmá v Hudebním
divadle v Karlíně.
20. května koncertovalo
swingové dámské trio Sestry
Havelkovy. Posluchače potěšilo písněmi 20., 30. a počátku
40. let minulého století. Zpěvačky interpretovaly skladby
s autentickou nostalgií a vytříbeným citem pro duch doby

26. 5. MUSICA PER TRE
2. 6. HARMONIA PRAGA

/

Duo dvě – Lada Soukupová

I letos se můžete v parku Přátelství na Proseku těšit na koncerty v rámci cyklu komorních
koncertů, které se konají každé úterý od konce května do konce září. Začátek vždy v 18 hodin.
Spolupořadatelem koncertů je pojedenácté MČ Praha 9.

Brass Collegium Hradní stráže
Přírodní park Podviní ve Vysočanech
Program: G. Bizet

D E V Í TKA

Posluchači v okně

Prosecká zastaveníčka 2020

1. června v 18 hodin

3. června v 18 hodin
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V koncertní síň se ve středeční odpoledne mění atrium v Domově seniorů v Novovysočanské
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Jak dnes pomáhají skauti z Proseka
Skautky a skauti z Proseka se stejně jako další organizace a jednotlivci v Praze 9 zapojili do boje s covidem-19. Začátkem
března se společně pustili do šití roušek – každý z bezpečí svého domova, a přece jen společně.
„Shromáždili jsme velké
množství látek – někteří je
stříhali, zakládali, žehlili a jiní
zase šili až do zbláznění. Touto
manufakturou jsme rozdali
okolo 500 roušek, které putovaly například na policejní
stanici, do vinohradské nemocnice, Domova seniorů
Novovysočanská, Knoﬂíku
a samozřejmě našim sousedům a nejbližším.
Zástupce střediska se dokonce pustil i do práce s 3D
tiskárnou a potřebným poskytl 250 ochranných štítů

volničení v tzv. terénu, kde
jednotlivci zajišťují doručení
potravin, hygienických potřeb a léků seniorům v jejich
okolí.
„Je to pro nás velká zkušenost dokazující, že v těžkých
chvílích se dokážeme spojit
a pomoct tam, kde je zrovna potřeba. Velice děkujeme
všem, kteří se na boji proti
covidu-19 podílejí a společně
tak tvoříme Prahu 9 o něco
bezpečnějším místem.“

Skauti z Proseka rozdali na 500 roušek

a stejný počet „zakladačů látky“, které celý proces výroby
roušek zjednodušují. Několik
dobrovolníků se zapojuje

i do nově vzniklé skautské pomoci, která funguje
ve spolupráci s linkou seniorů
Elpida. Jedná se o dobro-

Text a foto: Simona Spěváková,
Junák – český skaut, středisko Prosek Praha, z. s.

Kouzelný ostrov je rodinné centrum na Střížkově
Útulné místo pro rodiče s dětmi v srdci Střížkova v Praze 9, to je rodinné centrum Kouzelný ostrov. Parádní zprávou je,
že od června je otevřena jeho kavárna Cafe Zahrada s velkým dětským koutkem a venkovním hřištěm.
„Naše kavárna má velkorysou
vnitřní hernu pro malé i větší.
Venku děti najdou trampolínu,
dřevěný domeček, klouzačku
a další zábavné atrakce,“ konstatuje majitelka centra Kristýna Blatová a dodává, že zkrátka
nepřijdou ani jejich rodiče.
„Dospělé čeká relax v houpací síti pod korunami stromů

a posezení v různých zákoutích
naší zahrady. Připravíme výbornou kávu z lokální pražírny a k tomu přidáme domácí
dortíček.“ K životu rodinného
centra Kouzelný ostrov patří
i pravidelný program pro děti –
divadélka, dílničky, hry a soutěže, opékání buřtů i rodinné
grilování. kp

KOUZELNÝ OSTROV V ČERVNU
Teplická 275/30, Praha 9
Otevřeno od pondělí do pátku 10.00-19.00
Buřtobraní – opékání špekáčků a dílničky
pro děti v Cafe Zahrada každé úterý: 9., 16.,
23. a 30. června 2020 od 16.30 do 19 hodin.
Neopéká se, jen když prší.
Pro více informací sledujte
www.kouzelnyostrov.cz, facebook:
Cafe Zahrada Kouzelný Ostrov

Kroužky v DDM Praha 9 jsou zase otevřeny
V Domě dětí a mládeže v Praze 9 se rozjely kroužky, které
byly kvůli pandemii přerušeny. Bezpečnostní podmínky sice
neumožnily otevřít všechny kroužky, ale většinu ano.
Děti se tak mohly vrátit ke své
oblíbené kytaře, klavíru, tanci, józe, strategickým hrám,
3D modelování a dalším.

