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PRAHA 9 ODPUSTILA NÁJEM ŽIVNOSTNÍKŮM, DROBNÝM A STŘEDNÍM PODNIKATELŮM

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
PORADENSKÉ CENTRUM POMOZME
ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM
NA DEVÍTCE OTEVŘELA MČ PRAHA 9
V JABLONECKÉ ULICI. PORADENSTVÍ
JE ZDARMA.
de

o v yj

P

čísl
říští

r vna
e
č
.
5
2020

Navzdory všemu vládne Praze jaro
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www.facebook.com/automotoriegger

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

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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Kultura | Sport
Školství | Volný čas

Rodina | Bydlení
Zdravotnictví

Doprava | Výstavba
Životní prostředí

EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–7 Z radnice

Vážení čtenáři,
období je pro všechny z nás
velmi náročné, ale snad se
začíná blýskat na lepší časy,
jak by to mohl naznačovat
vládní plán uvolňování opatření v souvislosti s covid-19.
Samozřejmě bude záležet
na tom, zda nedojde ke zhoršení epidemiologické situace,
a i nadále budeme muset
dodržovat přesně deﬁnované
podmínky. Nicméně naděje
a termíny „normálního“ už
začínají mít zřetelnější obrys.
Koronavir v tuto chvíli nelze
porazit, ale musíme se s ním
naučit žít. Testy našim pracovníkům v sociálních službách
již děláme déle (byť možnosti
byly velmi omezené), ale
ochrana těch nejzranitelněj-

Měsíčník městské části
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pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

Historie
Služby

ších pro nás byla prioritou.
Nyní ve spolupráci s Poliklinikou Prosek jdeme dál a otevřeli jsme odběrné testovací
místo na Proseku. Věříme, že
čím větší počet obyvatel budeme schopni otestovat s rychlým výsledkem, tím rychleji se
naučíme situaci zvládat.
Abychom pomohli živnostníkům, malým a středním podnikatelům v naší
městské části, otevřeli jsme
pro ně poradenské centrum
Pomozme podnikatelům
na Devítce. V Jablonecké
ulici jim s mnoha problémy
zdarma poradí odborníci ze
společnosti Grant Thornton.
A navíc jsme těm, kteří podnikají v objektech naší měst-
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ské části, odpustili nájemné
po dobu nouzových opatření.
Ale i když naše životy dnes
ovlivňuje řada restrikcí spojená s epidemií koronaviru,
čas a přírodní zákonitosti
naštěstí fungují, jak mají.
Takže Praha s jarem rozkvetla a jsem rád, že i my jsme
svým dílem přispěli ke krásám parků na devítce. Užijte
si ji při svých vycházkách.
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Poradenské centrum Pomozme živnostníkům
a podnikatelům na devítce
Ve spolupráci s poradenskou společností Grant Thornton otevřela devátá městská část už 30. března 2020 poradenské centrum pro podnikatele a živnostníky MČ Praha 9, na které negativně dopadla opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19.
Veškeré poradenství je bezplatné.
Covid 19 je hrozbou nejen pro
naše zdraví, ale vzhledem
k vyhlášeným restriktivním
opatřením v souvislosti s jeho
epidemií také pro podnikání.
„Aby současná situace nebyla likvidační zejména pro
malé a střední podnikatele
a živnostníky, kteří nemohou
vykonávat svoji činnost, ale
musí dostát pravidelným platbám, snažíme se jim pomoci.
Bez místních podniků, ﬁrem
a provozoven živnostníků by
městská část Praha 9 nebyla
tím, čím je. Opíráme se o ně
v době prosperity a chceme
jim co nejvíce pomoci v době
krize,“ konstatuje Tomáš
Portlík, místostarosta MČ
Praha 9, a vysvětluje, proč
v Jablonecké ulici vzniklo
poradenské centrum pro podnikatele: „Obraceli se na nás
občané, kteří chtěli využít státem nabízenou podporu, ale
nevěděli, na co vlastně mají
nárok nebo jak si o podporu
zažádat. Zřízení poradenského
centra se proto vysloveně nabízelo.“
Po Praze 9 na tento nápad bezprostředně zareagovaly i městské
části Praha 8 a Praha 18.

Jakou pomoc zájemci
v poradenském centru najdou?
Projektu se ujal Lukáš Dančevský, člen zastupitelstva
deváté městské části, který
má s poskytováním úvěrů, reﬁnancováním a ﬁnancemi pro
živnostníky dlouholeté zkušenosti. „Vidím zde příležitost,
jak skloubit pozici zastupitele
a dosavadní zkušenosti v tom,
že přímo v terénu mohu našim
živnostníkům a podnikatelům
v této nelehké situaci pomáhat,“ říká Lukáš Dančevský.
Na odborníky v poradenském centru se zatím obraceli
zájemci především s otázkami
na program podpory tzv. pětadvacítku pro OSVČ. Zajímalo
je například, zda právě oni
mají nárok na kompenzační
bonus ve výši 25 000 Kč pro
živnostníky.
„Na devítce nepodnikají jen
živnostníci, ale i ﬁrmy s jedním či více zaměstnanci. Jim
je určen program Antivirus
od ministerstva práce a sociál4
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Poradenské centrum pro podnikatele v Jablonecké 322/72, Praha 9

ních věcí, jinak nazývaný český kurzarbeit. Krok je to sice
chvályhodný, ale žádost o příspěvek na vyplacení náhrady
mzdy až do výše 80 procent,
maximálně však 39 000 Kč
na zaměstnance, je komplikovaný. A právě s vyplněním
žádosti v poradenském centru
podnikatelům pomůžeme,“
konstatuje Lukáš Dančevský.
Kdokoliv má také možnost
požádat svou banku o odložení
splácení svých úvěrů na období tří až šesti měsíců. Pokud se
vás vládní opatření silně dotkla a splácení bance pro vás
začíná být opravdovým problémem, můžete moratorium
na splátky úvěrů a hypoték
využít. I v tomto směru se lze
poradit s odborníky v centru
v Jablonecké.
Kromě poradenství o možnostech, jak získat a využít

různé formy podpory, pomoci
s podáním žádostí o státní
podporu nebo podporu soukromých institucí (banky,
pojišťovny), mohou zájemci
rovněž bezplatně využít daňové
poradenství Norberta Novotného – poradí mimo jiné, jak
se orientovat v otázkách souvisejících s daňovým přiznáním
nebo placením záloh na sociální
a zdravotní pojištění, které
v důsledku krizových vládních
opatření doznává v současné
době mnoho změn.

COVID Praha
Původně bylo poradenské centrum pro podnikatele zřizováno s myšlenkou, že si sem lidé
přijdou pro bezplatnou radu
například při žádosti o půjčky v programu COVID II.
Ten však pražské živnostníky
a ﬁrmy zcela míjí.

INFO

Poradenské centrum Pomozme živnostníkům
a podnikatelům na devítce
Jablonecká 322/72, Praha 9.
Poradenské centrum je otevřeno v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.
Konzultace je možná poté, co si zájemce sjedná termín schůzky telefonicky
nebo prostřednictvím e-mailu. Telefonní konzultační linky: 607 053 253, 607 055 606
e-mail: praha9@grantthornton.eu
Další informace naleznete na https://grantthornton.eu/pomoc-praze-9/
nebo je poskytne Lukáš Dančevský, tel.: 602 125 954
Daňové poradenství Norberta Novotného:
Tel.: 777 652 219; e-mail: noris.n@centrum.cz
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„Nesouhlasíme s opatřeními
vlády, která zatím Prahu jen
diskriminují. Hlavní město
tvoří 25 procent hrubého domácího produktu ČR. Proto
mi přijde absurdní politika
vlády, která se snaží pomáhat
všude jinde než v Praze. Žádný
řádný hospodář nepoškozuje
svůj nejvýnosnější podnik,“
konstatuje Tomáš Portlík a dodává, že pražským podnikatelům měl pomoci záchranný
program COVID Praha, jehož
spuštění bylo plánováno na 20.
dubna. V jeho rámci Českomoravská záruční a rozvojová
banka poskytuje záruky za
úvěr komerční banky spolu
s ﬁnančním příspěvkem na
úhradu úroků. Protože však
do něho investovalo jen hl. m.
Praha, bylo 600 milionů korun
vyčerpáno během několika
minut.
„Zatím čekáme, zda se do
pomoci pražským podnikatelům a živnostníkům zapojí
také stát,“ konstatoval
23. dubna Lukáš Dančevský.
Pak s vyřízením úvěru z tohoto programu zájemcům
v poradenském centrum pro
podnikatele v Praze 9 pomohou.
Zatím jeho pracovníci sami
aktivně vyhledávají živnostníky a drobné a střední podnikatele a nabízí jim pomoc.  mk
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Úřad městské části Praha 9 se vrací k běžnému provozu
Radnice MČ Praha 9 se od pondělí 27. dubna 2020 vrátila k běžnému, tedy plnému provozu. „Zajistili jsme testování na přítomnost koronaviru covid-19 a výsledky známe do čtyřiadvaceti hodin, v případě nutnosti hned. Riziko možného šíření nákazy
tak dokážeme minimalizovat,“ říká tajemník Úřadu MČ Praha 9 Leoš Toman.
„Covid-19 je za současných
podmínek a omezených
znalostí o viru těžké porazit.
A buď budeme čekat, až někdo přijde s účinnou očkovací
látkou, nebo dané situaci přizpůsobíme své chování a naučíme se s ním žít. Zvolili jsme
druhou cestu, zajistili vlastní
testování s rychlými výsledky
a ochranné pomůcky pro pracovníky úřadu i jeho návštěvníky,“ dodává místostarosta
MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

Základem je testování, ochranné
pomůcky a zvýšená hygiena
„Jsme připraveni testovat
zaměstnance úřadu na přítomnost koronaviru covid-19,
přednostně především pracovníky odborů, kteří přichází
do přímého styku s klienty,“
konstatuje tajemník úřadu.
Všichni pracovníci úřadu jsou
vybaveni respirátory úrovně

mální. Praha 9 proto např. služby některých odborů ponechává
ve dvorním traktu radnice.

typu ﬀp2, klienti dostanou
u vchodu do radnice jednorázovou ústenku. Prostory budovy se často dezinﬁkují.
Je možné, že s plným provozem bude za současných
podmínek nutné přistoupit
k drobným úpravám chodu, aby
ochrana návštěvníků radnice
i jejích pracovníků byla maxi-

Pomalu k normálu
Tím, že otevřela vlastní odběrné místo k testování na covid-19 u Polikliniky Prosek,
udělala městská část Praha 9
důležitý krok k návratu
do běžného života.
„Chceme otevřít další instituce, jako např. mateřské
školy, aby se rodiče dětí zase
mohli vrátit do zaměstnání.
Chceme, aby za seniory zase
chodili jejich nejbližší, protože
nucená izolace je pro ně stejně nebezpečná jako nemoc.
A díky vlastnímu širokému
a rychlému testování můžeme nekontrolovanému šíření
nákazy zamezit. Navíc jsme
připraveni, že na testy budeme
našim obyvatelům připlácet,“
dodává Tomáš Portlík. 

INFO
Úřední dny a hodiny:
pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00
středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00
Czech Point a podatelna jsou
otevřeny:
pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00
úterý 8.00-12.00 a 13.00-15.30
středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00
čtvrtek 8.00-12.00 a 13.00-15.30
pátek 8.00-12.00
Při vstupu do objektu úřadu, prosíme,
v zájmu svém i svého okolí respektujte následující:
• Vstupujte se zakrytými ústy a nosem
rouškou či jinou ochranou
• Použijte dezinfekci rukou
• Pracovník recepce vám pomůže
s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu
Zároveň prosíme, abyste v maximální
možné míře využili pro kontakt s námi
telefonického nebo elektronického
spojení https://praha9.cz/kontakty. Takto
si lze záležitost předjednat a případné
osobní jednání tak zkrátit na co možná
nejkratší dobu.

Na devítce se testuje na covid-19,
testy jsou dostupné i pro samoplátce
„Chceme zajistit dostupnost testů, jimiž se zjišťuje přítomnost koronaviru covid-19, většímu množství lidí. Proto jsme ve spolupráci se společností GHC GENETICS a Poliklinikou Prosek a.s. zřídili odběrné místo na prostranství před Poliklinikou Prosek,“
říká zastupitel MČ Praha 9 a předseda představenstva Polikliniky Prosek Michal Mašek.
Odběrový stan stojí u hlavního
vchodu do Polikliniky Prosek,
Lovosická 440, Praha 9, a splňuje veškeré hygienické podmínky pro zajištění ochrany
zdraví občanů. Testy provádí
GHC Genetics, která byla zařazena mezi laboratoře provádějící diagnostiku vyšetření
koronaviru SARS-2-CoV (covid-19) pomocí metody PCR.
„První testování ve zkušebním provozu proběhlo
16. dubna 2020. Od pondělí
20. dubna 2020 je odběrné
místo v provozu vždy v pondělí od 8 do 12 hodin a ve středu od 12.30 do 16.30 hodin.
V případě zvýšeného zájmu
bude provozní doba rozšířena,“ dodává Michal Mašek.

