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V HLOUBĚTÍNĚ ZAČALY PRÁCE NA STAVBĚ NOVÉ VOZOVNY

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
PODMÍNKY PRO ŽÁDOSTI O DOTACI
Z ROZPOČTU MČ PRAHA 9
NA PROGRAMY V OBLASTI
KULTURY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
DĚTÍ, V OBLASTI HUMANITÁRNÍ
A SOCIÁLNÍ
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Vážení čtenáři,
černý rok 2020 se vším
děním kolem koronaviru
covid-19 je za námi, ale jeho
ekonomické i společenské
důsledky, které v tuto chvíli
patrně ani neumíme domyslet, tu s námi zůstaly. Věřím
však, že je zvládneme, protože loni se také ukázalo, že
v krizi se dokážeme spojit,
projevit sounáležitost a solidaritu, nepropadáme zbytečné panice, ani sebelítosti.
Kdo může, pracuje, protože
život se nezastavil, přestože
všechna současná přísná
omezení tvrdě doléhají
na mnoho profesí. Do nového roku 2021 vám proto přeji
hlavně pevné zdraví, sílu
a optimismus.
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Snaha většiny z nás vrátit
se k normálu je patrná i ze
stránek lednové Devítky.
Třebaže naše společnost stále funguje v omezeném režimu, nezastavila se výstavba,
nepřestala školní výuka,
nerezignovali jsme na přípravu tradičních kulturních,
společenských a sportovních akcí. A v neposlední
řadě pracujeme na rozpočtu
naší městské části pro rok
2021. Pokud i před vámi stojí
projekty z oblasti kultury,
sociální či humanitární nebo
oblasti životního prostředí
věnujte pozornost podmínkám, za nichž na ně můžete
získat ﬁnance z dotací MČ
Praha 9 nebo hl. m. Prahy.
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INZERCE

 Odchodu do důchodu se pan František už nemohl
dočkat. Strávil mnoho let prací u výrobní linky a těšil se na zasloužený odpočinek. Přece jen si připadal
vcelku opotřebovaný. Představoval si, jak si každé
ráno zajde na kávu a voňavý koláč do místní pekárny
a u toho si přečte noviny.
Jenomže po několika měsících
zjistil, že realita je úplně jiná. Při
důchodu, jaký pobíral, si toto
nemohl dovolit. Snídal doma
rohlík s nejlevnějším salámem
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).

a takzvaným máslem, které se
máslu ani nepodobalo, a kávu si
vařil sám.
Chcete vědět více?

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

̭͗Za života nemusíte nic splácet.

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

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

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.
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Aby toho nebylo málo, objevily se nečekané výdaje týkající se
domu, v němž léta bydlel. Bylo
potřeba opravit střechu, schodiště, a ještě mu vypověděla službu
lednička. „Vůbec jsem nevěděl,
co mám dělat,“ vypráví smutně pan František. „Představa,
že prodám dům, v němž jsem
prožil celé dětství a odstěhuji
se někam do malého bytu, mi
připadala nepřijatelná.“
Potom se z televize dozvěděl
o Rentě z nemovitosti neboli
zpětné hypotéce, kterou v České
republice poskytuje společnost FINEMO.CZ. Produkt ho
velmi zaujal, a tak se přihlásil na
seminář, který společnost pro
seniory organizovala. Později se
ještě sešel s obchodní zástupkyní společnosti a domluvili se na
podepsání smlouvy. „Když jsem
zjistil, že i nadále zůstanu vlast-
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níkem nemovitosti, nemusel
jsem o ničem dalším přemýšlet,“ říká tentokrát s úsměvem
pan František. V domě opravil
všechno, co bylo potřeba, koupil
si novou ledničku, a ještě mu
zbyly peníze na další případné
nenadálé výdaje. A často si po
ránu dopřává kávu s makovým
koláčem v oblíbené pekárně.
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Díky zpětné hypotéce od FINEMO.CZ mohu žít klidněji
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Devítka vyhlásila programy pro
poskytování dotací pro rok 2021
Městská část Praha 9 vyhlásila dotační programy pro letošní rok v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže a v oblasti humanitární a sociální. Žádosti o finanční podporu je třeba podat v termínu od 21. ledna do 19. února 2021 do 13 hodin.
Podmínky pro podání žádosti o dotaci
z rozpočtu městské části Praha 9 na rok 2021
1. O dotaci se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí
na území městské části Praha 9, jsou
registrovány v souladu s právním řádem České republiky a splňují všechny zákonem předepsané podmínky
pro příslušnou činnost. Území městské části Praha 9 tvoří tato katastrální
území či jejich části: Střížkov, Prosek,
Libeň, Vysočany, Hrdlořezy a Hloubětín. Žadatelem mohou být zejména
spolky, zájmová sdružení, nadace,
nadační fondy, církve a náboženské
společnosti, obecně prospěšné společnosti, fyzické a právnické osoby
a další organizace.
2. Maximální počet podaných žádostí o dotaci jedním předkladatelem nesmí překročit tři projekty ve všech programech.
3. Dotace musí být využita v roce 2021
v plné výši, v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
4. Žádost o dotaci se podává na předepsaném formuláři ve dvou vyhotoveních,
obsahuje všechny povinné přílohy a je
podepsaná statutárním zástupcem.
5. Žadatel je povinen doložit doklad o registraci subjektu, který žádá o dotaci
(týká se pouze Programu pro poskytování dotací v programu Sociální služby a Podpora klubové činnosti seniorů
a osob se zdravotním postižením).
6. Městská část Praha 9 si v případě
přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout peněžní prostředky v plné
výši, jelikož realizace dotací není nárokovou položkou.
7. Jednotlivé žádosti o dotaci budou
řešeny v rámci rozpočtu pro rok
2021 a schváleným žadatelům budou peněžní prostředky uvolňovány
na základě veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace uzavřených mezi
žadatelem a městskou částí Praha 9.
8. Každá žádost musí být vyplněna stručně a výstižně na předepsaném formuláři a musí obsahovat tyto náležitosti:
• Název programu a projektu, termín
jeho realizace a ukončení, místo realizace projektu
• Identiﬁkace žadatele
• Obsah a cíl projektu, odůvodnění
žádosti a předpokládaný přínos pro
MČ Praha 9
• Celkový rozpočet projektu, z toho
částka požadovaná od MČ Praha 9
• Požadované peněžní prostředky
od MČ Praha 9 rozdělené do položek
projektu
• Seznam případných příloh žádosti
4
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• Den vyhotovení žádosti a podpis
statutárního zástupce. V případě
zastoupení na základě plné moci
i doložení této plné moci
9. Žadatel je povinen provést vyúčtování
poskytnuté dotace do 10. 12. 2021 a předat je ekonomickému odboru Úřadu
městské části Praha 9. Součástí vyúčtování musí být doklady týkající se aktivit
uskutečněných a zaplacených v roce
2021 v souladu s účelem projektu.
10. Nevyčerpané prostředky je žadatel
povinen vrátit zpět na účet Úřadu
městské části Praha 9.
11. Žadatel je povinen v případě ﬁnančního krytí akce z jiných zdrojů uvést
tuto skutečnost ve své žádosti.
12. U jednotlivých programů jsou uvedeny
ještě další podmínky pro podání žádosti.
13. Realizace projektu ani dotace není
převoditelná na jiný právní subjekt.
Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet
a na vlastní odpovědnost.