Věnujeme se sportu na školách
Ve školním roce 2019/2020
se poprvé rozjel projekt
„Sportuj po škole, za školou“
ve spolupráci se základními
školami v Praze 9. Cílem
projektu je motivovat děti
k pohybu. Každý měsíc byl
dětem nabídnut jeden tradiční či netradiční sport.
V září jsme začínali hrou
ringo, pokračovali jsme přes
badminton, házenou a lakros, či dokonce i skákání
přes gumu. Pro všechny školáky a školačky bylo sportování v rámci času družiny
Č E R V E N

2 0 2 0

a rodičům odpadla starost
o převoz dětí. O vše se postarali naši lektoři.
Projekt je pro děti zcela zdarma. V tomto roce probíhal
na dvou základních školách,
a to ZŠ Novoborská a ZŠ Litvínovská 500. Prvním startupovým rokem nás provedlo
7 lektorů a lektorek a více jak
150 dětí sportovalo. Věříme,
že ač pandemie nám tento
projekt pozastavila, v září se
můžeme těšit na známé i neznámé tváře, se kterými strávíme krásný čas.
Vizí do dalšího školního
roku je rozšíření projektu
do více škol, rozvinutí participace na školách a prohloubení
spolupráce s dalšími odborníky.
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oborů. Věnuješ se sportu,
umění, hudbě, cizím jazykům, vědě, IT, fotografování
nebo něčemu nevšednímu?
U nás máš dveře dokořán.
Hledáme nové lektory, kteří
přijdou s nějakou novinkou, kterou bychom zařadily
do nabídky kroužků nebo
kurzů. V případě zájmu
nás kontaktuj na
lektori-pr@ddmpraha9.cz
mb
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Dům dětí
a mládeže Praha 9
Přidejte se k nám do týmu DDM
Hledáš brigádu? Rád se pohybuješ mezi dětmi? Umíš něco,
co bys rád naučil někoho dalšího? Jsme tým kreativních
a energických lidí, kteří hledají posily do všech možných
DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

Měšická 720/2,
Praha 9
www.ddmpraha9.cz
Sledujte nás na facebooku,
kde se každý den něco děje
www.facebook.com/ddmP9/
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Veřejný samosběr na vrchu Třešňovka
Červen je měsícem třešní a letos tomu nebude jinak. Ve dnech od 10. do 14. června 2020 přivítá spolek Na ovoce v hrdlořezské Třešňovce všechny, kteří budou mít chuť natrhat si čerstvé ovoce přímo ze stromu nebo se jen zatouží kochat bohatstvím
přírody z pohodlí houpací sítě.
Počínaje středečním odpolednem budou pro zájemce k dispozici žebříky a další potřebné
vybavení, které si mohou
na místě za drobný poplatek
vypůjčit. Přijďte si ušpinit ruce
a naplnit košíky, udělat piknik
nebo jen užít rodinnou pohodu se zábavným fotokoutkem
a špetkou informací o sadu.
Současná situace bohužel
neumožňuje zakončit dny
veřejného samosběru tradiční
Ovocnou slavností, nicméně
čas strávený pospolu mezi
červenajícími se stromy může
mít mnoho podob...

O sadu
Impozantní sad je domovem
1500 stromů – může se pochlubit starými českými odrůdami,
jako jsou chrupka Kordia, polochrupka Troprichterova nebo
srdcovka Libějovická. Třešně
a višně vysázené v minulém

století stále bohatě plodí, bude
proto záležet jenom na vás
a vaší fantazii, jak s těmito
dary naložíte. Oslaďte si život
vlastní třešňovou marmeládou,
koláčem, moštem, kandova-

Programy Výchovné a vzdělávací

Občanská poradna je dostupná
na tel. 241 770 232, nebo na
poradna@proximasociale.cz
Azylový byt je kapacitně naplněn,
příjem nových žádostí je nyní
pozastaven, ale službu je možné
v případě potřeby kontaktovat
na tel. 774 610 017
Službu krizové pomoci je možné
kontaktovat telefonicky
na tel. 777 249 002
V podpoře rodiny je k dispozici
stávajícím klientům sociální
pracovnice na svém telefonu
a online, případným novým
zájemcům může být poskytnuto
základní poradenství a pomoc
při řešení krizové situace na
sanacerodiny@proximasociale.cz

Třešňobraní proběhne
v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními za podpory městské části Praha 9.
Jste srdečně zváni, těšíme se
na vás! Text a ilustrační foto: tw

Cesta s Proximou v době COVID-19

Cesta s Proximou v době COVID-19
Programy Poradenské a
pobytové

nými sušenými třešněmi nebo
třeba griotkou – všechno, co si
nasbíráte a vyrobíte sami, totiž
chutná mnohem lépe! Takže
až se zima zeptá, co jste dělali
na jaře, jak jí odpovíte?

Nabízíme individuální a skupinové
poradenství učitelským sborům
a pedagogům a pedagožkám.
Nejste na to sami a my víme,
že se v současné době potýkáte
s různými požadavky, proto
můžeme pomoci s následujícím:

Programy pro děti a mládež
Jsme online – na facebooku,
instagramu a tik toku,
bavíme se s dětmi
a mladými lidmi, nabízíme
jim poradenství, podporu
a pomocnou ruku.

Plány prevencí pro metodiky
a metodičky prevence na následující
školní rok – pomoc s přípravou

Doučování – víme, že situace
není jednoduchá, a proto
nabízíme pomoc rodičům
i školám s doučováním
některých žáků a žákyň,
mohou se na nás obrátit
nejen samotní žáci a žákyně,
ale i rodiče nebo školy.