MČ Praha 9 přispívá
svým obyvatelům na testy
Vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění, pokud
K V Ě T E N
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První testování se uskutečnilo ve stanu před Poliklinikou Prosek už 16. dubna

zájemci předloží lékařské
doporučení nebo žádanku
typu „K“. Žádanku může vystavit pouze lékař, který má
oprávnění indikovat vyšetření
SARS-2-CoV (covid-19). Tedy
lékaři odborností všeobecné
praktické lékařství, praktické
lékařství pro děti a dorost,

endokrinologie, pneumologie,
následné a dlouhodobé lůžkové péče a krajská hygienická
stanice.
Zájemci bez doporučení
od lékaře si mohou tento test
zaplatit. Jeho cena činí 2900 Kč
na osobu. Obyvatelům Prahy 9 přispěje devátá městská
DEV ÍTKA

/
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část 300 korun. Tedy zájemce
o testování, který se prokáže
trvalým bydlištěm na území
městské části Praha 9, zaplatí
za test 2600 Kč (vč. DPH).
Zájemci o testování mohou
využít také imunochromatograﬁcký text na bázi IgG
a IgM, který zjišťuje přítomnost protilátek covid-19, tedy
informuje, jestli organismus
prodělal toto onemocnění
a vytvořil si protilátky. Cena
tohoto vyšetření je 750 korun.
mk, foto: jj
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Vysočanská radnice děkuje všem, kteří
se zapojili do pomoci potřebným
Nejskloňovanějším slovem posledních týdnů jsou roušky. Zdravotní roušky, jednorázové ústenky, papírové, látkové, s nanovlákny… s vyhlášením nouzového stavu, kdy se bez nich nikdo nesmí objevit na veřejnosti, zoufale chyběly. Do jejich distribuce
těm nejpotřebnějším se zapojila i městská část Praha 9.
„Jednorázové ústenky, látkové
roušky, dezinfekční prostředky, ale i potravinové balíčky
pro seniory můžeme rozdávat
díky pomoci společností a ﬁrem, s nimiž spolupracujeme,
a dlouhé řady dobrovolníků,
kteří se spontánně hlásí a chtějí
pomáhat. Za tuto sounáležitost
a projevy solidarity všem patří
náš velký dík,“ říká starosta
MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Roušky, roušky a zase roušky
První stovky jednorázových
ústenek se devítce podařilo
získat koncem března, takže
je hned 26. března rozdala.
Přednostně je dostali zdravotníci na Poliklinice Prosek
a pracovníci v sociálních
službách MČ Praha 9 a ústavu
Sociální služby Praha 9, policisté a poštovní doručovatelky
ve Vysočanech a na Proseku.
Další ústenky putovaly k seniorům nad 60 let z deváté
městské části. Kromě „jednorázovek“ dostali i látkové
roušky, jichž devítka nakoupila 6000 kusů a další získala
od dobrovolných švadlenek.
(O tom, jak se kavárna Knoflík v Jablonecké ulici změnila
na krejčovskou dílnu, jsme informovali v dubnovém vydání
Devítky). Zástupci vysočanské radnice rozdávali roušky
u centra Knoﬂík na Proseku,

Roušky rozdává MČ Praha 9 těm nejpotřebnějším, k nimž patří
také poštovní doručovatelé. Na snímku radní MČ Praha 9 Jiří
Janák a zaměstnanci České pošty.

u Divadla Gong nebo Edu Bubo
Klubu ve Vysočanech.
„Jak se nám daří získávat další ochranné pomůcky a průběžně jimi zásobovat nejpotřebnější
profese, rozdáváme ústenky
a látkové roušky dalším zájemcům každou středu od 8 hodin
na čtyřech kontaktních místech
– u obchodu Albert v nákupní
galerii Harfa nebo v OC Fénix
u Billy, u Divadla Gong, před
pokladnami obchodů Billa
na Proseku – Vysočanská 382
a v Jablonecké 712 (u pošty),“
konstatuje radní pro sociální
oblast MČ Praha 9 Jiří Janák.
Do Velikonoc rozdala MČ
Praha 9 více než 15 tisíc jedno-

Třiatřicet plných nákupních vozíků s potravinami směřovalo
31. března 2020 z nákupní galerie Harfa do objektu denního
stacionáře v Hejnické v Praze 9. Odtud se dostaly k seniorům
a lidem se zdravotním handicapem, kteří tuto pomoc potřebovali
nejvíce. Na převoz dohlíželi místostarostové městské části
Praha 9 Tomáš Portlík a Marek Doležal.

rázových ústenek a látkových
roušek. Ochranné pomůcky přitom neputovaly jen
do zdravotnických a sociálních zařízení, která městská část spravuje. Pomohly
i ve vysočanské poliklinice
Clinicum nebo domově seniorů v Bassově ulici, dostaly
se také k lidem bez domova
a na další místa.
Zda jsou další ústenky
a roušky k dispozici, se dozvíte na www.praha9.cz,
na facebooku Praha 9-dobrá
adresa nebo na linkách Informačního servisu pro seniory
tel.: 283 091 523, 283 091 536.

INFO
S ochrannými pomůckami
a dezinfekcí pomohly:
Daramis (generální ředitel Yariv Ronen)
Pražská teplárenská (generální ředitel
Ladislav Moravec)
FINEP (spolumajitel společnosti Pavel
Rejchrt)
Central Group (předseda představenstva
Dušan Kunovský)
Eliška Kasinová z Kulturního a rodinného
centra Knoﬂík, Nikola Skondrojani
a další a další šikovné švadlenky
Potravinovou pomoc pro seniory
poskytlo:
Obchodní centrum Galerie Harfa (generální ředitel Lighthouse Group Tamir
Winterstein)

mk, foto: Roman Drnovec

V Sousedíkově hořel byt
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Své o tom ví Bohumila Doležalová. Byt v domě v Sousedíkově ulici ve Vysočanech,
kde žila se svými dvěma malými dětmi, 30. března 2020 odpoledne – nikoliv z její viny – vyhořel.
Hlídka strážníků Městské policie Praha 9, která si všimla
černého dýmu jako první,
začala burcovat a evakuovat
obyvatele domu. Likvidace
požáru zaměstnala čtyři profesionální a dvě dobrovolné
jednotky. Hasiči nasadili
jeden proud vody přes výškovou techniku a jeden vnitřkem budovy. Díky včasnému
zásahu nikdo nebyl zraněn
a obyvatelé ostatních bytů
6
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se mohli brzy vrátit domů.
Až na paní Doležalovou a její
děti.
„Byla jsem zoufalá, neměli
jsme kam jít. Že by mi někdo
pomohl, mě ani ve snu nenapadlo,“ Bohumile Doležalové
se ještě dnes třese hlas, když
si na požár vzpomene. „To, že
mi městská část Praha 9 téměř
okamžitě pronajala byt, mě
nesmírně povzbudilo. Jsem
za to vděčná. A stejně tak bych
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chtěla poděkovat za ﬁnanční
pomoc či oblečení pro děti
od spousty lidí, z nichž mnozí pomohli anonymně, nebo
Základní škole Na Balabence, kam syn s dcerou chodí,
za nové učebnice.“
Požár v Sousedíkově ulici
vznikl z nedbalosti, od nedopalku cigarety, který zapálil
zahradní domek a odtud se
plameny rozšířily do domu.
mk, foto: HZS Praha
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Praha 9 promíjí nájemné ve stovce provozoven
„Chceme co nejvíce pomoci živnostníkům, malým i středním podnikatelům v naší městské části v době nouzového stavu, kdy
nemohou podnikat a dostávají se do neskutečně obtížné situace. Proto jsme jim po dobu trvání krizových opatření vlády ČR
a Ministerstva zdravotnictví ČR odpustili nájemné. Samotné posunutí splátek totiž jejich situaci nijak neřeší. Zároveň jim nebudeme zvyšovat nájmy o výši inflace jako v minulých letech,“ říká Tomáš Portlík, místostarosta MČ Praha 9. Tento krok schválila
rada deváté městské části 24. března 2020.
Devítka je tak jednou z mála
z těch, kteří umožnili živnostníkům a podnikatelům hned
si škrtnout jednu ze svých výdajových položek v době, kdy
nemají žádné příjmy.
Nájemci, jejichž podnikání v nebytových prostorech městské části Praha 9
je v důsledku současných
restriktivních opatření omezeno, nemusí platit nájemné
za dobu, po kterou nebudou
moci své provozovny řádně
a v plném rozsahu užívat.
„Na devítce se tato mimořád-

ná opatření dotýkají zhruba
stovky provozoven maloobchodního prodeje a prodeje
služeb,“ konstatuje radní
MČ Praha 9 Jana Nowaková
Těmínová a dodává, že další
potřebná opatření budou přijímána podle vývoje situace,
zejména podle délky omezení
podnikání.
Podle zákona o hlavním
městě Praze může totiž rada
městské části prominout dluh
(nebo např. vzdát se práva
na placení nájemného) do výše
100 000 korun u jednotlivé-

Nebojte se na Poliklinice Prosek
I když ve veřejném povědomí je nový koronavir považován
za nepřítele našeho zdraví číslo jedna, nepřestali na nás číhat
ani jiné choroby. To je pak návštěva lékaře nezbytná a Poliklinika Prosek je připravena se o nemocné postarat.
Pracovníci polikliniky jsou vybaveni ochrannými pomůckami
FFP2 (z prostředků MČ Praha 9).
Zároveň se v celé budově klade
zvýšený důraz na hygienu.

Při návštěvě polikliniky pomozte
zdravotníkům a dodržujte tyto
zásady:
• Používejte roušku, snížíte
významně riziko přenosu
nákazy.
• Domluvte si čas příchodu
telefonicky a snažte se jej
dodržet.
• K lékaři choďte sami nebo jen
s minimálním doprovodem.
• Ve vestibulu polikliniky použijte dezinfekční prostředky na ruce.

• Jděte přímo k lékaři, ke kterému jste objednaní, netoulejte se po budově.
• Výtah používejte co nejméně, choďte po schodech.
• Nedotýkejte se zbytečně
madel, klik a dalších předmětů.
• V době chladu omluvte větrání, vyvětraná místnost je
zdravější.
• V čekárně netvořte hloučky,
rozsaďte se!
• Pacienti prvosledových
pracovišť, tj. praktických
lékařů, ORL, RTG a odběrové laboratoře, dostanou
v čekárně roušku. Užívejte
ji po celou dobu, co budete
na poliklinice. red, foto: mk

ho nájemce. Pokud nebudou
moci živnostníci a podnikatelé
užívat své provozovny v objektech pronajatých Prahou 9
déle než šest týdnů, projedná
otázku nájemného Zastupitelstvo MČ Praha 9.

Chceme zachovat široký sortiment
služeb na devítce
„Kdo rychle dává, dvakrát
dává. Nechceme čekat, zda
přijdou rozhodnutí pražského
magistrátu nebo vlády, která
jen nebudou odsouvat platby
či promíjet úroky z úvěrů.

Věřím, že odpuštění nájmů
především živnostníkům
a drobným podnikatelům
opravdu pomůže, aby své
ﬁrmy nemuseli zavřít deﬁnitivně, a na devítce tak zůstane
zachován co nejširší sortiment
služeb pro naše občany,“ uzavřela Jana Nowaková Těmínová.
Ostatně podpory v podobě
ﬁnančních úlev od MČ Praha 9
využívají už od roku 2018 provozovatelé restauračních zahrádek, když neplatí za zábor
veřejného prostranství. mk

KRIZOVÉ LINKY

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

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

www.praha9.cz
Situace spojená s epidemií virového
onemocnění se vyvíjela překotně,
věci se často měnily a mění z hodiny

na hodinu. Aktuální a relevantní informace z Úřadu městské části Praha
9 proto najdete na jeho webových
stránkách.
Sledujte https://praha9.cz/urad-a-samosprava/aktuality-z-uradu/informace-ke-koronaviru-covid-19

Bezplatná celostátní
informační linka
1212

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

Krizová linka pro seniory
800 160 166

Hygienická stanice
hl. m. Prahy
773 782 856, 773 782 850
– 8.00 až 20.00 hod.
Ústředí Rytířská 404/12, Praha 1,
tel.: 296 336 700
Pobočka Sever, Měšická 646/5, Praha
9 (pro Prahu 9 a Prahu 8)
Tel. číslo pro Prahu 9:
281 000 447 red

Dezinﬁkujte!
K udržení čistoty ve společných prostorách domů jsou potřebné dezinfekční prostředky. V minulých týdnech je rozdávala MČ Praha 9.
Nejdříve pro litrové láhve s koncentrátem
a posléze pro kanystry s dezinfekcí si chodili zástupci bytových domů k vysočanské radnici, kde jim je vydávali zástupci
deváté městské části. Ve třech termínech
K V Ě T E N
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do velikonočních svátků si zájemci rozdělili celkem 900 litrů. Pokud se podaří
získal další dezinfekční prostředky, bude
přerozdělování pokračovat. Sledujte facebook Praha 9-dobrá adresa. Foto: vr
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Seniorky z devítky pečou pro zdravotníky
Kulturně aktivizační centrum pro seniory v Harrachovské ulici v Praze 9 je z důvodu pandemie koronaviru covid-19 až do odvolání zavřeno, ale stalo se partnerem dobročinného projektu Babi, dědo… Zapečte své díky do buchet, koláčů a bábovek.
Klientky z centra v Harrachovské patří k velmi aktivním seniorům. Nesedět
s rukama v klíně je jim vlastní.
Bez dlouhého váhání se proto zapojily do dobročinného
projektu pečení domácích
koláčů, bábovek, závinů a dalších dobrot pro zdravotníky
z pražských nemocnic. Domá-

na ně myslíme a podporujeme
je.

cí pečivo od babiček je sladkým poděkováním lékařům,
sestrám a dalšímu zdravot-

nickému personálu za jejich
obětavou a náročnou práci
v „první linii“. Ujištěním, že

Nápad Duhového tandemu
Pečení organizuje nezisková
organizace Duhový tandem
a zapojit se může každý. Recepty nejsou složité, suroviny
jsou zdarma, dobrovolníci je
přivezou pekařkám až domů.

Koláče a buchty ocenili také zdravotníci v Ústřední vojenské nemocnici Praha

Seniorky, především z Proseka, patří
k velmi aktivním kuchařkám. Sladkými
dobrotami zásobují zdravotníky pravidelně.