Způsob podání žádosti
Žádosti o dotace městské části Praha 9
lze doručit osobně do podatelny Úřadu
městské části Praha 9, poštou na adresu
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9 či prostřednictvím datové
schránky v termínu od 21. ledna do 19. února 2021 do 13.00 hodin. Na později
doručené žádosti se nebude brát zřetel.
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum doručení do podatelny
Úřadu městské části Praha 9.
Obálku je třeba označit jménem, příjmením a odesílací adresou uchazeče a dále
slovy: „Dotace Úřadu městské části Praha 9 pro rok 2021“.
Příjem žádostí je průběžný, pořadí doručení nemá vliv na jejich úspěšnost.
Termín uzávěrky: pátek 19. února 2021
do 13.00 hodin
Konzultační střediska:
Odbor kultury, mládeže a tělovýchovy,
tel.: 283 091 523, 536 - program I.
Odbor sociální, tel.: 283 091 435 - program II.
Posuzování a hodnocení žádostí
Každá žádost o dotaci ve výši
do 50 000 Kč maximálně bude posouzena v příslušné komisi Rady MČ Praha 9
a dále bude předložena Radě MČ Praha 9
ke schválení.
Celkový předpokládaný objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu
na dotace pro rok 2021 činí 900 000 Kč.
Přibližná lhůta pro rozhodnutí o jednotlivých žádostech od termínu uzávěrky činí
dva měsíce.
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Výsledek řízení o poskytnutí dotace:
Úspěšní žadatelé budou po schválení Radou MČ Praha 9 informováni e-mailem
nebo telefonicky a vyzváni ekonomickým
odborem Úřadu městské části
Praha 9 k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zároveň budou výsledky řízení zveřejněny na webových stránkách www.
praha9.cz. Neúspěšní žadatelé budou
vyrozuměni písemně příslušným odborem kultury, mládeže a tělovýchovy nebo
odborem sociálním. Až do konečného
rozhodnutí o přidělení dotace nebudou
poskytovány žádné dílčí informace.

Důležitá upozornění
Žádosti nesplňující všechny podmínky řízení o poskytnutí dotace budou vyřazeny.
Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.
V případě schválení dotace v Radě MČ
Praha 9 je žadatel povinen do 30 dnů uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace s městskou částí Praha 9. V případě nedodržení tohoto termínu nebude
schválená dotace zprocesována.
Změna účelu čerpání přidělené dotace
je možná pouze po schválení příslušnou
komisí Rady MČ Praha 9, a to na základě
písemné žádosti žadatele adresované Úřadu městské části Praha 9.
Žadatel o dotaci se zavazuje uvádět, pokud to dovolí povaha projektu, městskou
část Praha 9 a její logo na všech propagačních materiálech projektu jako poskytovatele dotace a dále zajistit důstojné
podmínky prezentace MČ Praha 9.
Příjemce dotace souhlasí se zpracováním
a zveřejněním svých osobních údajů městskou částí Praha 9 ve všech úkonech souvisejících s řízením o poskytnutí dotace. [red
INFO

Programy v oblasti kultury a využití
volného času dětí a mládeže:
1. Celoroční činnost včetně materiálního vybavení
subjektů
2. Kulturní programy, aktivity a projekty
3. Jednorázové akce pro neorganizované děti
a mládež
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků
– 500 tisíc korun.

Programy humanitární a sociální:
1. Sociální služby
2. Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením
3. Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným občanům
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků
– 400 tisíc korun.
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Rozpočtové provizorium a dotace
pro školství a sociální služby
Zastupitelstvo městské části Praha 9 jednalo 15. prosince 2020.
Rozpočtové provizorium devítky
v prvním čtvrtletí 2021
Protože rozpočet MČ Praha 9 pro rok 2021
nebyl schválen do konce loňského roku,
bude devítka první měsíce letošního roku
– stejně jako v letech minulých – hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria. Návrh nového rozpočtu nebylo možné
předložit vzhledem k tomu, že dosud nejsou schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy dotační vztahy se státním rozpočtem
a rozpočtem hl. města Prahy pro rok 2021.
Hospodaření podle rozpočtového provizoria znamená (velmi zjednodušeně řečeno)
že měsíční výdaje MČ Praha 9 nebudou překračovat 95 % jedné dvanáctiny výdajů rozpočtu pro rok 2020. Ty byly pro loňský rok
schváleny ve výši 568 957,80 tisíc korun.

Dotace pro školství a sociální služby
Zastupitelé devítky schválili zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 o účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro školy
ve výši 10 813 300 korun. Peníze byly
použity na posílení mzdových prostředků
zaměstnanců škol a podpory pracovníků
ve stravování.
Rovněž souhlasili se zvýšením rozpočtu MČ Praha 9 o účelovou dotaci ze
státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ve výši 230 200 korun. Je určena
na podporu mimořádného ﬁnančního
ohodnocení zdravotnických pracovníků
v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19 pro ústav Sociální služby
Praha 9, z.ú., - Domov seniorů na vyplacení odměn.

Žádost o dotaci Národní sportovní agentury
MČ Praha 9 požádala o dotaci z programu vyhlášeného Národní sportovní
agenturou ve výši 7 982 539 Kč včetně DPH na dostavbu zázemí – šaten
ve Sportcentru Prosek, Litvínovská
500, Praha 9, které využívá sportující
veřejnost včetně členů klubů (SK Praga
Vysočany, RC Praga, Spartak Hrdlořezy,
Atletika Človíček). Povinná ﬁnanční
spoluúčast žadatele činí 30 % výdajů
akce.
Žádosti začala Národní sportovní agentura přijímat 21. prosince 2020
a hodnotí je v pořadí podle data a času
podání. Celkem v tomto programu rozdá
600 000 000 Kč.
[mk

Legální plochy, na nichž se mohou sprejeři ukázat
Po dohodě s organizací Proxima Sociale o. p. s. oživila koncem loňského roku městská část Praha 9 program legálních ploch
určených pro graffiti.

Mezi Proseckou a Zárybskou ulicí.

MČ Praha 9 ročně jen za odstranění graﬃti zaplatí více
než sto tisíc korun. Týká se
to zhruba deseti takovýchto
poškození ploch, staveb, které
jsou v majetku devítky. Škody
na majetku, který je ve vlastnictví jiných subjektů, jsou
však mnohem větší.
Nejvíce jsou sprejerské
„výtvory“ vidět na nových
plochách, takže v minulosti
se jim nevyhnula například
vyhlídka na naučné stezce
Amerika na Proseku, pergoly
a mobiliář v nově revitalizovaných nebo nově vytvořených
parcích.
LEDE N
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Plocha pro grafﬁti u Mimoňské ulice

„MČ Praha 9 využívá vlastní
kamerový systém nezávislý
na městském, který je jako
jeden z mála v Praze připojen
na centrální pult bezpečnostních složek v Praze 9. To sice
své výsledky v potírání uličního vandalismu přináší, ale nechceme dělat z Prahy 9 dějiště
Orwellova románu,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský a pokračuje:
„Další cestou je dát sprejerům prostor pro jejich umění.
V minulosti se osvědčila zeď
bývalých pekáren Odkolek
v ulici Ke Klíčovu, kterou dal
soukromý vlastník už před