Specifické či individuální
poradenství týkají se bující
kyberšikany u dětí a mládeže,
která je více online

Zapojujeme se do aktivit
zaměřených na propojení
žáků a žákyň se školami.

Krátké i delší podpůrné rozhovory
pro pedagogy a
pedagožky zaměřené na
psychohygienu i metodickou pomoc

Na koho se můžete obrátit?
Pokud jste v kontaktu s někým
z Proximy byli, tedy znáte svého
Proximáka nebo Proximačku,
kontaktujte ho.
Pokud si nevíte rady,
kontaktujte:
Potřebujete doučování,
máte dotaz
Alice Egertová egertova@proximasociale.cz
Potřebujete vyjádření, nebo
vám chybí informace o naší
práci
Bára Pšenicová psenicova@proximasociale.cz

Jsme v terénu - bavíme se s
mladými lidmi přímo
v ulicích, informujeme je
o nákaze a o možnostech
online podpory.
#JSMEONLINE
#SPOLUTOZVLADNEME
#PROXIMA

#JSMEONLINE
20
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ýechĤ s Francouzi. Prožil život plný práce
pro Sokol a Pražany. Zanechal nám velký
odkaz. Neúplatnost Jana Podlipného a jeho
boj s korupcí na pražské radnici, neústupnost, ale souþasnČ tolerance, vlastenectví v práci pro národ a jeho jazyk. ZemĜel
19. bĜezna 1914 ve vČku nedožitých 66 let.
Poslední rozlouþení s Janem Podlipným
22. bĜezna mČlo vlastnČ ráz sokolské slavnosti a probČhlo jako velká národní manifestace.
Otakar Mach
S použitím: OttĤv slovník nauþný,
Jan Galandauer: Pomník Mistra
Jana Husa, Jan Wladauf: Malé dČjiny
velké myšlenky, Wikipedie Václav
Ledvinka, JUDr. Jan Podlipný,
Adéla HeĜmánková: Diplomová práce
Praha 2011
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Jan Podlipný

587
455
197

Sokol
V roce 1882 se Jan Podlipný zúþastnil I. sokolského sletu na StĜeleckém ostrovČ. O nČm
prohlásil, když spatĜil shromáždČné bratry
sokoly, že v Sokole je skryta obrovská síla.
Jan Podlipný byl þlenem Sokola Pražského,
ve kterém od druhé poloviny osmdesátých
let pĤsobil jako þinovník. Jako právník pĤ-

skonþilo rok po Podlipného promoci uzavĜením sĖatku. Ten otevĜel Podlipnému dveĜe
mezi pražské mČšĢany. Jako právník si získal dobré jméno jednak v BarákovČ procesu,
dále dosažením zrušení soudního zákazu
básnČ Svatopluka ýecha Lešetínský kováĜ.

Jan Podlipný, sokol

Jméno Jana Podlipného nese jedna pražská sokolská župa a jako jedinému primátoru mu hlavní mČsto Praha vztyþilo v Libni pomník. Jakou stopu
po sobČ zanechal?

Pocházel jako Ĝada významných osobností 19. století ze selského rodu. Narodil se
24. srpna 1848 v HnČvþevsi u HoĜic. Po gymnaziálních studiích v Hradci Králové odešel
do Prahy studovat práva na KarlovČ univerzitČ. Na budoucí dráhu právníka se pĜipravoval velice peþlivČ. Ale to mu nebránilo,
aby se vČnoval ve volném þase jiné þinnosti.
Stal se þlenem Sokola (to byla v té dobČ velice prestižní záležitost) a v Akademickém
spolku hrál ochotnické divadlo. Na prknech s ním také vystupovali Alois Jirásek
a Zikmund Winter. ěíká se, že Podlipný své
ochotniþení bral jako pĜípravu do praktického života, aby se nauþil vystupovat na veĜejnosti a dobĜe Ĝeþnit.

Osudové setkání s Josefem Barákem
V Akademickém spolku se Jan Podlipný seznámil s Josefem Barákem. Bylo to osudové
setkání, které zcela ovlivnilo celý život mladého právníka. Právník Podlipný obhajoval
Baráka pĜed soudem a pĜi vyhrál, po BarákovČ smrti vypoĜádal jeho dČdictví, zaplatil
všechny Barákovy dluhy a spolu s Václavem
ěezníþkem vydali Barákovy písemnosti.
Celý život Podlipného ovlivnilo Barákovo
doporuþení mladého právníka sládkovi Antonínu Nebeskému jako vychovatele jeho
þtyĜ synĤ.
V rodinČ Nebeských mČli také dceru Annu,
a tak zcela pĜirozenČ došlo mezi Janem
a Annou bČhem doby ke sblížení, které
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PamČtní deska v BartolomČjské 13

probírali spoleþenské otázky. Uvádí se, že
na tČchto veþerech se scházelo nČkdy až
ke stu návštČvníkĤ.
PĜíklad hodný následování
Životní dráha Jana Podlipného byla velice
rušná, naplnČná prací. Dotkli jsme se jen
hlavních okamžikĤ v jeho životČ. VýznamnČ se zasloužil o rozvoj Sokola, za jeho starostování byly uspoĜádány tĜi slety, zahájil
modernizaci Prahy, zasloužil se o spolupráci