Domácí sladkosti udělaly radost ve FN Královské Vinohrady Praha

Za pár hodin dobroty vyzvednou a ještě zatepla dopraví
sestřičkám, bratrům, lékařkám, lékařům, laborantkám,
laborantům, prostě všem těm,
kdo trochu toho oslazení života momentálně potřebují
jako sůl.
Zájemci o pečení, ale také
dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat s distribucí moučníků
do nemocnic, či přímo zdravotnická zařízení mohou volat
na tel.: 602 883 884 nebo se
rovnou registrovat na www.
dikyzdravotnikum.cz. ad

Sociální služby Praha 9: Nakoupíme vám!
Sociální služby Praha 9, z. ú., v souvislosti se šířením virového onemocnění covid-19 nabízí od poloviny března letošního roku novou službu. Na telefonním čísle 725 113 370 si
mohou senioři, nemocní či osamělí lidé objednat nákup, léky
či doprovod k lékaři.
Stačí nadiktovat, jaké potraviny nebo drogistické zboží
potřebujete nakoupit, dobrovolník nakoupí a přiveze
vše do domácnosti. Zaplatíte
8
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pouze nakoupené zboží. Služba
je zdarma. „Po naší březnové
výzvě se nám přihlásilo na pětadvacet dobrovolníků,“ říká
vedoucí Kulturně aktivizačního
M ĚS TS K É
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centra v Harrachovské Andrea
Dunděrová, která objednávky
zájemců přijímá. „A protože se
snažíme nákupy nebo i doprovody k lékaři organizovat tak,
aby to ti, co mají zájem pomáhat, měli ke svým klientům
pokud možno blízko, využíváme i dobrovolníky zaregistrované na www.pomuzemesi.cz.
Zpočátku nám totiž volali nejen
obyvatelé Prahy 9, ale také lidé
z Prahy 3 nebo Černého Mostu

a nechtěli jsme jim odmítat pomoc s odůvodněním, že nejsou
‚naši‘. Tak jsme o něco rozšířili
své pole působnosti,“ usmívá se
Andrea.
Sociální služby Praha 9 se
tímto způsobem v polovině
dubna staraly zhruba o stovku
klientů, kteří si kromě jiného
pochvalovali, že problémy
nejsou ani s e-recepty. Služba
bude k dispozici po dobu nouzového stavu. mk
K VĚTEN
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Jak se žije babičkám v pandemii?
Skutečnost, že pro starší lidi je covid-19 velkým ohrožením, nikdo nepopírá. A pokud někdo pečuje celkem o 1200 seniorů, má
problém na dohled. Jak se tedy Sociální služby Praha 9, z.ú., perou s koronavirovou pandemií?
Asi nejvýraznější dopad má
současná situace na obyvatele Domova seniorů Novovysočanská. V domově byly už
10. března zakázány návštěvy
a o čtyři dny později nesměli
chodit ven ani jeho obyvatelé.
Opatření je jasné: pokud by
někdo z klientů vnesl do domova nákazu, mnoho seniorů
bude ohroženo. Všech 84 aktuálních obyvatel se se situací
smiřovalo dobře.
„Od prvních dnů jsme nabízeli možnost komunikace
s rodinami po Skype a snažili
jsme se dlouhé chvíle zkrátit
zábavou. Vývoj dalších dnů
však ukázal, že i to je problém,
a v domově jsme museli společné aktivity zakázat,“ říká
ředitelka Sociálních služeb
Praha 9 Michaela Žáčková.

Personál domova
pod drobnohledem
Aby přijímaná opatření vyloučila všechna možná rizika, bylo
potřeba zamezit i možné nákaze ošetřujícím personálem.
Přišlo mnoho příkazů, zákazů
a nařízení pro pečovatele a další personál, vystěhování části
administrativy do jiné budovy.
Časté dezinfekce všech ploch,
madel a knoﬂíků doplnila
i opatření, která personál rozdělila na skupiny, které se mezi
sebou nepotkávají. Opatření,
jež trvají už více než měsíc,
začínají všechny unavovat.
Pracovníky, kteří jsou pravidelně na nemoc testováni, osamělé seniory, kteří trpí pocity
opuštění a postupně ztrácejí
trpělivost.
Pomoc – to jsou nejen ochranné
pomůcky, ale i rozptýlení
„Snažíme se naše klienty zabavit a rozptýlit. Zapojili jsme
se proto do mnoha projektů,
které jim zpříjemňují život

K V Ě T E N
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I když je to těžké, snaží si obyvatelé Domova seniorů v Novovysočanské zachovat optimismus a úsměv na rtech

– lidé píší seniorům dopisy,
nahrávají vzkazy, posílají
roušky,“ vypočítává Michaela
Žáčková a pokračuje: „Našli
se i významní dárci, takže náš
domov například získal několik nových matrací. Zřízen
byl transparentní dárcovský
účet či vznikl společný projekt
s provozovatelem únikové
hry Futurento. Od prvních
dní nouzového stavu nám významným způsobem pomáhá
městská část Praha 9, která
poskytla materiální i morální podporu nejen seniorům
(tašky s potravinami, roušky
atd.), ale hlavně zaměstnancům (vitamíny, testy, roušky
a celé spektrum ochranných
pomůcek).“

V Domě s pečovatelskou
službou Novovysočanská
Těžkou situaci řeší Sociální
služby Praha 9 i v Domě s pečovatelskou službou v Novovysočanské, který obývají
především senioři.
„Dům je však legislativně pouze nájemním domem a není
možné tady zcela zakázat návštěvy či vycházení. Vydaná
opatření a zákazy jsou doporučující. Dbáme však na zvýšenou hygienu, častou dezinfekci

právě tady. Vedoucí centra organizuje desítky dobrovolníků,
kteří roznášejí léky, potraviny,
roušky a další pomoc. Linka
byla zřízena okamžitě v prvních dnech karantény a plní
tak to nejdůležitější – rychlou
a konkrétní pomoc.
a zaměřili jsme se na to, aby
obyvatelé domu uměli správně
používat roušky,“ vysvětluje
Michaela Žáčková.
Dárci, kteří přinesli roušky,
mohou mít radost, protože
mnoho z šitých roušek skončilo právě v novovysočanském
domě s pečovatelskou službou.

Kulturně aktivizační centrum
pro seniory
Aktivizační centrum pro seniory v Harrachovské ulici na Proseku se změnilo v pohotovostní
štáb. Linka pomoci pro seniory,
která je zařazena do projektu
„Spojujeme Česko“ a informace běží na ČT24, má své zázemí

Díky všem, kteří pomáhají
V městské části Praha 9 můžete potkat pracovníky, kteří
navštěvují převážně seniory
v jejich domovech, nehledě
na obavy z nákazy. Pečovatelky i pečovatelé jsou vybaveni ochrannými pomůckami
a musí dodržovat přísná pravidla, aby chránili sebe i klienty.
Co můžeme na celé této těžké situaci najít pozitivního?
„V těžkých situacích zjišťujeme, že naše společnost není
tak sobecká, jak se zdá, že je
kolem nás více těch, kdo obětavě pomáhají, než těch, kdo
škodí,“ uzavírá ředitelka ústavu Sociální služby Praha 9. red

Stále na Vás myslíme!
Milí jubilanti, kteří slavíte narozeniny v době nouzových
opatření v souvislosti s epidemií covid-19, blahopřejeme
Vám a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Rádi bychom
Vás ujistili, že jsme na Vás
nezapomněli, ale vzhledem
k přísným opatřením, jimž
jsme se všichni museli podřídit,
dostanete blahopřání k životnímu jubileu od městské části
Praha 9 spolu s dárkovým balíčkem se zpožděním. Vládní
plán uvolňování všemožných
zákazů už spatřil světlo světa,
tak věřme, že se epidemioloDEV ÍTKA
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gická situace nezhorší a my
Vás už budeme moci hezky
překvapit.
Děkujeme za pochopení. Adam
Vážanský, místostarosta MČ Praha 9

JUBILANTI
7. května slaví 80. narozeniny Ivo Kašík
z Vysočan. Mnoho zdraví přeje rodina.
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Sociální pracovníci jsou v jednom kole
Vedle zdravotníků leží značná část povinností spojených s opatřeními v souvislosti s epidemií covid-19 na sociálních pracovnících. Jak to od poloviny března vypadá na Odboru sociálním Úřadu městské části Praha 9 nám řekla jeho vedoucí Jana
Dobišová Zemanová.

Zástupci Armády spásy v době nouzových opatření častěji navštěvují lidi bez domova a poskytují jim pomoc

Od vyhlášení nouzového
stavu v České republice kontaktovali sociální pracovníci
Odboru sociálního Úřadu
městské části Praha 9 všechny
své klienty – seniory, osoby
se zdravotním postižením,
klienty, kterým je vyplácen příspěvek na péči 3. a 4.
stupně, či samoživitele, zda
potřebují něco zařídit nebo
zprostředkovat. Většinou lidé

chtěli nakoupit potraviny,
léky, zařídit donášku obědů,
pomoci zajistit osobní hygienu apod. Sociální pracovníci
zároveň klientům radili, jak se
mají chovat v nouzovém režimu. Všechny tyto rady včetně
důležitých kontaktů shrnoval
také leták, který byl vylepen
na Poliklinice Prosek, poliklinice ve Vysočanech a prostřednictvím ﬁrmy Tommi

v domech, které jsou ve vlastnictví městské části.
Na webu MČ Praha 9 v rubrice Aktuality v sociální
oblasti najdou zájemci další
informace, např. kontakty
na psychologickou pomoc,
mimořádné možnosti ﬁnanční
výpomoci, aktualizovanou
mapu pečovatelských služeb.

Roušky, dezinfekce, potravinové
balíčky a obědy zdarma
Díky aktivním dobrovolnicím
se podařilo zajistit mnoho desítek látkových roušek. Část
z nich dostali zástupci Armády
spásy, kteří v těchto dnech
i v městské části Praha 9 častěji provádí tzv. terén, tedy
navštěvují lidi bez domova
a poskytují jim pomoc. Zároveň dostali pět litrů dezinfekce.

Další roušky rozdali pracovníci Oddělení sociální péče
a prevence Úřadu MČ Praha 9
těm klientům, kteří si nemohli
zajistit ochranné prostředky
sami. Většinou se jednalo o seniory nebo osoby bez přístřeší
žijící na devítce.
Aktuálně pracovníci odboru
roznáší nebo rozvážejí skupině
lidí, jejichž stav to vyžaduje,
samoživitelkám/samoživitelům a rodinám v nouzi potravinové balíčky.
Pro ty, kteří nemají ﬁnanční
prostředky na úhradu úkonů
a obědů od pečovatelské služby, se podařilo zajistit obědy,
které dostávají po dobu nouzového režimu zdarma. Při
distribuci potravin a dalších
věcí seniorům a zdravotně
handicapovaným osobám pomáhají pracovníkům oddělení
sociální péče a prevence lektoři jedné autoškoly.

Společně to zvládneme
Pracovníci sociálního odboru
z devítky mají v době nouzových opatření pevné telefonní
linky přesměrovány na své
služební mobily. Hovory přijímají i v pozdních odpoledních
hodinách, nehledě na pracovní dobu. Kromě odborného
sociálního poradenství zprostředkovávají volajícím potřebné služby či je psychicky
podporují.
Poděkování patří rovněž
všem, kteří se nejrůznějším
způsobem zapojují do pomoci ostatním. Ať už nabídkou určitých činností nebo
produktů, či prostou, ale
nevšední pozorností, která je
pro druhé velkou vzpruhou.
Děkujeme, společně to zvládneme. 
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Senioři či lidé se zdravotním omezením potřebují většinou nakoupit potraviny, léky,
zařídit donášku obědů…
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Často a důkladně si myjte ruce.
Pravidelně dezinfekcí otírejte vlastní předměty.
Kašlete a kýchejte do papírových kapesníků.
Používejte papírové kapesníky.
Vyhýbejte se větším skupinám lidí.
Eliminujte kontakt se staršími a nemocnými lidmi.
Necestujte (neplatí pro nákupy a cesty k lékařům).
Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma.
Sledujte aktuální informace na ověřených webech (mzcr.cz)
Řiďte se doporučením úřadů a vlády ČR.
Informační servis pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné žijící
v MČ Praha 9: 283 091 523, 283 091 536

K VĚTEN
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Park Zahrádky je už přístupný i z Kolbenovy ulice
Koronavir covid-19 sice postavil téměř všechno na hlavu, ale ne všude se zastavily práce. A tak je už vidět, do jaké krásy rozkvetl i nový park Zahrádky se zajímavými dětskými atrakcemi.
Cesta, která má zajistit, aby
park Zahrádky byl průchozím od Poděbradské ulice až
na Kolbenovu a ke stanici
metra Kolbenova, je už funkční, i když v polovině dubna jí
čekaly ještě poslední „kosmetické“ úpravy. Od lávky
přes říčku Rokytku do svahu
pod novou bytovou zástavbou vedou schody, pro rodiče
s kočárky či cyklisty je určena
pozvolna stoupající cesta s několika zákrutami.
Dokončeno je i rozšíření dětského hřiště u Vysočanského
mirakula. K hradu s průlezy,
visutými mostky, rozhlednami, tobogány, překonáváním
výškových rozdílů a dalšími
herními prvky přibyla opičí
dráha, lanové centrum, trojlanovka, multifunkční sestava
domečků pro malé děti. Mnozí
kluci a holčičky je už poznali,
ale zatím apelujeme na rodiče,
aby hřiště hromadně nepoužívali do doby, než se vrátí život
do normálu.