lety po dohodě s městskou
částí k dispozici příznivcům
graﬃti. A dodnes tu jsou
k vidění i opravdu umělecky
zdařilá díla. Proto společně
s Proxima Sociale chceme jít
touto cestou. Věříme, že vyčleněním několika ploch pro
graﬃti částečně předejdeme
nelegální tvorbě sprejerů a zároveň vyjdeme vstříc teenagerům, pro něž zejména sídliště
mnoho volnočasových aktivit
nenabízí.“
Legální plochy pro graﬃti
v MČ Praha 9 najdete v Mimoňská u MKP: Zeleňák,
Mimoňská x Českolipská: HřiD EV Í T K A
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ště za poštou, Českolipská x
Varnsdorfská: Hřiště za Harﬁcou, Bílinská x Veltruská: Paprsek, Bílinská x Rumburská:
Guma, Prosecká x Zárybská:
hřiště Prosecká, Kytlická x Lovosická. [mk, foto: ps
INFO
Grafﬁti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném
prostoru rytím, psaním nebo malbou,
v současnosti především technikou
nanášení barev, často ve formě spreje nebo ﬁxy, případně škrábání, leptání.
Grafﬁti se stalo jedním z původních pilířů
kultury Hip hopu označované za kulturu
protestu.
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Navzdory vytvořenému „ﬁnančnímu
polštáři“ musí i devítka letos šetřit
Než zastupitelstvo deváté městské části schválí rozpočet pro letošní rok, bude MČ Praha 9 stejně jako v minulých letech
hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Už dnes je však zřejmé, že její další rozvoj ovlivní – vzhledem k všeobecné krizi spojené
s nových koronavirem covid-19 – omezený přísun financí, protože ty jsou vázány zejména na daňové příjmy státu.
S čím vším je letos nutné počítat při sestavování návrhu
rozpočtu městské části Praha 9
pro rok 2021 jsme se zeptali jejího místostarosty odpovědného za ﬁnance Tomáše Portlíka.
V posledních třiceti letech se
devítka prala s tím, že úhrn
příjmů, který měla, nestačil
na krytí provozních výdajů.
Loni poprvé hospodařila s přebytkem 10 milionů, a navíc ještě
další 10milionovou rezervou.
To je dobrý základ i pro letošní
rozpočet. Nebo se mýlím?
Je pravdou, že díky odpovědné politice jsme ﬁnančně
zabezpečenou městskou částí
s dostatečnou ﬁnanční rezervou pro současný i budoucí
rozvoj. Po celou dobu ekonomické konjunktury jsme
se řídili zásadami dobrého
hospodáře, tedy prostředky
získané v těchto „tučných“
letech jsme neprojedli, ale
naopak jsme si vytvořili jakýsi
„ﬁnanční polštář“. Vyhneme
se tak osudu těch, kterým
v letech hojnosti narostly
běžné výdaje tak, že jim již
na investice nezbyde. Ovšem
proticovidová opatření zasáhla ekonomiku ČR takovým
způsobem, že by bylo velice
nezodpovědné, kdybychom
na tuto situaci nereagovali.
S propadem příjmů musíme
při tvorbě rozpočtu pro rok
2021 počítat.
Jak se předpokládaný propad
příjmů projeví v návrhu rozpočtu devítky pro letošní rok?
Protože se nám dlouhodobě
daří držet výši běžných výdajů na nízké úrovni, máme
ﬁnanční prostředky na investice do rozvoje městské části.
A aby to tak zůstalo i v příštích
letech, chceme běžné výdaje
rozpočtu ještě snížit. Máme
za to, že městská část se nerozvíjí úměrně počtu nově
přijatých úředníků, ale množství účelně investovaných
peněz.
O jak velkém snížení běžných
výdajů hovoříte?
Pět až deset procent v jednotlivých rozpočtových kapitolách.
6
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Struktura příjmů obcí v České republice, tedy i hl. m. Praha. Navyšování příjmů obcí
v posledních letech je spojeno zejména se zvyšováním daňových příjmů.

Vývoj běžných výdajů MČ Praha 9. Držet běžné výdaje ve stabilní výši je jev v hlavním městě ojedinělý, ovšem z ekonomického hlediska jednoznačně správný.

Nedávné odhady poukazovaly na skutečnost, že bude trvat nejméně dva roky, než se
podaří vyrovnat současný ekonomický propad.

Není to příliš ambiciózní plán,
když běžné výdaje městské
části za loňský rok vzrostly,
třebaže nijak zásadně?
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Ano, vzrostly z 313 milionů korun v roce 2019 na 330 milionů korun v loňském roce,
a to proto, že od ledna 2020

došlo ke státem nařízenému
nárůstu tarifních platů zaměstnanců a nárůstu odměn
členů zastupitelstva. Zároveň
se nám ale podařilo snížit deﬁcit běžných výdajů a příjmů
v rámci ﬁnančních vztahů
se státem a vlastních příjmů.
Usilovat o další snižování
běžných výdajů v našem
letošním rozpočtu bych neoznačil za ambiciózní plán, ale
spíš nutnost.
Podle nedávných odhadů
bude trvat nejméně dva roky,
než se podaří vyrovnat dnešní
ekonomický propad. Když se
podíváte na současný vývoj,
je to prognóza spíše optimistická. Dnes nemůžeme počítat
s růstem daňových příjmů
jako v posledních deseti letech, ale spíš s jejich propadem o 8 až 15 procent. A ten
může být ještě větší, pokud
bude zrušena superhrubá
mzda, což by pro obce obecně
znamenalo, že mohou trvale
přijít až o desetinu svých příjmů. (V tuto chvíli ještě není
zřejmé, v jaké podobě budou
schváleny případné daňové
úpravy.) Je tedy zřejmé, že
dojde k výraznému poklesu příjmů hlavního města,
reálně lze očekávat propad
v příjmech více než 10 miliard
korun. A vzhledem k tomu,
že od roku 2013 došlo k nárůstu běžných výdajů hlavního města z 37 na 65 miliard
v loňském roce, přinese výpadek v příjmech velký problém, který negativně ovlivní
i rozpočty jednotlivých městských částí.
L E DE N
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Odhad vývoje české ekonomiky

Růst reálného hrubého domácího produktu v %

Dobrou zprávou ale je, že současný návrh v rámci ﬁnančních
vztahů hlavního města Praha
k městským částem počítá se
stejnou výší příspěvku na jednoho obyvatele jako v minulém
roce…
To je sice pravda, ale kvůli
obrovskému propadu příjmů
hlavního města je pravděpodobné, že dojde ke škrtům investic v jednotlivých
městských částech nebo
jejich podpory v podobě investičních příspěvků. V této

souvislosti je třeba zmínit,
že v naší městské části byla
v uplynulých deseti letech
zahájena výstavba největšího
počtu bytových domů v celé
Praze. S ohledem na rychle
se zvyšující počet obyvatel
u nás je proto naopak nezbytné investice posilovat,
zejména pak v oblasti školství.
Na začátku rozhovoru jste řekl,
že devátá městská část peníze
na investice do rozvoje má.

S čím tedy počítáte v letošním
roce?
Budeme pokračovat v revitalizaci zeleně, konkrétně na hrdlořezské návsi vznikne parčík,
pokračují práce na prodloužení
parku Přátelství na plochy
u stanice metra Střížkov. Největší investicí je výstavba nové
Základní a mateřské školy
U Elektry, kterou letos konečně
zahájíme. Rozšiřování kapacity
ZŠ a MŠ Na Balabence bude
pokračovat přístavbou nového
pavilonu. Po stížnostech, že
nově vytvořené hřiště Vysočanské mirakulum v parku
Zahrádky je pro mladší děti,
vybudujeme nové hřiště pro
teenagery a dospělé v ulici
U Vysočanského pivovaru.
Připravujeme projekt nového
parkovacího domu u Polikliniky Prosek a projektovou dokumentaci na nový domov pro
seniory u prosecké polikliniky.
[mk

Opozice o sestavování
devítkového rozpočtu
Václav Vislous, předseda zastupitelského klubu Pirátů:
Hospodaření MČ Praha 9
v posledních letech má dvě
tváře. Na jedné straně se tu
realizují nákladné jednorázové

R A D N I C E

investiční akce, které se platí
především z peněz získaných
během privatizace bytového
fondu. Na straně druhé se
postupně zlepšuje provozní
hospodaření městské části. Ta
první snižuje ﬁnanční polštář,
který máme, ale zároveň výrazně zlepšuje kvalitu života
na devítce. Ta druhá zvyšuje
dlouhodobou udržitelnost
našich ﬁnancí. Pro rok 2021
se plánují škrty 5-10 % napříč
všemi kapitolami v té “provozní” části.
Ačkoli snahu o udržení
běžných nákladů tzv. na uzdě
obecně kvitujeme, jsme zároveň na pozoru. Největší
výtkou Pirátů k plánovaným
škrtům je, že kvůli nim mohou některé klíčové oblasti
zůstat podﬁnancované. Jde
především o školství, životní
prostředí a bezpečnost. Například: Máme nové parky,
ale musíme dát dost peněz
na jejich údržbu, aby nám vydržely krásné. Budeme proto
vést konstruktivní diskusi
o jednotlivých kapitolách připravovaného rozpočtu tak,
abychom zabránili přílišnému
přiškrcení základních městských služeb, které by se projevilo na jejich kvalitě.