Rokytka

Záznam o narození a kĜtu Jana Podlipného

590
458
200

Reliéf, HlávkĤv most

588
458
200

Rokytka

Výprava sokolĤ do PaĜíže
Podlipný se obdivoval Francii, sám se nauþil
francouzsky. Zorganizoval a vedl v roce 1889
už jako starosta ýOS sokolskou výpravu 134
sokolĤ (vþetnČ nČkolika žen) na Mezinárodní setkání gymnastĤ do PaĜíže. PĤvodnČ
mČla jet výprava v sokolských krojích s praporem, ale VídeĖ zájezd striktnČ zakázala.
Nepomohla ani osobní intervence Podlipného ve Vídni. Podlipný se nevzdal, prohlásil
„My do PaĜíže pojedeme“ a sokolská výprava z Prahy odjela jako jednotlivci v civilních
šatech ve zvláštním vlaku pĜes Švýcarsko.

sobil v komisi, která pracovala na vytvoĜení stanov a dalších pĜedpisĤ, jež vedly již
vzniklé sokolské župy do velkého celku –
ýeské obce sokolské.
Na Ustavujícím sjezdu ýeské obce sokolské 24. bĜezna 1889 byli pĜítomni zástupci
deseti žup a Sokola Pražského. Starostou
byl zvolen Jan Podlipný, jednatelem Josef
Scheiner, námČstky byli zvoleni Václav Peták a Josef Zelenka, náþelníkem František
ýížek, pokladníkem Josef Kettner.
Starostou ýOS byl Podlipný až do roku
1905, když ze své funkce odstoupil. Nadále
však Sokolu pomáhal až do své smrti.

Sokolské jednoty v zahraniþí
V PaĜíži již od roku 1862 existovala ýesko-Moravská beseda, ve které se po návštČvČ
sokolĤ v roce 1889 ustavil sokolský odbor
a ten se pĜemČnil 24. listopadu 1892 na TČlocviþnou jednotu Sokol v PaĜíži.
TĜi sta paĜížských sokolĤ pĜísahalo 29. záĜí
v PaĜíži jako dobrovolníci Roty Nazdar, první
jednotky þeskoslovenských legií ve Francii.
V dalších letech devatenáctého století vznikaly sokolské jednoty v Polsku, Rusku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Bulharsku.
Vzájemnou spolupráci všech tČchto národ-

Základy þs. legií v Rusku
Další zájezd do Francie se uskuteþnil v roce
1892 do Nancy. Bylo to spoleþné vystoupení
sokolĤ s francouzskými gymnasty. Na cviþišti mu pĜihlíželi francouzský prezident s velkoknížetem Kazimírem, carským vyslancem
na jednání v Nancy. Jan Podlipný mČl projev na stadionu. Vystoupení na cviþišti bylo
závČrem politických jednání o spolupráci
Francie s Ruskem.
Pražský nČmecký tisk hodnotil vystoupení
ýechĤ v Nancy jako zradu rakouské vlasti.
Podlipnému hrozilo zatþení.
V Nancy uvidČl zástupce cara vystoupení
SokolĤ a to asi byl poþátek úvah, které skonþily dohodou carské vlády s ýeskou obcí sokolskou o pravidelném vysílání sokolĤ jako
cviþitelĤ v armádČ a ve školách. Dohoda
byla uzavĜena v roce 1896. Dne 27. záĜí 1914
pĜinesla ovoce – v KyjevČ pĜísahalo 700
dobrovolníkĤ ýeské družiny, základu þeskoslovenských legií v Rusku.

Jakmile pĜekroþili francouzské hranice, pĜevlékli se do krojĤ. Takto obleþeni budili všude velkou pozornost. Na závodech vyhráli,
co mohli, francouzský prezident Carnot jim
vČnoval kytici. S tou na žerdi místo praporu
šli v krojích prĤvodem PaĜíží. Byl to velký
úspČch sokolské výpravy. Do PaĜíže pĜijeli
neznámí ýeši, ale odjíždČli vítČznČ s triumfem. Podlipný otevĜel Sokolu okno do Evropy.

Pomník v Libni

589
455
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ný nebránil manželce v její þinnosti. PochopitelnČ byla þlenkou Sokola, ale svou hlavní
þinnost zamČĜila na práci ve spolcích pro
pomoc chudé mládeži. Do ÚstĜední matice
školské ji uvedla Marie Riegrová. Tam se
také seznámila s Renátou Tyršovou. ZĤstaly
dobrými pĜítelkynČmi až do Renátiny smrti
v roce 1937.
Podlipný manželce pomáhal jak radou, tak
i ¿nanþnČ. Oba manželé mČli vlastní þinnost i zájmy, ale vzájemnČ spolupracovali
a pomáhali si. U Podlipných se scházela
vlastenecká spoleþnost. O Vánocích poĜádali domácí divadlo. Na poĜadu byla nČjaká
veselá jednoaktovka, herci byli mladí lidé
z mČšĢanských rodin. Vždy bylo dbáno, aby
v páru spolu vždy hráli, kteĜí již našli v sobČ
zalíbení. Nacviþování a režii Ĝídila hereþka
Národního divadla Otýlie SklenáĜová-Malá.
Po pĜedstavení mládež pod dozorem matek
tanþila, pánové ve vedlejších místnostech