Domečky pro malé děti

Hřiště s teepee

Nová cesta se schodištěm, po níž projdete parkem Zahrádky od Kolbenovy ulice
k Poděbradské

Chybí ještě oplocení dětského hřiště a malé bistro s teráskou se sociálním zázemím
a počkat si také musíme, až se
nově upravené plochy pořádně
zazelenají. Text a foto: mk

Vysočanské mirakulum

INZERCE

NOVĚ PRO VÁS
OTEVÍRÁME
PPL PARCELSHOP
NA PROSEKU
V prvním patře OC Prosek si můžete
vyzvednout zásilky objednané
na e-shopech nebo poslat svůj soukromý
balík. Stačí vyplnit údaje o zásilce na
balikprotebe.cz, zaplatit online a etiketu
na balík vám vytiskneme přímo na místě.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá
09:00 – 20:00
So - Ne 09:00 – 19:00
(po uvolnění krizových situací Po – Ne 09:00 – 20:00)

POŠLETE SOUKROMÝ
BALÍK S PPL JIŽ OD 99,- KČ.
OC PROSEK

KÁ
EC
OS
R
P
PPL_PS-Prosek.indd 1
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PROSEK
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Komunitní centrum ozdobí mural art
Rekonstrukce a dostavba objektu v Jablonecké ulici 723/4 na Proseku, kde městská část Praha 9 otevře komunitní centrum
pro výchovu a vzdělávání, se od začátku prosince 2019 nezastavila. Budovu navíc ozdobí mural art, tedy malba na fasádě.
Objekt byl postaven v 80. letech 20. století jako prostor
pro služby pro obyvatele nového sídliště Prosek. V průběhu doby se tu také scházeli
členové různých společenských a zájmových organizací,
ﬁrmy budovu využívaly pro
kancelářské prostory, určitý
čas zde působila například
služba hlídání dětí.

Co tu bude?
V komunitním centru pro
výchovu a vzdělávání nově
vzniknou dva sály, dvě malé
a dvě velké učebny a také
zkušebna. Velký sál bude moci
mimo provozní dobu ostatních
prostor využívat až 80 lidí.
K dispozici tu bude projektor
a promítací plátno.
Jednotlivé prostory v centru
bude MČ Praha 9 pronajímat k pořádání výchovných
a vzdělávacích programů.
Vnitřní uzpůsobení stavby
nebude určeno pro děti mladší šesti let. První nadzemní
podlaží je bezbariérové. S výstavbou výtahu, který by handicapovaným umožnil přístup
i do dalšího patra, ale projekt

Objekt v Jablonecké před rekonstrukcí

nepočítá. Střecha je určena k pobytu a vznikne na ní
i malý domek.

Velká malba na zdi
Na zdi komunitního centra bude velká malba (murat
art), která je jedním ze dvou

A takto bude zdobit náměstíčko známé jako náměstíčko
u Knoﬂíku po dokončení prací

prvních projektů v programu
Umění pro město, kterým
chce pražský magistrát podpořit vznik uměleckých děl
na veřejných prostranstvích.
Fasádu původního montovaného objektu by měl
pokrýt muralem výtvarník

INFO
Autorem projektu je XTOPIX architekti s.r.o.
Rekonstrukci přibližně za 31,7 milionu korun bez DPH provádí ﬁrma Edikt. Zvítězila v tendru, do kterého byly zaslány dvě nabídky. Českobudějovická ﬁrma převzala staveniště
4. prosince 2019 a pokud vše půjde podle plánu, měla by rekonstrukci ukončit v říjnu 2020.

Michal Škapa, jeden z průkopníků české streetart
scény. Obraz bude tvořit
výtvarný prvek na nově zrevitalizovaném náměstíčku
a může třeba inspirovat jednotlivá společenství vlastníků bytů v okolí, jak při
rekonstrukcích domů naložit
např. se slepými štíty.
A proč právě mural? Sídliště
všeobecně patří ke kolébce
hip-hop kultury, jejíž součástí
jsou graﬃti. A plánovaný mural na tento fakt poukazuje.
mk, vizualizace: XTOPIX architekti s.r.o.

Českomoravská bude v novém
Stanice metra Českomoravská a její okolí dostanou novou podobu. Revitalizaci provede developerská společnost Crescon, která
zvítězila ve veřejné obchodní soutěži Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V první fázi bude revitalizován
vestibul stanice metra, vybudovány výtahy a bezbariérové
zpřístupnění. Celá tato proměna by měla být dokončena
v roce 2024.
„O úpravách se hovoří téměř deset let. Teď se dočkáme
realizace,“ konstatuje Marek
Doležal, místostarosta MČ Praha 9 a člen dozorčí komise Dopravního podniku Praha a pokračuje: „Společnost Crescon
vyhrála výběrové řízení už
v roce 2010 a později podepsala s dopravním podnikem
smlouvu. Zároveň tu u stanice
sama postaví vlastní objekt.“
Po zprovoznění revitalizovaného vestibulu prodá Dopravní
podnik Praha investorovi pozemky v okolí stanice za cenu
stanovenou aktualizovaným
znaleckým posudkem z 2. pro12

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

since 2019. Pak bude následovat výstavba developerského
projektu investora a vybudování nového autobusového
terminálu. Developerský projekt investora bude samostatně
stojící stavba, vestibul stanice
metra nebude její součástí.

Vestibul stanice metra
– místo pro potřebné služby
Investor musí při výstavbě dodržet celou řadu striktních podmínek stanovených dopravním
podnikem, jako jsou například
logické požadavky na zachování
dopravní obslužnosti, přístupů
a průchodů do stanice včetně
vybudování bezbariérových
vstupů či výstavba a následné
provozování veřejných toalet.
„Například v době konání
mistrovství světa v ledním
hokeji v roce 2024, které se
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Místo u stanice metra Českomoravská, které dostane novou podobu

podle očekávání uskuteční
v Praze, musí být v průběhu
rekonstrukce a výstavby zajištěn výstup ze stanice metra
Českomoravská včetně přístupu od metra do O2 areny,“
dodává Marek Doležal.
„Pokud jde o budoucí
funkční využití vestibulů
metra, zajistíme, aby v nich

v budoucnu nebyly herny.
Počítáme s běžnými, velmi
praktickými službami pro
veřejnost, jako jsou pekařství,
květinářství, prodejny novin
a časopisů, kadeřnictví či kavárny,“ říká Jan Jerie, ředitel
a současně majoritní akcionář
skupiny Crescon. mk, vizualizace:
Crescon
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Ve Vysočanech se opravují komunikace
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Oprava Novovysočanské
Dopravní komplikace čekají
řidiče také v Novovysočanské
ulici v Praze 9, kde začala
21. dubna 2020 kompletní
oprava vozovky. Trvat by měla
do 31. července letošního roku.
Rekonstrukce se týká úseku













od křižovatky
s ulicí Pod Plynojemem ke křižovatce se Spojovací.
Odstraněny budou
všechny svrchní části vozovky
a TSK Praha zkontroluje také podloží.
Pokud v něm najde
trhliny, opraví jej.
V ulici budou
rovněž vyměněny
poškozené obrubníky a naplánována je obnova povrchu
u tří autobusových zastávek.
Práce budou probíhat vždy



TSK již v minulých letech
Vysočanskou opravovala.
Na estakádě, která je součástí
silnice, se v roce 2016 propadla
kvůli dešti vozovka a následovala kompletní rekonstrukce
úseku mezi ulicemi Na Jetelce
a Nad Krocínkou.



Rekonstrukce místní komunikace
Vysočanská
Pražští řidiči od 20. dubna
do 15. srpna 2020 neprojedou
Vysočanskou ulicí v úseku
mezi ulicemi Nad Krocínkou
a Prosecká. Technická správa
komunikací Praha začala od 16.
dubna s přípravnými pracemi
na rekonstrukci další části ulice Vysočanská. Vlastní práce
byly zahájeny od 20. dubna, konec rekonstrukce je naplánován do 15. srpna 2020.
Rekonstrukce se týká úseku
v délce 300 metrů a je vedena
v celé šíři komunikace a chodníků. Dojde při ní ke kompletní
výměně konstrukčních vrstev vozovky a sanaci podloží
do hloubky 620 mm. V křižovatce a u odbočovacího pruhu
bude provedena výměna ložné
a obrusné vrstvy. Dále budou
vyrovnány obruby a rekonstruován chodník. Vozovka
bude z asfaltových vrstev, část
chodníku dlážděná betonovou
dlažbou a část z asfaltu.
Celá komunikace bude uzavřena. Projede jen městská hromadná doprava. Objízdná trasa vede
ulicí Ke Klíčovu a Čakovická.



Komplikace čekají řidiče na jaře a v létě v ulicích Vysočanská a Novovysočanská v Praze 9.
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v jednom jízdním pruhu. Ulice
tak nebude zcela uzavřena,
ale provoz bude jen částečně
omezen. red

Albert v ulici
Pod Harfou
bude v novém

Začátkem dubna skončila rekonstrukce tramvajové trati v Sokolovské ulici v úseku mezi
Poliklinikou Vysočany a náměstím OSN. I po ní zůstala zastávka Nádraží Vysočany v podobě
takzvaného vídeňského typu jako jedna z jedenácti v Praze.

Prodejna Albert Nová Harfa
bude od 25. května do
10. června 2020 uzavřena.

K V Ě T E N
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INFO
Během rekonstrukce tramvajové trati v Sokolovské ulici došlo ke změně její konstrukce.
Místo velkoplošných panelů byla trať zřízena na betonové desce s pružným upevněním
kolejnic s asfaltovým povrchem. Stejná technologie je použita například v oblasti Palmovky. Tím dochází ke snížení hluku a vibrací z tramvajového provozu. Zároveň se výrazně
zlepšil technický stav tratí, což přispívá k plynulejší jízdě tramvají bez omezení rychlosti.

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

0ČĜtWNRDIRUPiW



5HNRQVWUXNFHNRPXQLNDFHXO9\VRþDQVNi
HWDSDRGVWUDQČQtVWĜHGRYpKRRVWUĤYNX

V Sokolovské zůstala tramvajová
zastávka vídeňského typu
Zastávka vídeňského typu
znamená zvýšení vozovky
zcela nebo téměř na úroveň
chodníku. Tím pádem se stává
přístup do tramvaje nebo autobusu bezbariérovým. „Tyto
zastávky používáme v místech, kde se musí vstupovat
k tramvajím přes vozovku,“
říká mluvčí Technické správy
komunikací Praha Barbora
Lišková.
Kromě pohodlnějšího nástupu je důvodem i zvýšení
bezpečnosti cestujících, protože vyvýšení vozovky většinou přinutí řidiče zpomalit.
Využívá se většinou tam, kde
není možné zřídit nástupní
ostrůvek přímo v rámci tramvajového pásu. Text a foto: mk
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Společnost Albert Česká republika, s.r.o., provozuje
prodejnu potravin Albert Nová
Harfa v ulici Pod Harfou, Praha 9, a ještě před vyhlášením
krizového stavu v souvislosti
s epidemií koronaviru covid-19 naplánovala její remodeling. Uskuteční se v období
25. května až 9. června 2020.
Remodelingem prodejny
chce společnost zákazníkům
upravit prodejní prostory Albert tak, aby lépe odpovídaly
dnešním standardům potravinových prodejen a nakupující
byli lépe a kvalitněji obslouženi. Po dobu rekonstrukce bude
prodejna pro veřejnost zcela
uzavřena. Znovuotevření je
plánováno na 10. června 2020.
Albert Česká republika, s.r.o.
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Devítka učí on-line
Školní lavice zůstávají od středy 11. března kvůli nebezpečí korovinarové nákazy prázdné. Opatření se týká základních, středních i vysokých škol. Nefungují ani školní jídelny a družiny. Škola je sice zavřená, ale to neznamená, že kantoři mají volno.
Výuka pokračuje on-line a základní školy v městské části Praha 9 nejsou výjimkou.
Zmapovat aktuální situaci
v základních školách, tedy
systém on-line výuky, pomohl deváté městské části
i dotazník, který v polovině
dubna vyplnily tři čtvrtiny pedagogů ze Základních
škol Novoborská, Špitálská,
Na Balabence, Litvínovská 500
a Litvínovská 600.
„Zjišťovali jsme, jaké platformy využívají naši pedagogové pro komunikaci se svými
žáky či které využívají pro
inspiraci k vyučování, kolik
času denně věnují vlastní výuce, kolik času jim zabere příprava, opravy testů, kontrola
úkolů, s jakými problémy se
při výuce on-line potýkají,“
vypočítává Zdeněk Davídek,
radní pro školství MČ Praha 9,
a dodává, že z předběžných
výsledků je patrné velké
množství funkčních platforem, aplikací, výukových

databází a komunikačních
nástrojů, které jsou ve školách
MČ Praha 9 využívány.