INZERCE

MÝTKA

WWW.BYTYSTARABOLESLAV.CZ

BYTOVÉ DOMY

1. ETAPA
VÝSTAVBY BYTŮ
ZAHÁJENA

DOKONČENÍ: JARO 2022
CENY OD 2.070.000,- KČ VČETNĚ DPH
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- S DOBROU DOSTUPNOSTÍ PRAHY
- V KONTAKTU S PŘÍRODOU
- KLIDNÁ A POHODOVÁ LOKALITA
- VLASTNÍ JEZÍRKO V AREÁLU
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SC-400625_09

+420 604 222 022
reality@unistav.cz

- 139 BYTŮ / VÝTAHY / PŘEDZAHRÁDKY
- 6 NÍZKOPODLAŽNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ
- GARÁŽE A SKLEPY V CENĚ BYTU
- 1+KK - 4+KK / 29 - 99 m2
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Začaly práce na nové vozovně Hloubětín
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začal v listopadu 2020 stavět novou vozovnu Hloubětín v Praze 9. V první etapě postaví
samostatně stojící energocentrum a měnírnu, které budou areál vozovny a přilehlou tramvajovou trať zásobovat teplem a elektrickou energií, a nahradí stávající dosluhující zařízení.

Nová vozovna s moderním zázemím – vybavením a technologiemi odpovídajícími
21. století. Navíc bude energeticky úsporná a šetrnější k životnímu prostředí.

Stará vozovna Hloubětín je už minulostí

Stavba potrvá zhruba deset
měsíců a dopravní podnik
plánuje jejich zprovoznění
na přelomu srpna a září 2021.
Zhotovitelem je sdružení „Vozovna Hloubětín, EŽ + OHL“.
Předpokládané celkové náklady první etapy výstavby nové
vozovny Hloubětín se pohybují kolem 120 milionů korun.

Od staré k nové
„Stará vozovna v Hloubětíně byla stavebně, technicky
i architektonicky zajímavým
objektem, který od roku 1951,
kdy byla otevřena, dotvářel
charakter Prahy 9. Proto jsem
dlouho usiloval o její zachování a také dopravní podnik
zvažoval její rekonstrukci
a modernizaci. Ale podrobné studie ukázaly, že oprava
nebyla možná,“ konstatuje
Marek Doležal, místostarosta
Prahy 9 a zároveň člen Dozorčí rady Dopravního podniku
hl. m. Prahy, a pokračuje:
„Dnes tedy vítám, že zhruba
po 70 letech vznikne v Praze
nová vozovna. Tramvajová síť
v hlavním městě patří mezi
nejrozsáhlejší na světě a moderní vozovnu si zaslouží. Ta
v Hloubětíně bude mít nové
vybavení a technologie odpovídající 21. století, navíc bude
energeticky úsporná a šetrnější pro životní prostředí.
A v neposlední řadě je důležité, že na místě staré vozovny
vznikne zase vozovna a pražská MHD nepřijde o moderní
zázemí. Věřím, že až nový objekt bude stát, i za 70 let o něm
8
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bude platit, že je to zajímavá
stavba, kterou by bylo škoda
zbourat.“

Nejdříve energocentrum a měnírna
Stavba nového energocentra
a měnírny vozovny Hloubětín
začala skrývkou povrchové
zeminy a terénními úpravami parcel a pokračovala
zakládáním stavby, vrtáním
pilot, na kterých bude budova
energocentra stát. V rámci
stavby DPP zrealizuje také
přeložky kanalizace, horkovodu, slaboproudového vedení,
datových kabelů CETINu. DPP
vybuduje rovněž novou trafostanici, rozvodnu, kabelovody
pro PRE, dráhové kabelovody
a veškeré přípojky potřebné
pro provoz vozovny.
Nové energocentrum
počítá se zpracováváním
energie z fotovoltaických
článků, které dopravní podnik plánuje osadit na část
připravované tramvajové
haly. Energii z obnovitelných
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zdrojů bude DPP využívat
pro potřeby provozu samotné
vozovny.
Nové energocentrum a měnírna po svém zprovoznění
nahradí současné dosluhující
technologické zařízení, které
je umístěno v přístavku zbourané deponovací haly. Původní
řešení, kdy staré energocentrum bylo stavebně spojeno se
samotnou deponovací halou,
se ukázalo jako nevyhovující a omezující při jakékoliv
budoucí stavební úpravě haly
nebo energocentra. V připravované vozovně Hloubětín
bude energocentrum, měnírna, trafostanice a rozvodna v samostatném objektu,
stavebně nezávislém na zbytku vozovny, což zjednoduší
jakékoliv opravy, rekonstrukce nebo rozšíření v budoucnu.
Budované energocentrum
bude teplem zásobovat veškeré provozy ve vozovně Hloubětín, měnírna pak napájet
přilehlou tramvajovou trať.

Nová vozovna do konce roku 2022
„Mám velkou radost, že po fázi
bourání a odklízení sutin se můžeme pustit do výstavby nové
vozovny Hloubětín. První
etapu, energocentrum a měnírnu, budeme stavět zhruba
300 dnů. Rádi bychom je zprovoznili do konce letních prázdnin 2021 a hned na to navázali
zahájením stavby samotné
deponovací haly pro tramvaje.
V současnosti připravujeme veřejnou zakázku na zhotovitele
zbylých etap, tj. nové deponovací haly a přestavby zbytku
areálu. Chystáme se ji vypsat
na začátku roku. Dokončení
celé stavby a zprovoznění nové
vozovny Hloubětín plánujeme
na konec roku 2022,“ konstatoval Petr Witowski, předseda
představenstva a generální
ředitel Dopravního podniku
Praha. [mk, foto: DPP – Daniel Šabík, vizualizace: Metroprojekt

K R ÁT K É O H L É D N U T Í
Projekt nové vozovny Hloubětín je v přípravě od roku 2016.
V roce 2017 získal Dopravní podnik Praha na novou stavbu kladné stanovisko
vlivu na životní prostředí (EIA), o rok
později územní rozhodnutí a povolení
k demolici staré vozovny.
Odstřel střešní konstrukce původní
deponovací haly pro tramvaje DPP
úspěšně proběhl 24. srpna 2019
a do března 2020 v areálu probíhaly
bourací a odklízecí práce.
V dubnu 2019 získal dopravní podnik
pravomocné stavební povolení pro první
etapu stavby nové vozovny Hloubětín, tj.
pro energocentrum, a v roce 2020 také
pro všechny ostatní etapy výstavby.
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Kolbenova ulice má novou dominantu
Developer AFI Europe dokončil koncem roku 2020 první komerční budovu v nově budované čtvrti AFI City na rozsáhlém brownfieldu v Praze 9-Vysočanech.