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

Pomoc mládeži
Jan Podlipný s manželkou Annou se velice
þile úþastnili spoleþenského života. Podlip-

Pražský primátor
V dobČ svého primátorství (1897-1900) se
Podlipný zasazoval o zlepšení života v Praze. Byla vybudována vodovodní síĢ, do které
byla pĜivádČna voda z Káraného, mČstská
kanalizace, postavena dČtská nemocnice,
zĜízeny Elektrické podniky, postavena elektrárna v Holešovicích, zaþala asanace staré
výstavby v JosefovČ, k Praze byla pĜipojena
LibeĖ. Podlipný spatĜoval budoucnost v projektu Velké Prahy a poþal ho uskuteþĖovat.
V roce 1889 došlo ke sporu o umístČní pamČtní desky Mistra Jana Husa na budovČ Národního muzea. Pro odpor knížete Schwarzenberga a dalších pĜíslušníkĤ šlechty zámČr
ztroskotal, ale myšlenka nezanikla. Byl ustaven Spolek pro zbudování pomníku Mistra
Jana Husa, u jehož zrodu stál i Jan Podlipný.
ýlenem spolku byl po jistou dobu i profesor
Masaryk. Spolek musel pĜekonávat spoustu
potíží ze strany odpĤrcĤ. PĤvodnČ mČl být
pomník pĜed Betlémskou kaplí, koneþné
Ĝešení umístČní bylo na StaromČstském námČstí. Podlipný velice pĜispČl ke zdárnému
zbudování pomníku Mistra Jana Husa. Bohužel jeho odhalení se nedožil. Celá ta historie okolo postavení Husova pomníku je velice
složitá, leccos se zmČnilo, jedna pĜekážka se
pĜekonala, vyrostly dvČ další. To vše se podepsalo na Podlipného zdraví.

ních organizací zajišĢoval Svaz þeskoslovanského sokolstva, ustavený v roce 1897, jehož
starostou byl zvolen JUDr. Jan Podlipný.
(Poznámka: v té dobČ byla mČsta LublaĖ,
Lvov a ZáhĜeb souþástí Rakousko-Uherska,
Polsko vĤbec neexistovalo).
V dubnu 1897 se podaĜilo Podlipnému otevĜít v Praze francouzský konzulát. SvĤj zahajovací projev pronesl þesky, pĜestože byli
pĜítomni vysocí státní úĜedníci a projev mČl
být v nČmþinČ. ýeština v projevu Podlipného
vyvolala nepĜíjemnou odezvu mezi NČmci.
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
darma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

ajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost
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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

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.

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.

Termíny: 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.

Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16-6 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: +420 283 842 224

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.

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

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

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

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

24
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Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30
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MP PRAHA 156

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

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

Č E RVEN

2 0 2 0
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Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.
VOK není určen pro odkládání
objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty.

Do VOK patří tyto odpady:
Nábytek, koberce a linolea,
lyže, snowboardy, kola, velká
zrcadla, umyvadla a WC mísy
Do VOK nepatří:
Lednice, televizory a počí-

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

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

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

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ČERVEN
datum

počet VOK

čas

stanoviště

1. 6.

1

15.00-19.00

Vysočanská 39/576

2. 6.

3

6. 6.

Do kontejnerů na bioodpad lze ukládat komunální bioodpad, především ze zahrad – listí,
tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Nepatří
do něho živočišné zbytky. U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Ne 7. června 2020 – 9.00-12.00
Kopečná x Nad Šestikopy
Celniční x Čelákovická
Odlehlá u č. 1 a 2 – NOVÉ

Ne 14. června – 9.00-12.00
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)

Měšická x Novoborská

14.00-18.00

Prosecká 131 - POZOR, ZMĚNA!

15.00-19.00

Rumburská x Litvínovská

8.00-12.00

Poděbradská x Podkovářská

9.00-13.00

Novoborská x Českolipská

15.00-19.00

Pokorného x Jahodnická

2

8. 6.

1

9. 6.

3

13. 6.

13.00-17.00

Kovářská x U Školičky

14.00-18.00

Děčínská - horní parkoviště

15.00-19.00

Jetřichovická proti č. 10

8.00-12.00

Na Břehu x Mlékárenská

2

15. 6.

1

16. 6.

3

20. 6.

9.00-13.00

Zubrnická x Trmická

15.00-19.00

Vysočanské nám. x Prokopka

13.00-17.00

Před Mosty x Za Mosty

14.00-18.00

Drahobejlova - u st. M. Českomoravská

15.00-19.00

Pískovcová

8.00-12.00

Pod Strojírnami

9.00-13.00

Novoborská x Varnsdorfská

15.00-19.00

Bílinská x Litvínovská

2

22. 6.

1

23. 6.

3

27. 6.