Co dál?
Snahou deváté městské části
je teď závěry dotazníkového
šetření detailně vyhodnotit
a v přehledné podobě předložit pedagogům tak, aby se jimi
vzájemně inspirovali. „Na dosavadních výsledcích je dobře
vidět, které aplikace a způsoby on-line výuky fungují pro
jednotlivé obory, ale také to,
že si těchto možností někteří pedagogové nejsou vůbec
vědomi. Proto jim chceme
nabídnout přehledný výběr
aplikací a jejich vlastní nápady
a zkušenosti propojit,“ konstatuje Zdeněk Davídek.
Problémy výuky na dálku
Aktuální pandemie koronaviru poukázala na zásadní

důvod, proč je třeba implementovat moderní metody
do běžné školní výuky – zvykají si na ně jak žáci, tak pedagogové. A jako každá nová
věc i on-line vyučování přináší některé problémy. Odhalilo
je i dotazníkové šetření v základních školách.
Někteří učitelé poukazují
na časovou náročnost přípravy
na on-line výuku, problémy
s opravami úkolů, nemožnost hlídat žáky při testech
a objektivně známkovat nebo
ihned poskytovat zpětnou
vazbu na probíranou látku,
na potíže související s technologickou náročností nebo
technikou samotnou.
„Nutno konstatovat, že problémy s výukou na dálku mají
i někteří žáci, protože jim chybí potřebné technické vybavení nebo jim práci komplikuje
nedostatečná kapacita počí-

tače – malý objem dat nebo
nízká rychlost připojení,“ říká
Pavel Pospíšek, zastupitel MČ
Praha 9.
K vyhodnocení dotazníku
k on-line výuce v základních
školách městské části Praha 9
se vrátíme v červnovém vydání měsíčníku Devítka. mk
INFO
Platformy, které pedagogové
mohou využívat pro komunikaci se
svými žáky:
Microsoft Teams, Google Hangouts,
Bakaláři, e-mail rodičům nebo přímo
žákům, Škola v pyžamu, Google
formuláře, např. psaní testů, Google
classrooms atd.
Platformy, které mohou pedagogy
inspirovat v přípravě na výuku:
Khanova škola, Umíme to, Škola v pyžamu, facebooková skupina Učitelé,
Učitelská platforma (na Twitteru),
UčíTelka v České televizi, Učíme se…

Jak probíhá vzdělávání na dálku?
O své postřehy a zkušenosti s výukou v době, kdy jsou školy v důsledku vládních opatření v souvislosti s covid-19 zavřené, se
podělila Hana Štěpánková, učitelka z 5. C Základní školy Litvínovská 600.
Když se děti dozvěděly o tom,
že budou školy zavřené, samozřejmě jásaly. Zapomněly
ale na to, že se zavřením škol
se uzavřou sportovní a umělecké kroužky a ony budou
celé dny trávit doma, ti větší
často samy.
Vedení ZŠ Litvínovská 600
po uzavření školy svolalo poradu a dalo nám učitelům plnou důvěru. Důležité bylo, aby
všechny potřebné informace
předal třídní učitel rodičům
a ještě byly na blogu třídy.

Jak to chodí v 5. C
Třída 5. C měla tu výhodu,
že již od září bylo 95 % jejich
žáků spojeno přes komunikační kanál. Dětem se už
po dvou dnech doma stýskalo
a chtěly do školy. Zkoušeli
jsme proto videokonferenci – přes tu se schází třikrát
týdně asi 80 procent dětí vždy
na hodinu. Probereme třídní
věci, zkontrolujeme nějaký
příklad z českého jazyka,
14
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matematiky,
vysvětlíme si,
co komu nejde.
Pak vypínám
mikrofon
a kameru a odcházím, v tu
chvíli mají děti
prostor videokonference pro
sebe.
Ve třídě jsou
ale i děti, které
na videokonferenci být nemohou. Pro ty Doma, a přece ve spojení se spolužáky
(a nejen pro ně)
zatěžovat rodiče, jelikož mnojsou připravena krátká videa,
ho z nich chodí do práce a staaby si vše podle potřeby mohrají se i o více dětí.
ly zopakovat. Na procvičování
Do některých akcí se momáme on-line pracovní listy,
které vychází z pracovních se- hou zapojit i rodiče, třeba při
„návštěvě“ divadla z pohodlí
šitů a učebnic.
domova. Děti se sice shodNechybí ani zábava
ly, že opravdové představení
Pedagogové hledají pro děti
je o dost lepší, ale i v takto
různá zpestření – dobrovolné
omezených podmínkách se
soutěže, malé projekty a zádivadlo líbilo. Při takovéto
roveň se snažíme co nejméně
domácí akci je důležité, aby se
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Kreativitě při řešení úkolů se meze
nekladou

dodržela všechna pravidla,
jako když se „jde do divadla“,
tedy pěkně se obléci, vypnout
mobilní telefony, po dobu
představení nejíst, nepít.
Všichni pedagogové se stále
učí nové věci a je možné, že
některé webové aplikace si
oblíbíme a budeme je využívat, i když budou školy otevřené.  Foto: hš
K VĚTEN
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Našli jste mládě vypadlé z hnízda?
Jaro to je také hnízdění ptáků. Co dělat, když najdete mládě vypadlé z hnízda? Na to jsme se zeptali Věry Aladzasové Přibylové
ze Záchranné stanice pro divoká a exotická zvířata v Praze 9.
Mnoho druhů ptáků staví
hnízda na stromech a keřích.
Kromě hrdliček a hřivnáčů jsou
to zejména drozdovití pěvci
(kos, drozd, brávník, červenka, rehek zahradní, kvíčala
a kos horský), dále různé druhy pěnic, stehlíci, konopky,
zvonci, hýli, pěnkavy, ťuhýci,
mlynaříci a další. Z větších
druhů pak třeba havrani, sojky, straky, vrány, většina u nás
žijících dravců. Někteří používají i hnízda postavená někým
jiným, což dělá např. sova kalous ušatý, čápi černí a volavky
popelavé a další.
Při špatném počasí, při útocích dravců a šelem (včetně
domácí kočky) nebo údržbě
zeleně mohou mláďata těchto
ptáků z hnízda vypadnout.
Najdeme-li živé ještě neopeřené ptáče pod hnízdem, je nutné vrátit je co nejrychleji zpět.
K identiﬁkaci svých mláďat
používají ptáci výhradně
zrak a sluch, proto nevadí, že
na ptáče sáhnete.
Pokud je hnízdo nedostupné
či ho není vidět, musíte mláděti pomoci sami. Důležité je,
aby neprochladlo. Zahřívejte
je v dlaních či u termoláhve
s vodou 40 stupňů teplou, kterou obalíte hadříkem. Po první
pomoci patří ptáče do rukou

odborníků v záchranné stanici. Má-li se vrátit do volné
přírody, péče o ně bude velmi
náročná.
Pokud najdete ptáče, které
už je opeřené, a dokonce před
vámi utíká, nemusí být nutně
vypadlé z hnízda. Tato ptáčata
nikam neodnášejte, pouze je
můžete, je-li to nutné, odehnat z otevřené plochy (třeba
chodníku) do blízkého keře.
Nejste-li si jistí, zda ptáče,
které jste našli, nějakou pomoc potřebuje, vždy volejte

odborníky v záchranné stanici
a situaci jim popište.
Kontakt: Záchranná stanice
pro divoká a exotická zvířata,

Pod Šancemi 7, Praha 9-Vysočany, tel.: 602 20 50 70,
www.zachranna-stanice.cz
red, foto: Marie Kurková

S O S Z E Z Á C H R A N N É S TA N I C E
Covid-19 neohrožuje jen lidské životy. Tím, že restriktivní opatření s ním spojená drtí
živnostníky i podniky, o pravidelné příspěvky od dárců, na nichž je závislá, přichází
i Záchranná stanice pro divoká a exotická zvířata v Praze 9.
Jestliže vám není lhostejný život opuštěných či poraněných a často doživotně handicapovaných zvířat, můžete přispět na transparentní účet, z něhož je chod stanice ﬁnancován:
5680246399/0800.
V současné době je v záchranné stanici na 200 zvířat, většinou se jedná o ptáky. Její
provoz není ani v době nouzových opatření omezen.

V záchranné stanici pro divoká a exotická zvířata žijí už mnoho let také dva krkavci, které není možné vypustit zpátky do přírody.
Od roku 2002 Dáša, která dokáže mluvit, a od roku 2008 dnes čtrnáctiletá Kabobo.

Úředníci „úřadovali“ u Rokytky
Tradiční Ukliďme Česko a s tím spojené úklidové akce naplánované na letošní jaro se z důvodu aktuálního vládního nařízení,
zavedení karantény a omezení volného pohybu osob sice neuskutečnily, neznamená to však, že se neuklízí. 6. a 8. dubna se na
nepořádek u říčky Rokytky vrhli zaměstnanci Úřadu městské části Praha 9.
Třebaže provoz Úřadu městské
části Praha 9 byl od 16. března
2020 omezen, mnozí úředníci
museli zvládat své agendy
v „bojových podmínkách“.
Zvláště pracovníci v sociálních
službách, ti, kteří se starali
o distribuci jednorázových
ústenek i látkových roušek,
dezinfekce… Se založenýma
rukama však neseděli ani
úředníci, kteří z nějakého
důvodu nemohli svou agendu
vykonávat. Někteří z nich se
zapojili do úklidu břehů říčky Rokytky od Kolčavky po
Levobřežní ulici. A nebyla to
právě příjemná práce na zdraK V Ě T E N
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vém vzduchu, o čemž svědčilo
na 30 pytlů sebraných odpadků. Odhozené papíry, igelity,
lahve a další „drobnosti“
už bohužel patří ke koloritu
úklidů veřejných míst, ale nepochopitelné je, že někdo se
dře s vyhozením gauče k Rokytce, místo aby ho odvezl do
nedalekého sběrného dvora.
O odvoz sebraného odpadu se
postarala ﬁrma Hortus – správa zeleně.
V plánu má vysočanská
radnice ještě jeden úklidový
den, kdy se zaměří na břehy
Rokytky u parku Zahrádky.
mk, foto: lt
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Divadlo Gong informuje o opatřeních v době nouzových opatření
Podle vládního harmonogramu zveřejněného 14. dubna 2020 by divadla měla být otevřena 8. června. Tedy pokud vše půjde
podle plánu. Do té doby i v Divadle Gong potrvají opatření v souvislosti se snahou zamezit šíření viru COVID-19. Věřme, že v
příštím vydání Devítky už snad budeme moci zveřejnit program divadelních představení v Gongu.
Mimořádná opatření přijatá
10. března 2020 zahrnovala
i uzavření vysočanského Divadla Gong.
Vybraná divadelní představení v Gongu, která se od
10. března 2020 neuskutečnila, budou přeložena, ostatní
zrušena. Informace o tom najdete na www.divadlogong.cz.
Všechna představení pro děti
a mládež Divadla AHA! jsou

zatím bez náhrady zrušena.
Vstupenky je možné vrátit
v místě zakoupení do 30. června 2020. Vrácení peněz za internetové vstupenky (e-ticket)
proběhne automaticky.
Všichni, kteří vlastní vstupenky Kulturníhoportálu.cz
na představení v Gongu v době
nouzového stavu, budou o dalším postupu informováni textovou zprávy (elektronickou

poštou). Vybraná představení
budou přeložena na podzim a ostatní budou zrušena.
V obou případech bude možné
vstupenky vrátit (vyměnit)
v místě zakoupení do tří týdnů
od původního termínu představení. Další otázky odpoví
pořadatel těchto představení
na telefonním čísle 603 805 271.
Vstupenky na přeložené
koncerty zůstávají v platnosti

a není třeba je vyměňovat.
V případě nevyhovujícího
náhradního termínu koncertu je možné vstupenky vrátit
v místě zakoupení do 30. června 2020. Vrácení peněz za internetové vstupenky (e-ticket)
je nutné odeslat do společnosti
Ticketportal (Politických vězňů 15, Praha 1).
Pokladna Divadla Gong je
do odvolání uzavřena. 

Když v Gongu nehrají, tak o Velikonocích nadělují
Radost nám dělají herci a zaměstnanci divadel především
z prken, jež znamenají svět. A když jsou hlediště prázdná,
přinášejí ji tam, kde je jí nejvíc potřeba.
Před velikonočními svátky
vyrazili zaměstnanci Divadla
Gong s nadílkou malovaných
vajíček, sladkostí, volňásků

16
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do Divadla Gong na dětská
představení, vonných sáčků
s levandulí a dnes nezbytných
roušek a dezinfekce za těmi,
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kteří nyní stojí v první linii
boje s koronavirem covid-19
v městské části Praha 9. Tedy
za zdravotníky, sociálními pracovníky, policisty
i strážníky městské policie.
A přestože tyto dárky měly
pomoci především ženám,
na jejichž bedrech příprava

jarních oslav leží především,
potěšila i mnohé muže. Nadílka, kterou připravila ředitelka
Divadla Gong Martina Fialová
se svým týmem, pokračovala
i po Velikonočním pondělí.
A mezi nadělujícími nechyběl
ani radní pro kulturu MČ Praha 9 Adam Vážanský. mk, foto: dg
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Vzpomínky na hvězdný prach
Na těchto místech obvykle informujeme o tom, co se připravuje v Divadle Gong. Člověk však míní a virus mění. Ten, který
k nám zavítal letos z Orientu, je taková potvora, že dokázal paralyzovat veškeré kulturní instituce. Imunitu nemá ani Divadlo
Gong. Leč nezoufají tu. Premiéry se posouvají, v divadle se opravuje, co se dá, a dvorní fotograf Honza Šilar měl konečně
trochu času, aby se prohrabal svým úctyhodným archivem.
Vždyť akce spojené s Divadlem
Gong a kulturou v Praze 9
fotí už více než 30 let. A byla
by škoda nechávat si některé skvostné momentky jen
pro sebe. Před časem pro vás
Divadlo Gong na svém facebookovém proﬁlu připravil
drobnou poznávací soutěž
o ceny. Pro ty, kteří neholdují
sociálním sítím a internetu,
teď přinášíme několik snímků
v tištěné podobě, tedy tak, jak
to fotograﬁím sluší nejlépe.
Zavzpomínejte s námi na to,
jací jsme byli přibližně před
30 lety. Jsme s vámi, buďte
s námi! Vaše Divadlo Gong, foto: Jan Šilar
Koncerty Psích vojáků bývaly vždy intenzivním zážitkem. Otrhané noty a krev na
klávesách piana. Filip Topol nezůstal nic
dlužen své pověsti ani v Klubu Kocour.