Elegantní kancelářská věž AFI
City 1 se s dosaženou výškou
75 metrů stala novou dominantou rychle se rozvíjející
lokality v okolí stanice metra
Kolbenova. Za výraznou fasádou s atypickou mřížkou
a perleťovým efektem se
skrývá 17 300 m2 moderních
kanceláří, které doplňuje
maloobchodní jednotka, skladovací prostory a podzemní
parkoviště s kapacitou více
než 300 stání, kolárnou a sprchami.
Stavební práce proběhly
v souladu s principy udržitelnosti, takže budova již získala
zelenou precertiﬁkaci BREEAM Excellent.
Za návrhem projektu stojí ateliér CMC architects, generálním dodavatelem stavby byla
společnost Gemo a stavební
dozor zajišťovala ﬁrma OM
Consulting. Celková investice
AFI Europe přesáhla 40 milionů eur.

Brownﬁeld se mění
na atraktivní lokalitu
„Dokončení budovy, které se
podařilo dosáhnout navzdory
současné pandemii koronaviru bez jakýchkoliv komplikací a včas, je významným
milníkem v realizaci celého
projektu AFI City. Elegantní
výšková stavba se stala nejen
výrazným orientačním bodem
Vysočan, ale také reprezentativní vstupní branou do nově
budované multifunkční čtvrti.
Společně se šesti bytovými
domy a rozsáhlým veřejným
parkem, které jsme dokončili nedávno, se tak naše vize
LEDE N
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na proměnu
dříve zanedbaného území
v atraktivní
pražskou
lokalitu postupně stává
realitou,“
komentuje
Doron Klein,
ředitel společnosti AFI
Europe pro
Českou republiku.

Třpytící se
kráska
Budova AFI
City 1 je plná
zajímavých
architektonických a designových prvků.
Hlavnímu vchodu z Kolbenovy ulice dominuje výrazná
markýza, která představuje
na táhlech zavěšenou ocelovou
konstrukci s prosklením akcentujícím motiv křížících se
lamel. Ten se promítá i na celé
jižní fasádě, která stoupá
do výšky a stavbě dodává
nejen charakteristický výraz,
ale slouží i jako efektivní stínění. Přestože na první pohled
mohou lamely působit nahodile, jedná se o promyšlenou

kombinaci
opakujících
se modulů,
jejichž rozměry a způsob umístění
dovolují každý modul
samostatně
vyjmout
a poté znovu
vsadit zpět.
Boční fasády kombinují
prosklené
a plné části
ve formě
vertikálních
pásů, přičemž obkladové kazety
jsou opatřeny
speciální bílou barvou s perleťovým efektem, díky němuž se budova
jemně třpytí na slunci. Zadní
fasáda směrem do areálu AFI
City je plně prosklená a má
integrované ventilační klapky
umožňující přirozené větrání.

Moderní stavba minulost nezapírá
Při vstupu do interiéru si každý
návštěvník okamžitě všimne
motivu ozubeného kola, které zaujímá celou hlavní stěnu
recepční haly. Dílo od českého
umělce Ivana Komárka připo-

INFO
Rozsáhlý projekt AFI City vzniká na území bývalého průmyslového areálu ČKD Slévárny
a Moury ve Vysočanech. Revitalizace 15hektrarového území počítá celkem s 110 000 m2
kancelářských, obchodních a ubytovacích ploch a 40 000 m2 bytových ploch. Společným
záměrem developera i architektů bylo navrhnout nejen zajímavě řešené stavby, ale také
vytvořit veřejný prostor pro relaxaci a setkávání. Proto v AFI City vznikl park o rozloze
7500 m2 s množstvím zeleně, upravenými chodníky, cyklostezkou a prostory k posezení.
Více na www.aﬁ-europe.eu, www.aﬁ-city.cz

míná průmyslovou minulost
Vysočan, která se promítá
do jejího unikátního genia loci.
Majestátní vstupní hala, ve které se nachází, sahá do výšky
dvou pater. Je ze všech stran
prosklená a plná denního světla. Stěny jsou obloženy bílým
podbarveným sklem a společně
s bílou mřížkou podhledu kontrastují s temně černou keramickou dlažbou.
Recepční pult je umístěn
po straně budovy tak, aby
ponechal prostor pro posezení mezi pilíři z pohledového
betonu.

Kanceláře, restaurace
i široký výhled do okolí
V zadní části přízemí budovy
orientované směrem do parku
je 300 m2 vyhrazených pro budoucí restauraci, která nabídne také venkovní posezení.
Uvnitř věže jsou tři podzemní patra určená pro parkoviště a skladové prostory,
v šestnácti nadzemních
podlaží je místo pro moderní
kanceláře. Jednotlivá patra
umožňují ﬂexibilní uspořádání
od cca 300 do 900 m2. Budovu
obsluhuje šest vysokorychlostních výtahů.
Na samém vrcholu se nachází 150 m2 velká střešní
terasa, která je přístupná všem
nájemcům a otevírá jim široký
výhled do okolí, včetně výhledu na Pražský hrad.
Kolem věže se rozkládá veřejné prostranství protkané
chodníky s množstvím zeleně,
na které navazuje na jaře roku
2020 dokončený park. [Text
a foto: dk
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Vstup do centra pro seniory je vládním nařízením omezen: vstoupit může pouze šest osob ve skupině, vstupující musí mít roušku, dezinfikovat si ruce u vstupu do klubu a ve vnitřních prostorách dodržovat rozestupy dva metry. Provoz klubu je podmíněn
aktuální situací v Praze a platným vládním nařízením!
4. 1. 2021 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky (v novém
čase) 8:30 – 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
5. 1. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15 – 11:15
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
14:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
6. 1. 2021 - STŘEDA
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Individuální poradenství, krizová pomoc pro
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Dílničky šikovných rukou: Výtvarná technika –
linoryt 14:30 – 16:00
7. 1. 2021 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
8. 1. 2021 - PÁTEK
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/,
Scrable… 9:00 –12:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
10:00 – 13:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
11. 1. 2021 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Břišní tance pro začátečnice a mírně pokročilé,
zdarma 10:30 – 11:30
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Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
12. 1. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15 – 11:15
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
14:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
13. 1. 2021 - STŘEDA
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Individuální poradenství, krizová pomoc pro
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Dílničky šikovných rukou: Opletený věneček.
Prádelní šňůru s sebou 14:30 – 16:00
14. 1. 2021 - ČTVRTEK
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
15. 1. 2021 - PÁTEK
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/,
Scrable… 9:00 –12:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
10:00 – 13:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
18. 1. 2021 - PONDĚLÍ
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
– 9:30
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
Břišní tance pro začátečnice a mírně pokročilé,
zdarma 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
– 14:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
14:00 – 16:00
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19. 1. 2021 - ÚTERÝ
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč
(nutno objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci
8:30 – 9:30
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí
9:40 – 10:40
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15
– 11:15
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
Angličtina – konverzace (pokročilí)
13:00 – 14:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory
a osoby se ZTP – zdarma 14:00 –
15:00
20. 1. 2021 - STŘEDA
Počítačový kurz – úplní začátečníci
10:00 –11:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, karty… 13:00 –16:00
Individuální poradenství, krizová
pomoc pro osamělé seniory 13:00
Počítačový kurz pro seniory
– 16:00
Dílničky: Obal na květináč. S sebou kartonový
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
obal od mléka, džusu… 14:30 – 16:00
Angličtina – začátečníci 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:40 – 10:40
21. 1. 2021 - ČTVRTEK
Angličtina (mírně pokročilí) 10:15 – 11:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
Angličtina (pokročilí) 11:30 – 12:30
10:30
Angličtina – konverzace (pokročilí) 13:00 –
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
14:00
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
27. 1. 2021 - STŘEDA
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
13:30 – 16:00
100 Kč) 9:00 – 14.00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organiPočítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
zační věci apod. 13:30 –16:00
–11:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
22. 1. 2021 - PÁTEK
karty… 13:00 –16:00
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/,
Individuální poradenství, krizová pomoc pro
Scrable… 9:00 –12:00
osamělé seniory 13:00 – 16:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Dílničky: Drátěné košíky z pletiva 14:30 – 16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
10:00 – 13:00
28. 1. 2021 - ČTVRTEK
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 –
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
10:30
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
25. 1. 2021 - PONDĚLÍ
Počítačový kurz pro pokročilé 10:00 – 12:00
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:30
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
– 9:30
Společenské hry – Scrabble, Rummikub,
Němčina pro pokročilé 9:30 – 10:30
karty… 13:00 –16:00
Angličtina, nový kurz s novou lektorkou – pro
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
velmi mírně pokročilé 9:30 – 10:30
13:30 – 16:00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:30 – 11:30
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organiBřišní tance pro začátečnice a mírně pokročilé,
zační věci apod. 13:30 –16:00
zdarma 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro úplné začátečníky 13:00
29. 1. 2021 - PÁTEK
– 14:00
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/,
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
Scrable… 9:00 –12:00
14:00 – 16:00
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
26. 1. 2021 - ÚTERÝ
10:00 – 13:00
Pedikúra – 60 min i s masáží/230 Kč (nutno
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
objednat) 8:30 – 14.30
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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Pomoc lidem s duševním
onemocněním a jejich rodinám
Trápí vás nebo vašeho blízkého duševní onemocnění a nevíte jak dál?
Vznikají v rodině v důsledku duševního onemocnění vašeho blízkého konflikty? Pokud jste odpověděli na některou z těchto otázek „ano“, je právě vám
určen projekt Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním.
Za projektem už od listopadu 2019
stojí organizace A DOMA z.s. a projekt
bude aktivní až do dubna 2022.
A DOMA podporuje osoby s duševním
onemocněním v samostatnosti a lepším zapojení do každodenního života.
Zaměřuje se na komplexní podporu
prostřednictvím neurostimulačních
cvičení, individuální a skupinové psychoterapie. Využívá i metodu biofeedbacku. V rámci individuální podpory
ušité na míru může osoba s duševním
onemocněním využít i odborníky v oblasti ergoterapie, fyzioterapie, sociální
práce, tréninku paměti a dalších.
Rodině A DOMA pomáhá zajistit
podporu psychoterapeuta a budovat
dobré vazby nejen mezi pečujícími,
ale i osobou s duševním onemocněním. Odborníci multidisciplinárního
týmu (rodinný průvodce, konzultant
pro odlehčení péče, psychoterapeut,
ergoterapeut, sociální pracovník, fy-