S B Ě R B I O O D PA D U D O P Ř I S TA V E N Ý C H V O K

13.00-17.00

13.00-17.00

Hrdlořezská 64/43

14.00-18.00

Vysočanská 85/546

15.00-19.00

K Lipám x Chrastavská

8.00-12.00

Ctěnická x Měšická

9.00-13.00

Jablonecká x Šluknovská

2

Letní odstávky tepelné energie
V létě proběhne řada důležitých revizí a oprav na teplárenských zařízeních Pražské teplárenské, které nelze provádět
za plného provozu.
Letní odstávky proběhnou v uvedené ulici, oblasti nebo její části:

Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce
Kdy do knihovny na Proseku a ve Vysočanech?
Prosek, Měšická 806/3

Vysočany, Zbuzkova 285/34

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Pondělí:
13-15 hodin a 16-18 hodin
Středa:
13-15 hodin a 16-18 hodin
Pátek:
9-12 hodin a 13-15 hodin
Pro aktuální informace sledujte www.mlp.cz
a využívejte Knihovnu on-line.

13-15 hodin a 16-18 hodin
9-12 hodin a 13-15 hodin
13-15 hodin a 16-18 hodin
13-15 hodin a 16-18 hodin
9-12 hodin a 13-15 hodin

Hrdlořezy

10.–18. 8.

Prosek okolo Jablonecké

6.–8. 7.

Vysočany - oblast Kovářská

20.–31. 7. a 14.–26. 8.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v rámci městské části
mohou probíhat také individuální odstávky. O přesných termínech Pražská teplárenská včas informuje své smluvní odběratele.
Více informací na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/
Twitter: @PTeplarenska

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

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

Č E R V E N

2 0 2 0

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

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

DEV ÍTKA

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

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

9. 6. – Út
11. 8. – Út
8. 9. – Út

14. 11. – So

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

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00–15.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30–15.50

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00–16.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40–17.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10–17.30

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

8.30–8.50

22. 7. – St

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

29. 8.– So

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 re26

příslušné 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.
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. 
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novovaná 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. 
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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

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00–15.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40– 16.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10–16.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

Legislativa bydlení
Vzdělávací seminář na téma Legislativa bydlení, který pořádá
Akademie pro bytové domy, se koná 11. června 2020 na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, Praha 9.
Účastníci semináře dostanou
aktuální informace k legislativě
bydlení doplněné o nová výkladová stanoviska. Obsah bude
soustředěn na oblast bytového
spoluvlastnictví a bytová družstva z pohledu členů statutárních orgánů SVJ a BD. 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. vp
Č E RVEN
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Daň z nemovitosti za bytovou jednotku na Devítce nevzrostla
Vyhlášku o novém nastavení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí schvalovali zastupitelé hl. m. Prahy koncem loňského roku. Městská část Praha 9 se přitom zasadila, aby se jejím obyvatelům daň za bytovou jednotku nezvýšila.
Jak je tedy možné, že nám
daň z nemovitosti v letošním
roce vzrostla, ptá se na Úřadu
městské části Praha 9 nemálo
volajících.
Podle magistrátní vyhlášky daň za jednotlivé druhy
pozemků a staveb v celé Praze vzrostla v letošním roce
na dvojnásobek proti roku
2019. V případě bytových jednotek si však výši daně mohly
určit samy městské části.
MČ Praha 9 rozhodla, že tuto
daň zvyšovat nebude. Výše
daně za bytovou jednotku

tak na Devítce zůstává stejná
i v letošním roce. Výši daně
z nemovitosti za nebytové
prostory (např. garáž, provozovnu, rekreační objekt) však
devátá městská část ovlivnit
nemohla. Její výši určuje magistrátní vyhláška.
Pokud vám tedy daň z nemovitosti v letošním roce
vzrostla a není vám jasný
důvod, proč k tomu došlo, obraťte se na Finanční úřad pro
Prahu 9, Drahobejlova 945/48,
a chtějte vědět, z čeho vám
byla tato daň vyměřena. mk

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

www.ceskydomov.cz
Č E R V E N
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Ragbisté Praga Praha věnovali ﬁnanční
dar Sociálním službám Prahy 9
Klub Rugby Praga Praha se rozhodl podpořit organizaci
Sociální služby Prahy 9 a během měsíce se podařilo hráčům
a dalším členům klubu vybrat více než 70 tisíc korun.
Pražský klub Rugby Praga
Praha se rozhodl pomoci lidem, kteří to v současné době
nouzových opatření mají zvlášť
těžké. Založil proto transparentní účet, na který hráči
a další členové klubu mohli
přispívat ﬁnančními dary.
„K počátečnímu vkladu
18 500 korun posílali od
8. dubna naši členové ﬁnanční
příspěvky a během necelého
měsíce se nám podařilo vybrat
74 211 korun,“ uvedl prezident Rugby klubu Praga Praha
Luděk Kudláček a dodal, že
vedení klubu se rozhodlo
darovat tuto částku ústavu
Sociální služby Praha 9, který
poskytuje sociální a zdravotní služby dětem, seniorům
a zdravotně handicapovaným
spoluobčanům.
30. dubna převzali šek
na tuto částku místostarosta

MČ Praha 9 Adam Vážanský
a ředitelka Sociálních služeb
Praha 9 Michaela Žáčková.