Bolka Polívku a Chantal Poullain v jejich nejslavnější hře Šašek a královna snad
netřeba představovat.

Identiﬁkovat tento snímek se nejspíš podaří jen opravdovým divadelním znalcům. Mezi
členy Náhradního Divadla, které ukončilo svoje působení záhy po Revoluci, můžete
rozpoznat například Jana Krause nebo Boba Klepla.

Petr Novák se v 90. letech minulého století už potýkal s velkými zdravotními problémy,
přesto v Divadle Gong připravil hudební představení Kráska a zvíře.

Na raritní fotograﬁi z počátku 90. let minulého století můžete vidět členy hudební skupiny Čechomor, která tehdy ještě nesla jméno Českomoravská hudební společnost. Dnes
slavná kapela, kterou fotograf Jan Šilar zachytil před chátrající fasádou někdejšího
vysočanského pivovaru, v těch časech hrávala v Divadle Gong prakticky každý měsíc.
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10 za 10 – srdečné pozdravy z Kielců!
Výstava v Galerii 9 pod záštitou starosty městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma.
dokonalé řemeslo. A pokud
jste plus minus mého věku
a také jste si kdysi v prehistorii chodili do Polské kultury
na rohu Jindřišské a Václaváku
kupovat gramofonové desky
a obdivovat polské plakáty,
můžete se přijít přesvědčit, že
ani mladí polští výtvarníci se
skvělé tradici vynikající polské plakátové tvorby nikterak
nezpronevěřují.
Před uzávěrkou tohoto čísla
Devítky zatím pouze doufáme,
že Galerie 9 bude 25. května
2020 otevřena. Ale v okamžiku, kdy budeme moci otevřít,
otevřeme. A těšíme se na vás!

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

Na výstavu deseti polských
autorů jsme vás zvali již
v dubnovém čísle Devítky,
ale invaze koronaviru udělala
čáru přes rozpočet také nám.
V pondělí 9. března jsme se
s paní ředitelkou kielecké
galerie Stanisławou Zacharko-Łagowskou telefonicky dohodly, že by nebylo rozumné
komplikovat situaci počáteční
epidemie příjezdem polské
delegace, tudíž pro jistotu
oželíme vernisáž a uspořádáme výstavu bez slavnostního

Dawid Szluﬁk: Andyho snídaně, mramor

zahájení. Ve středu 11. března
exponáty dorazily, ve čtvrtek
a v pátek jsme výstavu instalovali – a od pondělka
16. března, kdy měla být
otevřena pro veřejnost, byly
všechny galerie zavřeny. Od té
doby v Galerii 9 za staženými
žaluziemi výstava tiše visí a trpělivě čeká na své návštěvníky.

Eva Kořánová

Musím říci, že je krásná.
Zajímavá, barvitá, inspirující,
s širokým rejstříkem témat,
technik, žánrů i přístupů
k tvorbě. Najdete tu plátno,
papír, bronz i mramor, digitální tisk i textil, techniky
klasické i obohacené nejnovějšími technologiemi.
Společným jmenovatelem je

V YS TA V U J Í :
JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA,
MONIKA CYBULSKA,
MAGDALENA LEŚNIAK, TAMARA MAJ,
SŁAWOMIR MICEK, IWONA STACHURA,
DAWID SZLUFIK,
TERESA ANNA ŚLUSAREK,
RAFAŁ URBAŃSKI, MAREK WAWRO

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
18

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

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
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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 uve-

dením 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…
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V Edu Bubo Klubu nezahálí ani nyní
Edu Bubo Klub v parku Podkovářská ve Vysočanech, který
provozuje Spolek aktivních rodičů, je sice v době nouzových
opatření uzavřen, to ale neznamená, že se tu nic neděje.
Opak je pravdou.

Kytičková dílnička

Vítání jara

Na karneval

Zkusili jste už Bubo výzvu nebo dál pokračujete
v kroužcích online? Pro rodiče
s menšími dětmi v klubu vymysleli Bubo výzvu. Každý

den na facebooku Edu Bubo
Klubu najdete inspiraci, co
můžete s dětmi dělat, např.
domácí karneval nebo orchestr, kreslení na kraslice

a spoustu dalšího. Úkoly můžete plnit i se zpožděním.
Pro děti z kurzů od pondělí
do čtvrtku zase zpřístupňují
on-line lekci, a to jógu, angličtinu, výtvarku, hudebku.
Navštivte facebook klubu
a ukažte, jak se bavíte doma
vy.
Edu Bubo Klub v parku Podkovářská je tu stále pro vás.
Výdejní okénko funguje, stavte se proto na limonádu, pivo
nebo třeba nanuk. Text a foto: mv

Šikulka

Veselá mysl půl zdraví
Čechy neopouští humor ani v těžkých chvílích. Společnost
proto dnes promořují vtípky s tématem koronaviru covid-19.
Některé jsou milé, jiné nekorektní nebo z kategorie černého
humoru. Důležité však je, že se jim lidé smějí. Tyhle znáte?
Rozhovor dvou sousedek po karanténě:
Kde je tvůj manžel?
Na zahradě.
Neviděla jsem ho.
Musíš kopat hlouběji.
Včera na tiskovce říkali, že budou otevřené domácí potřeby.
Nevíte, neříkali, co si máme
doma sestrojit?
Zamlžují se vám při nošení
roušky brýle? Příští týden budou nově lidé s brýlemi dostávat
k roušce slepeckou hůl.
Ví někdo, jestli se již můžeme
sprchovat, nebo pořád platí
„jen si mýt ruce“.
Prosím, neví někdo, jak se vaří
JE MI TO JEDNO? Můj přítel
si to dlouho přeje a já bych mu
K V Ě T E N
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chtěla udělat radost, když jsme
v té karanténě.
Byl jsem v krámě pro dezinfekční gel na ruce, koupil jsem
raději Jack Daniel´s. Byl totiž
za stejnou cenu.
Divná doba, každý den si
stříkám na ruce více lihu, než
vypiju.
Je mi líto všech lidí, co si koupili
50 kg mouky a teď nemohou sehnat kvasnice.
Prosba České psychiatrické
společnosti: Přátelé, to, že
v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo
vybavením domácnosti, je
NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat
nemusíte. Odbornou pomoc
vyhledejte, až když vám začnou

odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.
Včera jsem byl díky zavřené
hospodě doma a povídal si
s manželkou. Prima ženská
s docela dobrými názory.
Fakt jste si jistí, že zavřít spolu
manžela a manželku na čtrnáct
dní doma do karantény je cesta,
jak snížit počet obětí?
Stejně jsme úžasný národ. Spolu
šijeme roušky, vyrábíme štíty,
pečeme chleba… Doufám, že ale
příští týden nebude výzva: Spolu
opravíme D1. Do toho už nejdu!
Poslední slova, která vešla
do historie:
COVID-19 je jen hoax.
COVID-19 je jako chřipka.
Vše máme pod kontrolou.
Ještě měsíc.
Bude líp.
Rozčiluje se blondýna: „Řekli,
že ven můžeme jen s rouškou,
která zakryje ústa a nos, a přitom všichni chodí oblečení.“
DEV ÍTKA
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Ve frontě před Úřadem práce:
Loni jsme spolu byli na Václavském náměstí a na Letné a teď
trávíme milion chvilek tady.
Potlučený pacient na urgentním
příjmu v nemocnici: „Ale ne,
pane doktore, žádná havárie.
Jen jsem si myslel, že když jsme
teď s manželkou pořád sami
doma, že jsme něco jako kamarádi a chtěl jsem s ní probrat
několik zásadních témat.“
Novodobá romantická báseň:
Šeptal jej tícho do úška, chcem
ťa raz vidět bez rúška.
Nová slova v češtině:
koronaidiot, covidiot – člověk,
kteří se chová lehkomyslně,
ohrožuje druhé, nebere nebezpečí vážně
haranténa – rodiče, kteří jsou
zavření doma s dětmi a ze zoufalství své milované potomky
nazývají haranty, tak označují
karanténu
hrajeme rouškovanou – povinnost nosit roušku
mk
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Dům dětí a mládeže Praha 9 stále jede
I když jsou dveře pro děti a veřejnost zavřeny, Dům dětí a mládeže Praha 9 nezahálí a jede na plné obrátky.
DDM Praha 9 se zapojil
do akce „Šije celé Česko“.
Do šití se zapojili i jeho pedagožky, lektorky a pomocníci. Vzniklo tak již více než
300 roušek, které jsou posílány na různá místa – do domovů seniorů, nemocnic… všude
tam, kde jsou potřeba. A kdo
nešije, pomáhá jinak – jako
dobrovolník v Praze.
Na výzvu Technetu se DDM
Praha 9 zapojil do projektu Folding@Home. Poskytl
tak vědcům výkon své počítačové učebny pro simulace
na nalezení léku na covid-19.
Vědci hledají takový lék, který by zabránil uchycení viru
na plicní buňce. K výzkumu
potřebují výkonný počítač,
aby čas hledání léku byl co
nejkratší. Proto vyzývá i domácnosti, aby poskytly výkon
svého počítače. A když už
v DDM na devítce v současné
době neprobíhají kroužky, je
technika využívána pro dobrou věc.
Díky výhře v Alza soutěži
mají v Domě dětí a mládeže
na Proseku tři 3D tiskárny.
Ty se teď prakticky nezastaví.
Tisknou ochranné štíty. První
várka je už odeslaná zdravotníkům. V době uzávěrky
měsíčníku Devítka bylo na 3D
tiskárnách vytištěno prvních
40 komponentů na ochranné
šíty do první linie. Najednou
se tiskne pět souprav, což zabere sedm hodin tisku.
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Kroužky on-line
Aby v DDM na Proseku neztratili kontakt s dětmi, jedou
některé kroužky on-line.
Např. při kroužku Deskohraní
se sešlo devět hráčů. Nejdříve
děti dostaly úkol k zamyšlení,
na který záhy všechny přišly.
Pak se pokračovalo ve hře.
„Bylo to zajímavé a myslím, že

jsme se všichni dobře pobavili,“ říká lektorka kroužku.
Nezahálí ani hudební kroužek. Konkrétně on-line hraní
uspořádala lektorka hry na kytaru. Přes některé technické
obtíže se nakonec spojila s devíti hráči. Při hodině si nejdříve
zopakovali to, co už umí, a také
se vrhli na nové skladby.

Potřebujete tipy, jak se s dětmi
učit anebo co si vyrobit?
Na webu Domu dětí a mládeže
Praha 9 aktuálně naleznete
nejrůznější tipy a nápady,
co vše se dá dělat doma. Najdete tu také nahranou sérii
několika tanečků a cvičení
v domácím prostředí. Zapojit
se můžete i do soutěží, které
průběžně DDM vyhlašuje.
Na facebooku domu se pak
kromě tipů a nápadů můžete
rovněž dobře pobavit.
Přidejte se do týmu DDM
Hledáte brigádu? Rádi se pohybujete mezi dětmi? Umíte
něco, co byste rádi naučili někoho dalšího? Jsme tým kreativních a energických lidí, kteří
hledají posily do všech možných oborů. Věnujete se sportu,
umění, hudbě, cizím jazykům,
vědě, IT, fotografování nebo
něčemu nevšednímu? U nás
máte dveře dokořán. Víme,
jak je těžké v dnešní době děti
zaujmout. Proto hledáme nové
lektory, kteří přijdou s nějakou novinkou, kterou bychom
zařadili do nabídky kroužků
nebo kurzů. V případě zájmu
nás kontaktujte na
lektori-pr@ddmpraha9.cz. mb
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha9
www.ddmpraha9.cz
www.facebook.com/ddmP9/

Kurzy v Obecním domě ve Vysočanech
Hned jak skončí mimořádná opatření v souvislosti s epidemií covid-19, otevírá Obecní dům ve Vysočanech své dveře všem
zájemcům o jeho kurzy. Pokud vše půjde dobře, v květnu vás čeká přednáška o kineziologii a v červnu o houbách.
NEJSOU TO JEN HŘIBY
ANEB ROZŠIŘUJEME SI SVŮJ
HOUBAŘSKÝ REPERTOÁR

KINEZIOLOGIE V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ (PŘEDNÁŠKA)

Praktická přednáška pro začínající i pokročilé houbaře.
Jak si svůj houbařský obzor
zásadně rozšířit a zbavit se
tak zbytečných obav z nebezpečných otrav? Kam a kdy
se na jaké houby vypravit?
Odpovědi na nejčastější otázky z českých mykologických
poraden.
Kdy: čtvrtek 11. června
17.00–18.30 hodin
Cena: 150 Kč
20
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Co je kineziologie a jednoduchý
svalový test? Jak se prostřednictvím tohoto testu dají nalézt
a odstranit psychické bloky?
Kromě odpovědí na tyto otázky
dojde i na praktické ukázky
– tanec svalů k vyrovnávání

energií a doplňující cvičení pomáhající při stresu.
Kdy: čtvrtek 28. května
18.00–20.00 hodin
Cena: 240 Kč
S sebou: pohodlné oblečení,
zápisník, tužku
Lektor: Jana Heidenreichová
Z větrné hůrky. Text a foto: dg

MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEK:
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, 4. patro
Kapacita omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.divadlogong.cz.
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dolf Svatoš v 17.14 hodin, František Svatoš
v 17.32 hodin. Manželka Rudolfa Marie byla
zavraždČna v 9.12 hodin. Manželka Josefa
Svatoše byla zavraždČna až 26. ledna 1943
v plynové komoĜe koncentraþního tábora
Mauthausen spoleþnČ s ostatními ženami
ten den popravenými. ZdeĖka Janíková byla
stĜelou do týlu zavraždČna 24. Ĝíjna v 9.02
hodin.
Zatþení neušly ani dČti Eva a Vladimír.
Po celou dobu války byly internovány v zámeþku na Jenerálce, poté v internaþním
táboĜe ve SvatoboĜicích a naposledy v bývalém pĜevýchovném táboĜe v Plané nad Lužnicí, kde se dožily osvobození.
Vlastislav Janík

Redakce: Miroslav
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PĜíbČh rodiny Svatošových

583
455
197

František
Jako druhý ze sourozencĤ pĜišel na svČt
14. bĜezna 1902 František.. Absolvoval
III. tĜ. mČšĢanské školy a vojenskou službu
prožil u pČšího pluku v Hradci Králové. Byl
evangelického vyznání. 15. listopadu 1932
se oženil v Moravské OstravČ s Annou Panicovou, narozenou 15. þervence 1902 v Mo-

Josef Svatoš

Ve Vysoþanech mezi Kolbenovou ulicí a novým parkem Zahrádky (v sousedství
ulice Na ýerné strouze) vznikly nové ulice. Koncem roku 2019 byly pojmenovány jako Smržových a Svatošových. PĜíslušníci tČchto rodin byli nacisty popraveni za pomoc parašutistĤm v souvislosti s atentátem na zastupujícího Ĝíšského protektora Reinharda Heydricha. Dnes pĜinášíme pĜíbČh rodiny Svatošovy.