zioterapeut, trenér paměti, mediátor,
právník a další) poskytují praktické
instruktáže, rozhovory a návody, jak
řešit různé rodinné situace či péči
o osobu s duševním onemocněním.
Poskytuje prostor k řešení náročných
situací ve svépomocných skupinách
či skupinové psychoterapii. Další
možností podpory pečujícím jsou
minikurzy, které obsahují témata, jež
rodiny samy označí za potřebná řešit.

Komu je pomoc určena?
Projekt organizace A DOMA je určen
lidem s duševním onemocněním starším 18 let a jejich rodinám, které žijí
na území hl. m. Prahy.
Veškeré aktivity jsou v rámci projektu
poskytovány zcela zdarma.
V případě zájmu volejte na telefonní
číslo: 725 319 208 nebo pište na e-mail
rodinazakladpece@a-doma.cz. Více
informací na www.a-doma.cz [red

Evropská unie
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Největší nárůsty psychických poruch jsou u nás v posledních letech u lidí ve věku mezi 40 až 64 lety.
Pravděpodobnost výskytu duševních onemocnění se zvyšuje stejně jako u civilizačních chorob,
jako je cukrovka a obezita.
Duševní poruchy a poruchy chování jsou druhou nejčastější příčinou k přiznání invalidního důchodu u nás. V roce 2019 se na jejich vyplácení podílely 25 procenty s počtem 103 235 případů.
Za posledních devět let je to nárůst o sedm procent, jak vyplývá ze statistik České správy sociálního zabezpečení.
Z hlediska rizikovosti dokládají statistiky z posledních deseti až patnácti let, že například některá onkologická onemocnění vykazují lepší výsledky v léčení a možnosti návratu do normálního života než
psychické obtíže a poruchy chování. Ty jsou naopak označovány za hlavní zátěž lidstva 21. století.

9HģNHU£
SRGSRUD

MHSRVN\W
RY£QD

%(=3/$

9ROHMWHQ

71Ü

DbWHOÏ¯VO

b

R

b

3URWRŀHQHPXV¯WHE¿WQDbYģHFKQRVDPL

JUBILANTI

80 let
Jaromír Frajkovský
Vilém Klár
Michailidis Themistoklis
Stanislav Maňas
Josef Vorlíček
Květoslava Binderová
Jindřiška Říhová
Jarmila Pechatá
Bohuslav Červenka
Jana Dobiášová
Anna Řeháková

Růžena Rožánková
Jaroslava Čížková
Čepeláková
Hana Růžičková
nadporučík Miroslav
Suchý, důstojník
letectva – všechno
nejlepší přejí kolegové
a rodina
85 let
Emilie Hlavínová
Žoﬁe Antošová
Václav Harnisch

Hana Chaloupková
Miluše Červená
Ing. Marie Švestková
Rudolf Pechan
Květoslava Häfeliová
90 let
Jarmila Vojtíšková
Rostislav Míček
Zdeněk Kučera
Jarmila Sýkorová
91 let
Věra Pechová

Bohuslav Landa
Danuše Horová
Miloš Marčík
Barbora Kubecová
Milan Zeman
Marie Čermáková
Anna Štainbruchová

93 let
Eva Broukalová
Marta Hnyková
Josef Plechatý
94 let
Květomila Ouředníčková
Božena Marešová
Věra Jiráková
Zdeněk Toman

92 let
Marie Jiříková
Danica Fiedlerová
Ing. Vladimír Žvejkal
Marie Vrzalová

96 let
Irena Vobořilová
97 let
Olga Bystřická
Blahopřejeme!
p j

95 let
Marie Náchodská

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let
a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména jubilantů jsou
proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Když GYMLIT neotevřel dveře…
Stalo se dobrou tradicí, že v prosinci a lednu každého školního roku otevíralo Gymnázium Litoměřická dokořán své dveře veřejnosti a uchazečům o studium. Také na letošní dny otevřených dveří bylo vše připraveno, ale v důsledku nepříznivé epidemické
situace vedení školy rozhodlo, že tentokrát zůstanou dveře zavřené. Nebyl by to ale Gymlit, aby nepřišel s náhradním řešením.
Gymnázium Litoměřická nabídlo interaktivní virtuální
prohlídku svých vnitřních
prostor – odborných pracoven,
tělocvičen, školní knihovny,
jídelny, ale také venkovních
sportovišť a příjemného okolí
školy. Prostřednictvím vstupů
ředitelky a jejích zástupkyň se
návštěvníci dověděli například
důležité informace o přijímacím řízení, o přípravných
kurzech a přijímacích zkouškách nanečisto pořádaných
školou. V rámci virtuální návštěvy odborných pracoven
hovořili vyučující příslušných
předmětů o vybavení učeben,
o metodách výuky, zapojení
a úspěších žáků v soutěžích. S problematikou studia
na gymnáziu seznámily zájemce výchovná poradkyně,
školní metodička prevence
a z pohledu svého zaměření
a kompetencí i koordinátorky
pro nadání a pro školní vzdělávací program.
A protože „nejen vědou živ
je člověk“, poskytla vedoucí
školní jídelny cenné informace o pestré nabídce obědů,
o jejichž kvalitě svědčí velký

zájem nejen žáků a zaměstnanců Gymnázia Litoměřická,
ale také žáků dalšího gymnázia Prahy 9.