Za vybrané peníze bude nová
motodlaha
„Ústav Sociální služby Prahy 9
je vlajkovou lodí naší městské
části v oblasti sociálních služeb a Ragby Praga zase v oblasti sportu. Proto jsem uvítal
aktivitu ragbistů na podporu
právě Sociálních služeb Prahy 9. Ragby je čistě amatérský
sport a o to více si této aktivity
a spolupráce cením,“ konstatoval Adam Vážanský.
Za vybrané peníze ústav pořídí
motodlahu, která by měla pomoci hlavně těm, kteří jsou upoutáni
na lůžko a chybí jim pohyb.
„Motodlaha jim pomůže
rozcvičit svaly a klouby, nemluvě o nastartování psychické pohody,“ uvedla ředitelka

Poslední dubnový den předal předseda ragbyového klubu Praga Praha Luděk Kudláček
ﬁnanční dar do rukou místostarosty MČ Praha 9 Adama Vážanského a ředitelky Sociálních služeb Prahy 9 Michaely Žáčkové

na něho může i veřejnost. Více
na webových stránkách Rugby
klubu Praga Praha https://
www.rugbypraga.com/.
A až situace dovolí, chystají
se ragbisté Praga Praha navštívit klienty Sociálních služeb
Praha 9 a říct jim něco více
o svém sportu. mk, foto: dv

ústavu Sociální služby Praha 9
Michaela Žáčková.

Sbírka pokračuje
Předáním symbolického šeku
však pomoc ragbistů z Pragy
neskončila. Transparentní
účet 123-1619440207/0100 je
i nadále funkční a přispívat

Devítka v pohybu
Občanské sdružení Devítka v pohybu organizuje jedinečný projekt veřejných venkovních tréninků v parcích. A už se opět na ně
můžete přihlásit. Rezervujte si místo na www.devitkavpohybu.cz.
Na tréninky v rámci Devítka
v pohybu může přijít kdokoliv
a zdarma si zacvičit. Odborníci každému poradí, jak začít.
Tréninky – pokud není uvede-

no jinak – probíhají na louce
Fittnes stezky Rokytka a jsou
rozděleny podle výkonosti
na úplné začátečníky a pokročilé. Text a ilustrační foto: mk

INZERCE

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ
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7YVKLQI`[Ƚ
na Proseku
)LUPDVÈGOÈFÈQD3UD]H
SÓLMPHHOHNWURPRQWÄUD
3U¼FHY3UD]H
GREUÄILQDQÃQÈRKRGQRFHQÈ
EHQHILW\PDOØNROHNWLY
³LGLÃVNÄRSU¼YQÇQÈ
%SRGPÈQNRX

3+1 Bílinská 513
3+1 Bílinská 514...

PRODÁNO
KVKUȽ
NEJLEPŠÍ
NABÍDCE
Albina Kashkarova

SC-392206/06

.RQWDNWSDQ1RY¼N
WHO

1+kk Veltruská 528
3+kk Zakšínská 615

SC-400476_01

SC-392261/06

bydlimenaproseku.cz

SC-400192/04

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

SC-392075/07

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

SC-392214/06

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

774 849 270
Č E RVEN
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Letní sportování v Podviňáku
Městská část Praha 9 a Association Club Sparta Praha z.s.
otevírá od 15. června 2020 všesportovní kempy pro kluky
a dívky od 6 do 14 let ve sportovním areálu AC Sparta Praha
v Podvinném mlýně.
Ve všesportovních kempech,
které budou trvat do 14. srpna
2020 od pondělí do pátku od
8 do 16 hodin, si děti mohou
zábavnou formou vyzkoušet
sporty jako například fotbal,
atletiku, rugby, judo, ﬂorbal,
stolní tenis, basketbal a další.
Vše pod vedením zkušených
trenérů, z nichž mnozí jsou
přímo ze sparťanských klubů.
Chybět nebude ani všeobecná
sportovní průprava a zpestření,

které nemusí být jen sportovní.
Součástí kempů je také
stravování – od snídaně až
po odpolední svačinu, včetně zajištění pitného režimu.
Cena všesportovního kempu
na týden je 3599 Kč, zájemci
s trvalým pobytem v MČ Praha 9 zaplatí o 500 Kč méně.
Více informací naleznete
na stránkách www.kempacsparta.cz. Tady se mohou zájemci rovnou přihlásit. red

Fotbalová akademie
Praha versus covid-19
Klub Fotbalové asociace Praha se zapojil do boje proti koronaviru
a uspořádal 30. dubna 2020 virtuální zápas proti nemoci covid-19.
Poděkování patří všem, kteří se
zapojili do charitativního projektu Fotbalové akademie Praha
„Hra nám chybí, srdce ale ne.“
Na virtuální zápas proti covid-19 byly prodány vstupenky
za 27 750 korun a klub následně
přidal dalších 7200 korun (sto
korun za každého člena, jenž
se do projektu zapojil). Celkem
se tak na transparentním účtu
sešlo 34 950 korun.