V bytČ Josefa Svatoše v MelantrichovČ ulici þ. 15 v Praze 1 bychom mohli bČhem jara
roku 1942 potkat Josefa Gabþíka, Jana Kubiše, Adolfa Opálku i Karla ýurdu. Adresu
Svatošových znal i Jan Zelenka-Hajský.
Adresa rodiny Svatošových v centru Prahy
pĜitahovala natolik, že pár chvil pĜed svým
pĜihlášením se na Ĝídící služebnČ gestapa
v Bredovské ulici ji vyhledal i Karel ýurda.
PĜesto o této rodinČ a jejich životČ moc nevíme.

KoĜeny ve východních ýechách
Svatošovi pocházeli z PĜelovic ve východních ýechách. Otec Josef Svatoš, povoláním
montér, a jeho žena KateĜina, rozená Slavíková, mČli celkem pČt dČtí. Syny Josefa,
Františka a Rudolfa a dcery Pavlu a Annu.

Josef
Nejstarším ze sourozencĤ byl Josef, který se
narodil 8. listopadu 1896 v PĜelovicích.
Josef Svatoš se hlásil k evangelickému vyznání. Za ženu si vzal 27. þervence 1925 Marii
Sovíkovou, narozenou 6. Ĝíjna 1904 ve VĜesovicích. Svatbu mČli manželé na Vinohradech. Josef pracoval jako kanceláĜský revident. Manželé bydleli od roku 1936 na adrese
Melantrichova 463/15 ve vlastním bytČ
a od 30. ledna 1933 mČli syna Vladimíra.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Marie Svatošová-Sovíková

padají aktovky, které mČl Josef Gabþík a Jan
Kubiš na místČ atentátu. Aby se o tomto gestapo pĜesvČdþilo, nechalo poslat do prodejny BaĢa þeského þetníka, který tašky pĜinesl,
a Karel ýurda je jednoznaþnČ identi¿koval
a ještČ prohlásil, že v tašce od SvatošĤ byly
zbytky trávy, protože s ní Josef Svatoš chodil
pro trávu svým králíkĤm, které v domČ choval. Tím se rozjela velká policejní akce, kdy
bČhem 16. a 17. þervna byli zatþeni všichni
pĜechovavatelé Karla ýurdy v protektorátu
vþetnČ rodiny Josefa Svatoše v MelantrichovČ ulici.

Rokytka

Za pomoc pĜišla smrt
SpoleþnČ se Svatošovými byla zatþena i sestra Marie Svatošové ZdeĖka Janíková, rozená Sovíková, narozená 2. bĜezna 1909,
která v domČ také bydlela. Tragickému
osudu neunikli ani jeho bratĜi František
a Rudolf s manželkou Marií, u kterých se
také prokázalo, že byli zapojeni do podpory
parašutistĤ. Za svoji pomoc pak byli všichni
zavraždČni v koncentraþním táboĜe Mauthausen v odstĜelovacím koutČ. Josef Svatoš
zavraždČn 24. Ĝíjna 1942 v 15.30 hodin, Ru-
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Rokytka

Zázemí pro parašutisty
Od ledna roku 1942 se po bytech podporovatelĤ v Praze skrývají dva þlenové výsadku
ANTHROPOID. Ve druhé polovinČ dubna
pĜichází do Prahy další parašutisté. Jsou to
Adolf Opálka a Karel ýurda z výsadku OUT
DISTANCE. I o ty je potĜeba se postarat.
PravdČpodobnČ tehdy se rozšiĜuje síĢ o dalšího podporovatele, Josefa Svatoše.
Takto první kontakt se Svatošem popsal
po válce svému vyšetĜovateli Karel ýurda:
„Pak jsme se odebrali ve spoleþnosti jednoho civilisty ze Žižkova na MĤstek, šli jsme
oddČlenČ a sešli se teprve na místČ. Odtamtud jsme šli do bytu jistého Svatoše v domČ,
který má prĤchod do Michalské ulice…
U Svatoše jsme bydleli asi 10 až 14 dní, pak
jsem se pĜestČhoval z rozkazu npor. Opálky
do Nuslí.”
Byt Josefa Svatoše však nevyužívali jen tito

Rudolf
Poslední z bratrĤ se narodil 30. Ĝíjna 1905
v PĜelovicích. Rudolf byl rovnČž evangelického vyznání. Za ženu si vzal 5. þervna 1932
Marii Borovou, evangelického vyznání, narozenou 19. þervna 1912. Vystupoval jako
praktikant v obchodu a pozdČji jako spoleþník ve ¿rmČ Vyskoþil, Svatoš a spol., která
se zabývala výrobou krámského a výkladného zaĜízení. Jeho manželka byla soukromou
úĜednicí. V záĜijové krizi osmatĜicátého
roku se manželĤm 22. záĜí narodil syn Rudolf, který však v únoru následujícího roku
zemĜel. Manžele to však neodradilo a pokoušeli se mít znovu potomka. Ten na sebe
nenechal dlouho þekat. Tentokrát do již
váleþné doby se Rudolfovi a Marii narodila
18. kvČtna 1940 dcera Eva. Nejmladší bratr
Rudolf žil v Michli na KaþerovČ v þp. 464.

ravské OstravČ. Postupem þasu se vypracoval na obchodníka a obchodního zástupce.
Spolu s manželkou Annou mČli dceru VČru,
která se narodila 21. záĜí 1932 v Praze. Zde
také obývali byt v dnešní Vinohradské ulici
þp. 1241/67.

Po atentátu na Heydricha
Po provedení útoku na zastupujícího Ĝíšského protektora se Josef Gabþík odebral
ke SvatošĤm, jak popisuje šéf vyšetĜovacího
týmu gestapa Heinz Panwitz ve své ZávČreþné zprávČ o vyšetĜování atentátu na zastupujícího Ĝíšského protektora Reiharda
Heydricha. „DobČhl již krátce po 11. hodinČ
k rodinČ SvatošovČ, do svého nČkdejšího
útoþištČ v Praze I, Melantrichova 15.“
Josef Svatoš popsal, že Josef Gabþík „…byl
prý velmi rozþílený, nervózní a svaly v obliþeji se mu viditelnČ chvČly. NemČl klobouk,
byl úplnČ propocený a umýval se do pĤl
tČla. Na Svatošovu otázku, proþ je tak rozþílený, odvČtil, že velmi rychle utíkal a vykonal hnusnou práci. Svatošová, která nebyla
doma a mezitím se vrátila, mu udČlala citronovou šĢávu. Ta mu pĜišla vhod a žíznivČ ji
vypil. Pak si oblékl ještČ neuschnutou košili a chtČl zase odejít. PĜitom vytáhl z kapsy
malou pistoli a Ĝekl: ‚Zatracený krám, þlovČk se s tím musí tahat a je mu to k niþemu.‘ ZbraĖ si pak znovu schoval. Svatoš dal
ZdeĖkovi kabát a pokrývku hlavy. PĜi jeho
odchodu vyhlédli Svatošovi z okna a všimli
si, jak v naprostém klidu pĜistoupil ke kvČtináĜce, koupil u ní svazek konvalinek a pak
zmizel. ManželĤm Svatošovým bylo z jeho
chování a stavu jasné, že se musel zabývat
nČþím nepĜíjemným. Když se v prĤbČhu
odpoledne dozvČdČli z rozhlasu, že byl proveden atentát na Ĝíšského protektora, okamžitČ pochopili, že atentátníky jsou ZdenČk
a Jaroslav (krycí jméno J. Kubiše).”
Po atentátu se parašutisté ukryli do krypty
kostela sv. Cyrila a MetodČje. V neustálém
napČtí zde pĜežívali všechna policejní opat-

parašutisté. Azyl zde nacházel Jan Kubiš
i Josef Gabþík. Od SvatošĤ mČl Kubiš zapĤjþenu i aktovku, která mČla rozpáraný šev
a kterou si Kubiš obratem u SvatošĤ þernou
nití opravil. Gabþík zase svoji aktovku pĜed
zraky rodiny Svatošových natĜel krémem
na boty, aby na ní zatĜel odĜená místa.

Rudolf Svatoš

Marie Svatošová, žena Rudolfa
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dala mu k zodpovČdnosti vraždČní þeských
obyvatel a po vypálení obce Lidice i možnou
likvidaci obce Nová Hlína. Proto Karel ýurda poslal na þeskou þetnickou stanici anonymní dopis se jmény vykonavatelĤ atentátu. Když bylo zĜejmé, že na dopis þetníci
okamžitČ nereagují a v pátrání po parašutistech nebyl uþinČn žádný pokrok, rozhodl se
k tomu, že se sám pĜihlásí na Ĝídící úĜadovnČ gestapa v Praze. 16. þervna 1942 se tedy
vypravil ráno do Prahy. Z hlavního nádraží
se však nevypravil do blízké Bredovské ulice, kde bylo sídlo gestapa, ale do Melantrichovy ulice k rodinČ Svatošových. U SvatošĤ
se ptal na kontakt na parašutisty, ale Svatošovi již žádné spojení nemČli. Po celou dobu
své návštČvy u SvatošĤ kouĜil jednu cigaretu
za druhou a neustále se vyklánČl z okna, až
ho musel Josef Svatoš napomenout, aĢ toho
nechá, že je to nápadné. To, že u SvatošĤ
žádný kontakt na parašutisty nezískal, otevĜel mu tento neúspČch cestu na gestapo,
kam se ýurda dostavil kolem poledního.
První slova, která Karel ýurda na gestapu
pronesl, byla ta, že zná jména atentátníkĤ,
a aby to dokázal, popsal dopodrobna, jak vy-
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Zrada Karla ýurdy
Bohužel úder do podpĤrné sítČ parašutistĤ
pĜišel úplnČ z jiné strany, než všichni þekali.
Po atentátu musel Karel ýurda opustit svĤj
úkryt na Vinohradech a rozhodl se odejít
za svou matkou do Nové Hlíny. I zde byl
dĤm jeho matky vystaven policejním kontrolám. Možná i díky neustálému napČtí
Karel ýurda velmi vážnČ onemocnČl. Tlak
na nČho stupĖovala i jeho matka a pĜedklá-

Ĝení i vyvolaný psychický nátlak na domácí
obyvatelstvo. NČmci se nemohli s vyšetĜováním atentátu pohnout z místa. Vystavili
proto ve výkladní skĜíni v obchodním domČ
BaĢa na Václavském námČstí vČci, které se
na místČ atentátu našly. Jednalo se o jízdní
kolo, pánský plášĢ i dvČ kožené tašky, v kterých mČli Jan Kubiš a Josef Gabþík uschován samopal Sten gun a speciálnČ pĜipravené bomby. Svatošovi se jistČ byli do výlohy
obchodního domu podívat a museli neustále
trnout strachy, protože obČ kožené tašky urþitČ poznali. PĜesto ani jednou nezaváhali
a bezpeþnostním složkám nenahlásili, co
o uvedených taškách vČdí.
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Park Přátelství se začíná rozrůstat
na sousední střížkovské pozemky
Před dvěma lety na přání místních obyvatel koupila městská
část Praha 9 pozemky u stanice metra Střížkov s tím, že na ně
rozšíří sousední park Přátelství. A první stromy tu už rostou.
Po vybudování nového parkoviště podél Vysočanské
ulice začala 24. října 2019 výsadba prvních stromů – aleje
17 vzrostlých platanů. Nyní,
po zlikvidování starého parkoviště u Jiřetínské ulice, se tato
plocha mění na zelenou plochu, která bude součástí parku.
„Zároveň budou probíhat práce
na terénních úpravách zhruba
na 5000 metrech čtverečných
a výsadba dalších celkem 80
listnatých stromů – platany,
duby, buky, v jižní části budoucího parku,“ konstatuje radní
pro životní prostředí MČ Praha 9
Jan Poupě a dodává: „Začátkem
dubna jsme začali vysazovat
prvních zhruba padesát stromů
a keřů a podle počasí budou práce dále pokračovat.“  mk, foto: jp
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

V souvislosti
s nařízením EU
2016/679 (GDPR)
upozorňuje MČ
Praha 9, že v místě kulturních,
společenských,
sportovních
a dalších akcí,
které pořádá,
probíhá fotografování a natáčení
videí z jejich

Parkování

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

PRO RODIČE

Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí projevit zájem sami rodiče. To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324.

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

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

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

Tuto službu poskytuje MČ Praha 9 ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9 (soudní
exekutor Mgr. Michal Suchánek - www.exekucepraha.cz) sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 17. 6. 2020
V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna
se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové
problematiky a otázkou mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14/324,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).