Fotbalová akademie Praha
díky ﬁktivnímu zápasu přispěla
tam, kde chybí zdravotnický
materiál. A protože střížkovský
areál, kde hraje své zápasy, leží
na pomezí Prahy 9 a Prahy 8,
šla polovina vybraných peněz
na lůžkové oddělení následné
péče Polikliniky Prosek a druhá
půlka do Domu s pečovatelskou
službou v Malkovského 603
v Letňanech. mk

AC Sparta Praha

Všesportovní kempy

Kdy
od 15. 6. 2020 do 14. 8. 2020
vždy pondělí až pátek 08:00 - 16:00

Pro koho
pro holky a kluky od 6 do 14 let

Kde
víceúčelový sportovní areál AC Sparta Praha
na Podvinném mlýně – Kovanecká 2405/27, Praha 9

Co budeme dělat
zábavnou formou zkoušet sporty
jako fotbal, atletika, rugby, florbal, judo,
stolní tenis, volejbal, basketbal a mnohé další

V ceně
celodenní sportování, snídaně, oběd,
dopolední/odpolední svačiny a pitný režim
Cena za týden: 3 599 Kč

Více informací a přihlášky na www.kempacsparta.cz
Kemp organizuje
Association Club Sparta Praha z.s.

Kemp pořádá
Městská část Praha 9

Školní hřiště na Balabence a ve Špitálské znovu otevřena
„Uvolňování opatření spojených s nouzovým stavem v souvislosti s epidemií covid-19 nám dovolilo znovu otevřít sportovní hřiště u základních škol ve Vysočanech,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 pro oblast sportu Adam Vážanský.
Obě hřiště jsou mladým sportovcům k dispozici od 11.
května až do konce října
s výjimkou několika týdnů
o prázdninách.

vence a 24. srpna až 31. října
2020
pondělí–pátek: 15.00 až 19.00
sobota–neděle: 9.00 až 12.00
a 13.00 až 19.00

Školní hřiště ZŠ Na Balabence
Otevřeno 11. května až 10.
července a 24. srpna až 31. října 2020. Vzhledem ke stavebním pracím, které probíhají
v areálu školy, je provoz hřiště
omezen.
pondělí–pátek: 16.00 až 19.00
sobota–neděle: 10.00-12.00
a 13.00-19.00

Pro obě hřiště platí:
- Přístup na hřiště mají pouze
žáci školy
- Po celou otevírací dobu je
hřiště pod dohledem správce
- Žáci jsou povinni dodržovat řád hřiště, školní řád,
provozní řád a respektovat
a dbát pokynů správce hřiště
- Při vstupu na školní hřiště ZŠ
Na Balabence se žáci prokážou žákovskou knížkou mk

Školní hřiště ZŠ Špitálská
Otevřeno 11. května až 7. čerČ E R V E N
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Se mnou sklidíte více ...

Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou
ﬁnanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po ﬁnanční stránce.

výhradní dovozce hnojiv COMPO EXPERT
pro Českou republiku

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystroﬁ i Duchenne, cystickou ﬁ brózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

Rychle působící hnojiva: BLAUKORN, EASYGREEN MINI
Pozvolna působící hnojiva: NOVATEC, FLORANID PERNAMENT,
BASATOP, FLORANID TURF, FLORANID NK, FLORANID MASTER EXTRA
Se mnou budete mít
zelený trávníček ...

SC-400482_01

Prodejní sklad: Areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, tel., fax: 326 991 878
e-mail: agroefekt@tiscali.cz
www.compo-agroefekt.cz

SC-400467_06

Nech mi trochu
sena na zimu ...

JE VÁM 50 A VÍCE LET A ZROVNA JSTE PŘIŠLI O PRÁCI?
NEVÍTE SI RADY, JAK DÁL POSTUPOVAT? SETKALI JSTE SE
S DISKRIMINACÍ NA ZÁKLADĚ VĚKU?
OZVĚTE SE NÁM A MY VÁM POMŮŽE NAJÍT NOVÉ
ZAMĚSTNÁNÍ!

SC-400464_05

E-mail: zlataprace@krasapomoci.cz, tel. 778 087 732
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LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2020
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Českomoravská 199/37
Ing. Iveta Tomsová
itomsova@obchod.rsts.cz
Tel.: 777 666 652
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ZDENI

www.nasepraha.cz

Kompletní péče o vlasy:
stříhání, barva + střih 599 Kč
barvení, melírování, melír + střih 699 Kč
Uvedené ceny do délky vlasů 35 cm

Vysočanská 79, Praha 9 - Prosek
Tel.: 737 116 214
e-mail.: berankovazdenka@seznam.cz

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

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

SC-392211/09

časopis všech Pražanů

SC-400481_01

Volat kdykoliv 704 891 322

FA J. MACHÁČ

Nově otevřené dámské kadeřnictví

Inzerce Praha Ceskomoravska 92x130 5_2020.indd 1
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Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná

SC-400446_01
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hlavní mediální partneři

SC-400474_01

hlavní partneři

SC-400473/01

generální partner

www.shakespeare.cz
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Auto - Moto Riegger s.r.o.

www.facebook.com/automotoriegger

Litoměřická 4, 190 00 Praha 9 - Prosek
300m od stanice metra C - Prosek, tel: 724 848 827
e-mail: info@suzukiauto.cz, web: www.suzukiauto.cz
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www.suzukiauto.cz