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

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A

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

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

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E

EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

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

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

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

K VĚTEN
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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. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ČERVEN
datum

počet VOK

čas

stanoviště

1. 6.

1

15.00-19.00

Vysočanská 39/576

2. 6.

3

6. 6.

počet VOK

4. 5.

1

5. 5.

3

11. 5.

1

12. 5.

3

16. 5.

2

18. 5.

1

19. 5.

3

23. 5.

2

25. 5.

1

26. 5.

3

30. 5.

čas

stanoviště

15.00-19.00

Novoborská x Varnsdorfská

13.00-17.00

Lihovarská u č. 11

14.00-18.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

15.00-19.00

Českomoravská 21-23

15.00-19.00

nám. Na Balabence - boční vstup ZŠ

13.00-17.00

Drahobejlova x U Svobodárny

14.00-18.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

15.00-19.00

Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

8.00-12.00

Prouzova

9.00-13.00

Na Harfě x Českomoravská

15.00-19.00

Teplická x Litoměřická - roh proti domům

13.00-17.00

Hrdlořezská u č.p. 64/43

14.00-18.00

K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)

15.00-19.00

Jablonecká u č.p. 715/9

8.00-12.00

Pod Krocínkou proti č. 55

9.00-13.00

Ctěnická x Měšická

15.00-19.00

Pešlova x Paříkova

13.00-17.00

Veltruská x Litvínovská

14.00-18.00

Vysočanská 113/243

15.00-19.00

Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

8.00-12.00

Stoupající - parkoviště u hřbitova

9.00-13.00

Kopečná x Nad Šestikopy

2

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY KVĚTEN
datum

13.00-17.00

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.

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

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

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

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

Kovářská 978/25

Podvinný mlýn 2281/12

Lovosická 661/1

Novoborská 371/10
Novoborská 620/27
Novoborská 649/9
Odlehlá 321/67
Paříkova 354/5
Pešlova 341/3

Drahobejlova 956/51

Kytlická 764/33

Habartická 500/48

Lihovarská 1093/10

Hrdlořezská 366/14a

Litvínovská 286/15

Jablonecká 708/30

Litvínovská 518/40

Jablonecká 714/40
Jablonecká 718/3

Na Harfě 935/5d

Pešlova 356/12

Vysočanská 554/69

Klíčovská 293/20

Na Rozcestí 1328/8

Pod Strojírnami 707/13

Vysočanská 572/41

Kovanecká 2295/9

Na Vysočanských vinicích 824/8

Poděbradská 777/9

Vysočanské nám. 218/4

Kovářská 1414/9

nám. Na Balabence 1433/8

Podvinný mlýn 2126/1

Zakšínská 571/8

K V Ě T E N

2 0 2 0
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Prosecká 681/119
Rubeška 383/4
Skloněná 551/12
Střížkovská 550/33
Vysočanská 233/93

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

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

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 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 mu-

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. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50–18.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30–18.50

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

8.00–8.20
8.30–8.50

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

14. 11. – So

set 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. 

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

8.00–8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

8.40–9.00

křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

9.10–9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

9.40–10.00

22. 7. – St
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. Letňanská x Klíčovská

9.00–9.20

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40–17.00

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

9.40–10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10–17.30

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10.10–10.30

ul. Vysočanská 243

17.40–18.00

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

10.50–11.10

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetínská

18.10–18.30

U Smetanky (u potravin Lidl)

11.30–11.50

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40–19.00

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
26

D E V Í TKA

/

M AGAZÍ N

i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.
Sesbírané kazety
budou zpracovány společnostmi renovujícími
tonerové a inkoustové
kazety. Každá renovovaná tonerová kazeta
v průměru ušetří 4,49 kg
emisí skleníkových
plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů
a 0,67 kg odpadu
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P R A H A
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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. 
K VĚTEN
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Semináře Akademie pro bytové domy 2020
Projekt Akademie pro bytové domy odstartoval v roce 2020 další ročník vzdělávacích seminářů. Semináře jsou jedinečné tím,
že na nich přednáší vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti práva a bydlení a jsou pro všechny registrované účastníky zdarma.
Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně.
Všechno, co potřebujete vědět
o centrálním zdroji vytápění v Praze

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. In-

formace o seminářích můžete
získat také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800
821 831. Přednášíme i on-line.
Všechny informace o termínech,
které se mohou vzhledem k přijímaným opatřením v souvislosti
s epidemií koronaviru měnit,
naleznete v našem e-magazínu, ke kterému se přihlásíte na
www.dumplnyuspor.cz/bd/
newsletter/. vp

Sběr BIOODPADU

Ne 24. května 2020 – 9.00–12.00
Miškovická x Poleradská
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)

Sběr bioodpadu do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

So 30. května – 9.00-12.00
Odlehlá u č. 1 a 2
Pod Krocínkou proti č. 55

Ne 7. června 2020 – 9.00–12.00
Kopečná x Nad Šestikopy
Celniční x Čelákovická
Odlehlá u č. 1 a 2 – NOVÉ!

14. května 2020; od 16.00, Nadace ABF, Václavské náměstí
833/31, Praha 1 (v průchodu)
Bydlíte v Praze a váš dům je napojený na centrální zdroj tepla?
Chtěli byste vědět, jak můžete
spotřebu tepla z CZT ovlivnit,
které z informací kolujících
o vytápění z CZT jsou mýtus
a které jsou skutečná fakta?
Navštivte náš seminář, který

U kontejnerů bude po celou
dobu přistavení přítomna
obsluha. Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad
(především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina,

tentokrát pořádáme ve spolupráci se společností Pražská
teplárenská a.s., získejte zajímavé informace a zeptejte se
odborníků na všechno, co vás
ve vztahu k dodávkám tepla
z CZT v Praze opravdu zajímá.

Legislativa bydlení
11. června 2020; MČ Praha 9,
Sokolovská 14/324, Praha 9
Účastníci semináře dostanou
aktuální informace k legislativě

příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu). Do kontejneru nepatří živočišné zbytky.
Ne 17. května 2020 – 9.00–12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická

So 30. května – 13.00-16.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Ne 31. května 2020 – 9.00–12.00
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

Ne 14. června – 9.00–12.00
Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
So 23. května – 13.00-16.00
K Lipám x Chrastavská
Miškovická x Poleradská
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Dotace
SPORT 2020
Městská část Praha 9 vyhlásila dotační program SPORT
2020. Žádosti o neinvestiční
dotaci musí sportovní zařízení, která o ně mají zájem,
podat do 22. května 2020.

Rozkvetlá Praha 9
Z redakční pošty: Omezená současnou koronavirovou situací vyrážím na zdravotní procházky
v blízkosti bydliště, a mám tak víc příležitosti poznat kouty Prahy 9, kam jindy tak často nepřijdu. A zjišťuji, jak to u nás rozkvétá – i v přeneseném slova smyslu – do krásy!

Park Přátelství
Ilustrační foto: mk

„Penězi, které jsme získali
jako část dílčího odvodu z loterií, chceme podpořit činnost
sportovních subjektů a udržet
tělovýchovná zařízení v naší
městské části v provozu pro
veřejnost,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Adam
Vážanský a dodává: „Udržení
sportovních klubů má zároveň
pozitivní dopad na organizovaný volný čas dětí a mládeže.“

Kdo může o ﬁnance žádat?
O účelové neinvestiční dotace
mohou žádat neziskové organizace provozující tělovýchovná
zařízení nekomerčního charakteru v městské části Praha 9,
které dlouhodobě (alespoň pět
let) zajišťují organizovanou
sportovní výchovu mládeže,
mají alespoň dvacet členů mladších 19 let a činnosti s dětmi
a mládeží se věnují pravidelně
(minimálně čtyřikrát měsíčně).
Zároveň musí být registrované
ve sportovním svazu či asociaci,
které jsou členem České unie
sportu nebo Českého olympijského výboru. Rozdělit by si
mohly zhruba 3 miliony korun.
Peníze lze využít na úhradu
energií, nájmů, platy správcům
zařízení a odměny trenérům.
Jak podat žádost?
Žádost o dotaci se podává
na předepsaném formuláři,
který zájemci najdou na www.
praha9.cz. V případě nejasností se obraťte na konzultační
středisko – oddělení kultury,
mládeže a tělovýchovy, tel.:
283 091 523 nebo 283 091 536.
red
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Kromě už dříve vyčištěné
Třešňovky nebo vloni vytvořeného parku Zahrádky
u Rokytky jsou to i další hezká
místa, kde byla proklestěna
zeleň nebo bylo zkrátka dobře uklizeno. Prosecký park
Přátelství, který už se těší
na napuštění rybníčků a korýtek, i postupující výstavba té
nové střížkovské části, krásně
opravená cesta Proseckými
skalami včetně „luxusních“
schodů, nově vytyčené trasy
se žlutou a modrou turistickou
značkou (včetně opraveného
podchodu pod nádražím Vysočany) a teď se taky „něco
stalo“ s houštím na křižovatce
naproti prosecké Bille... A jako
naprostou bombu vnímám
napřímení cyklostezky, které
se staví kolem Rokytky u pivovaru Kolčavka!
Zkrátka u nás na devítce je
kam jít a potěšit oko i duši.
A proto bych vám chtěla moc

poděkovat, že hospodaříte tak
dobře, že i na takové zbytné
projekty najdete a věnujete

peníze a že se je také daří dotáhnout do konce. Jitka Folberová
z Proseka

Cyklostezka u Rokytky

Prosecké skály

Dobrá zpráva (nejen) pro cyklisty

Nový spoj cyklostezky A26 v Libni byl v dubnu téměř hotový. Stavební práce však nezahrnovaly jen stavbu cyklostezky, ale i nezbytnou úpravu koryta Rokytky, sanaci spodní stavby mostu
v ulici Čuprova a výstavbu nové opěrné zdi. Podle informací z TSK Praha chybělo osadit balisety,
zábradlí a osvětlení. Foto: TSK Praha
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Fotbalová akademie Praha versus covid-19
Klub Fotbalové asociace Praha se zapojil do boje proti koronaviru a uspořádal virtuální zápas proti nemoci covid-19.
Klub z pražské I.B třídy se
rozhodl 30. dubna odehrát
ﬁktivní zápas proti soupeři
covid-19. „V době, kdy jde
fotbal stranou kvůli celosvětové pandemii koronaviru,
jsme se rozhodli udělat tenhle
virtuální zápas a pomoci těm,
kteří svádějí boj s touto zákeřnou nemocí,“ říká sekretář FA
Praha Radomil Klouček.

Mottem akce je
„Společně ho porazíme!!!“
Fotbalová akademie Praha
díky ﬁktivnímu zápasu přispěje tam, kde chybí zdravotnický materiál. A protože
střížkovský areál, kde hraje
své zápasy, leží na pomezí
Prahy 9 a Prahy 8, polovina
vybraných peněz jde na lůžkové oddělení následné péče

Polikliniky Prosek
a druhá
půlka
do Domu
s pečovatelskou
službou
v Malkovského 603
v Letňanech.
Až
do čtvrtka 30. dubna bylo
možné zakoupit vstupenky
na utkání v hodnotě 100 korun. Za každého platícího člena Fotbalové akademie Praha
přispěje klub stejnou částkou.
Počet zakoupených vstupenek
nebyl omezen, vstupenku
obdrží každý člen do své
e-mailové schránky, ostatní ji
dostanou při návštěvě areálu
nebo si ji budou moci vytisknout na webu: https://fapraha.cz/.
Vzhledem k uzávěrce květnového vydání měsíčníku
Devítka budeme o výsledku

virtuálního zápasu FA Praha
a covid-19 informovat v červnovém čísle. mk, Foto: FA Praha
INFO

Fotbalová akademie Praha
• byla založena v roce 2013
• klubové barvy jsou červená, černá
a žlutá
• soustředí se především na kvalitní
pohybový rozvoj a odbornou výchovu
mladých sportovců
• mladí fotbalisté trénují na přírodní
i umělé trávě, obě hřiště se nachází
přímo v areálu
• tréninky probíhají pod dohledem
kvaliﬁkovaných trenérů

INZERCE

SC-392214/05

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

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

SC-392261/05

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

7YVKLQI`[ȽUH7YVZLR\

SC-392075/06

774
4 849 270

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

ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĂŐĞŶƚƵƌĂ

ĂƌƚŽŸĂWĂƌƚŶĞƌƐ͘ƌ͘Ž͘

časopis všech Pražanů

SC-400351/03

Inzerce v Devítce
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www.nasepraha.cz
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SC-400016_03

I N Z E R C E

POMÁHEJTE
61É0,6(1,25Ś0

akce

KRÁSA POMOCI
S VÁMI POMÁHÁ
6(1,25Ś08æ

www.krasapomoci.cz
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SC-400365_01

Díky vašim pravidelným pŉíspėYNśm mśçeme
poskytovat bezplatnou podporu a ppĀi umRçļXMtcí
GśstRMQýçLvot seniorśvMeMLch domácím proVWŉHdí.

SC-400366_02
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Výkup sběratelských předmětů
· Otevřeno od pondělí 27.DUBNA – jsme tu pro vás,

vstup do obchodu po jednom zákazníkovi, máme roušky, obchod je dezinﬁkován

· PLATBA IHNED NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI
· Při výkupu zboží nad 1.000 Kč dostanete 5 ks roušek ZDARMA

Zlata a stříbra

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

Zlato: Již nenošené zlato, zlomky, slitky, zubní zlato i nečištěné, mince atd.
Stříbro: Tabatěrky, pudřenky, příbory, slitky, kontakty, mince, šperky atd.
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SC-400347/02

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