Virtuální dveře gymnázia otevřeny
do konce ledna
Letošní netradiční podoba
dnů otevřených dveří vzbudila
zaslouženě velký zájem žákovské i rodičovské veřejnosti
a ačkoli termíny obou dnů

otevřených dveří (9. prosince 2020 a 6. ledna 2021) již
uplynuly, ponechává škola ty
virtuální dveře otevřené ještě
do konce ledna. Stačí využít
odkaz www.gymlit.cz/dod
a vstoupit.
Škola se nejen pražským zájemcům o studium na gymnáziu velmi úspěšně představila
již v listopadu loňského roku
na online přehlídce pražských

středních škol Schola Pragensis. Prezentace je k zhlédnutí
na prahaskolska.cz/organization/600006247/.
Jak je vidět, učitelé a žáci
Gymnázia Litoměřická si vědí
v každé situaci rady a cestu
ke svým budoucím žákům
a spolužákům si vždy najdou –
i když momentálně nemohou
otevřít dveře. [Jana Sůrová, obrázek
M. Feber

Hledá se ředitel roku 2020/2021
Ředitel školy udává její směr a určuje atmosféru. Je to postava nesmírně důležitá, neovlivňuje přímo pouze své žáky, ale
celé rodiny a tým svých kolegů. Už třetím rokem organizuje
společnost Tutor, s.r.o., anketu, jejímž cílem je vzdát hold
ředitelům a ředitelkám českých škol a ty nejúspěšnější také
odměnit zaslouženým titulem a cenami.
Rok 2020 s sebou do všech
životů přinesl nečekané situace, ve kterých jsme se
museli rychle zorientovat
a třeba i změnit naše zažité
vzorce a jistoty. Právě školství
je sektorem, kde proběhly
změny téměř největší. Ze dne
na den museli pedagogové
reagovat na nová opatření
a přizpůsobovat své plány.
Zodpovědnost jako vždy připadla na muže a ženy v čele.
Ředitelé škol se v této době
jasněji než dříve projevili jako
opravdoví vrcholoví manažeři. Za jejich nasazení bychom
jim touto cestou chtěli podě12
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kovat a vybrat opět toho nejlepšího z nejlepších.

Nominujte svého favorita do konce
ledna
Máte ve svém okolí někoho,
kdo je podle vás takového
titulu hoden? Vyplňte nominační formulář a zařaďte svého
favorita do soutěže. Čím je váš
kandidát výjimečný? Napište,
proč si pana ředitele či paní
ředitelky vážíte a proč si podle
vás zaslouží vyhrát.
Nominace s návrhy kandidátů do ankety mohou podávat žáci základních a středních
škol, jejich rodiče, učitelé
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nebo jiní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, zřizovatelé i absolventi těchto škol
a další občané.
Nominace musí být podány
nejpozději do 31. ledna 2021,
a to elektronicky vyplněním nominačního formuláře
na webových stránkách
www.tutor.cz/reditelroku.
Odborná porota na základě
nominací zvolí ﬁnalisty, kteří
následně dostanou speciální
domácí úkol. Odpovídat budou na otázky týkající se školství a jejich osobního pohledu.
Pokud máte dotazy k pravidlům ankety Ředitel
roku, můžete volat na tel.:
210 084 210 (pondělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin a v pátek
od 8.30 do 12 hodin) nebo pošlete otázky na info@tutor.cz

Vyhlášení a ceny
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne v dubnu 2021.

Oznámeni budou vítězové
každé ze tří kategorií (malotřídky, základní školy, střední
školy a gymnázia) a také absolutní vítěz ankety a ředitel
roku pro období 2020/2021.
Všichni vítězové obdrží hodnotné ceny od partnerů a pořadatele ankety. Mezi nimi
jsou např. poukazy na vzdělávací manažerské kurzy či
předplatné časopisu o vzdělávání. [red
SPOLEČNOST TUTOR
O SOBĚ

Naším heslem je
„To zvládneme!“
Od roku 2000 pomáháme plnit vaše sny
tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme
vzdělanost. Přes 100 000 lidí z Česka
a Slovenska se v životě neztratí díky
jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu a přípravě na střední školy, maturitu
a vysoké školy.

L E DE N

2021

Z D R AV O T N I C T V Í

Odběrové místo na covid-19
na Proseku nabízí i antigenní testy
Městská část Praha 9 ve spolupráci se zdravotníky umožňuje nepřetržitě již od dubna 2020 testování na přítomnost covid-19.
Odběrový stan stojí u Polikliniky Prosek v Lovosické ulici 440 a kromě PCR testu si tu mohou zájemci od 26. listopadu loňského roku nechat nově udělat i antigenní test.
Antigenní testy jsou vhodné
zejména pro osoby, u nichž je
podezření, že se nedávno inﬁkovali, jsou pravděpodobně v ranné fázi onemocnění a zároveň
se u nich již projevily příznaky
typické pro onemocnění covid-19. Jedná se o lidi se střední
až vysokou virovou náloží.
Cena za test je 750 Kč. Test je
možné hradit jako samoplátce,
ale podobně jako na PCR test
na něj může lékař vystavit
E-žádanku.
„Odběr vzorku u antigenního testu je stejný jako
u standardního PCR testu,
tedy stěrem z nosohltanu, ale
zatímco PCR test pátrá přímo
po přítomnosti RNA viru, antigenní testy místo genetické
informace detekují antigeny

na jeho povrchu,“ uvedla Eva
Koblížková, ředitelka společnosti Laboratoře lékařské
genetiky (LLG), která odběry
na Proseku provádí.

Kdy jít na antigenní test?
Detekování nemoci antigenním testem je nejoptimálnější
v době těsně po pravděpodobném inﬁkování od covid
pozitivního člověka (do 5 dní)
u těch, u nichž se už zároveň
projevily příznaky respiračního onemocnění. Případný
negativní výsledek vzhledem
k nižší citlivosti ovšem nevylučuje onemocnění covid-19.
Tento typ testu není vhodný
k vyšetřování osob s nízkou
pravděpodobností infekce, tj.
například u lidí bez příznaků,

jež nebyli v kontaktu s pozitivní covid osobou.
Výhodou antigenního testu
je jeho rychlost – výsledek se
dozví testovaná osoba ihned
na odběrovém místě zhruba
za 15 minut.
„Antigenní testy a jejich
opakované použití je vhodné

používat například jako rychlotest u nějaké větší skupiny
nakažených osob (ve ﬁrmě
apod.). Následně se pak dají
ověřit citlivějšími PCR testy,
což je určitě vhodný postup,
který má logické opodstatnění,“ doplnila k využití testů
Eva Koblížková. [

INFO

Otevírací doba odběrového místa:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

8-13 hod.
8-13 hod.
8-13 hod.
11-16 hod.

Na testování je nutné se předem objednat na konkrétní den a čas. Proklik na rezervační
systém pro objednání na odběrové místo na Poliklinice Prosek (Lovosická 440, Praha 9)
najdou zájemci na adrese https://www.genetikapardubice.cz/poliklinika-prosek nebo si
lze rezervovat termín odběru přímo přes odkaz https://llg-prosek.reservio.com.
Na Proseku se mohou nechat otestovat jak lidé s e-žádankou, tak i samoplátci, pro které
je cena za standardní PCR test 1750 Kč. Výsledek vyšetření je vyhotoven nejpozději
do 48 hodin. Městská část Praha 9 svým obyvatelům přispívá na tento typ testu částkou
300 Kč. Sleva se poskytuje pouze na standardní PCR test po předložení dokladu, který
deklaruje trvalé bydliště v MČ Praha 9. Sleva je udělena hned na místě při platbě.
Lidé se také mohou nechat vyšetřit na přítomnost protilátek (imunochromatograﬁcký
test). Výsledek vyšetření je vyhotoven do 5 minut společně s výslednou zprávou.
Cena tohoto testu je 700 Kč.

sociálních kontaktů

COVID INFOLINKA (+420) 607 400 401 je v provozu v pondělí až pátek od 7 do 15 hodin
nebo napište na e-mail covid@genetikapardubice.cz.

ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz
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Každé pondělí roušky
a dezinfekce pro seniory zdarma
I letos si mohou senioři z městské části Praha 9 přijít každé
pondělí na vysočanskou radnici pro roušky a dezinfekci zdarma.
Od dubna loňského roku
rozdává vysočanská radnice
seniorům roušky a rozlévá
dezinfekci do přinesených
nádob. Od května pak bez
přerušení každé pondělí od
16 do 17 hodin (Sokolovská
14/324, Praha 9). A letos tato
iniciativa pokračuje.
„Pravidelně vozíme ochranné pomůcky rovněž do ústavu
Sociální služby Praha 9 nebo
bezdomovcům. Respirátory
jsme poskytli všem učitelům
a vychovatelům v našich základních a mateřských školách, zdravotnímu personálu
na Poliklinice Prosek nebo
dětem z rodin s nízkými příjmy,“ dodává radní MČ
Praha 9 Jiří Janák. [mk
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Dvořákovy melodie rozezní radnici
Cyklus koncertů komorní hudby by měl pokračovat 21. ledna 2021 od 19 hodin na vysočanské radnici koncertem s názvem
Antonín Dvořák – 180. Připomene 180. výročí narození tohoto významného hudebního skladatele.
Výročí narození světového
hudebního velikána si připomeneme výběrem z jeho
jedinečné komorní tvorby
pro klavír a smyčce. Klavírním triem Dumky se Antonín
Dvořák loučil se svou vlastí
a svým publikem na čtyřiceti
koncertech před odjezdem
do New Yorku. Klavírní kvar-

tet Es dur složil na naléhání
nejvýznamnějšího evropského
nakladatele Simroka a během
komponování napsal v dopise:
„Jde to nad očekávání lehce
a melodie se mi jen hrnou. Zaplať pánbůh!“
Na vysočanské radnici zazní
Dvořákova díla v podání klavíristy Karla Košárka a členů

Členové Kvarteta Martinů – Adéla Štajnochrová (housle), Jitka
Vlašánková (violoncello), Zbyněk Paďourek (viola)

Program:
Klavírní trio č. 4 „Dumky“,
op. 90
Klavírní kvartet č. 2 Es dur,
op. 87

Konání koncertu je podmíněno
platným vyhlášením epidemických opatření vlády ČR. [jd
INFO
Koncert se koná v obřadní síni vysočanské radnice Praha 9, Sokolovská
14/324. Bezbariérový vstup (2. p./výtah).
Omezená kapacita sálu.

Klavírista Karel Košárek

Mozaikový svícen

Led(n)ová ilustrace

Celodenní workshop pro ty, kdo se chtějí ponořit hlouběji
do mozaikování.

Ilustrace perokresbou kolorovaná akvarelem – to je předmětem výtvarného workshopu, který je v lednu plánován v Obecním domě ve Vysočanech.

Polepíte si podklad skleněnými střepy či pravidelnými
čtverečky, které si sami nařežete ze skleněných tabulí. Kdo
nechce měřit a řezat, může
sklo lámat a štípat kleštěmi.
Po dokonalém zaschnutí lepidla se naučíte míchat a barvit
spárovací hmotu a výrobek
– mozaikový svícen – dokončit. Čeká vás i trochu teorie
týkající se druhů mozaikování a používaných pomůcek.
K dispozici budou pro inspiraci také knihy o mozaikách.
Workshop se koná v sobotu
13. února od 10 do 18 hodin
v Obecním domě ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro. Jeho cena je
1700 Kč (pomůcky a materiál
v ceně, nutno uhradit nejpozději deset dní před konáním).
14

Kvarteta Martinů (Adéla Štajnochrová – housle, Zbyněk
Paďourek – viola, Jitka Vlašánková – violoncello)
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Bezbariérový přístup zajištěn.
Kapacita omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na webu divadla
Gong. [Text a ilustrační foto: dg
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Během dvoudenního workshopu
si pod vedením
zkušené lektorky
vyzkoušíte namalovat ilustraci
podle vlastního
výběru tématu,
a to technikou
perokresby zpestřenou barevným
kolorováním
akvarelovými barvami. S sebou si můžete přinést obrázek
jako předlohu, pokud nemáte
nápad, lektorka vám jistě pomůže najít inspiraci.
Kdy: 25. a 26. ledna, vždy
17.00–20.00
Kde: Obecní dům ve Vysočanech

(výtvarný ateliér), Jandova 4,
4. patro (bezbariérový přístup)
Cena: 1000 Kč (dva tříhodinové workshopy)
Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na webu divadla
Gong. [dg, Ilustrační obrázek
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Mária Kudasová: Z jeskyně do iluze
Pevně doufáme, že se v Galerii 9 uskuteční od 5. do 28. ledna 2021 výstava fotografií a kreseb, jejichž autorkou je Mária
Kudasová. Nese název Z Jeskyně do iluze. Vše ale bude záviset na aktuální epidemické situaci u nás.

Galerie 9, historická budova
vysočanské radnice, Sokolovská
14/324, Praha 9.
Více na www.galerie9.cz

Mária Kudasová se v Galerii 9
představila poprvé v roce 2015
fotograﬁckou výstavou Obrázky
nespavce. Od té doby jsme se
s ní mohli setkat jako s autorkou exkluzivní biblioﬁlie Tibora
Hontyho Thanatos či kurátorkou výstavy portrétních fotograﬁí Miroslava Khola Legendy.
Narozena 1958, žije v Praze.
V roce 1977 absolvovala SUPŠ
v Košicích, od roku 1998 je
členkou APF. To jsou jen velmi
kusé informace o autorce, ale
možná postačí doplnit, že setkání s ní a jejími fotograﬁemi
je velmi podobné setkání se
zlatou šupinkou v horském potoce. Ostatně Jan Klusák o tom
ví své. V dubnu 2020 řekl:
Kdysi v nějaké širší společnosti ke mně přistoupil Milan
Munclinger a pošeptal mi
„Tamhle to je Mária. Ona je
čarodějka.“ Ukázal na křeh-

kou postavičku stojící opodál.
Nepochyboval jsem o Milanově
tvrzení a měl jsem od té doby
mnohokrát příležitost přesvědčit se, že bylo pravdivé.
Mária dovede vyčarovat
na fotograﬁckém materiálu zachycené stopy prchavé přítomnosti neznámých kouzelných
zvířat, zdržujících se v tajemných jeskyních a šerosvitných
lesních zákoutích. Kde to je?
V pohádkové zemi. Občas
mám chuť v ní zmizet proměněn v neznámé tajemné zvíře.

Bezhlasé poselství
Jsou fotografové, kteří se
honí za jedním jediným momentem z letu času a pohybu
světa, za zlomkem prchavé
skutečnosti, útržkem života.
Však také právě v tom někteří
spatřují hlavní, ne-li jediné
poslání fotograﬁe oproti jiným
uměleckým žánrům.
Márii Kudasovou zajímá spíš
to, co trvá a zůstává – co zůstane ještě dlouho, zřejmě
i dlouho poté, co nebude nikoho, kdo by to reﬂektoval.
Márii Kudasovou zajímá
především detail, maličkost
povýšená na celek, blakeovský „svět v zrnku písku...“
– jedno pak jde-li o lidskou
tvář, záznam stopy želvího
trusu, miniaturní zátiší či mi-

Z bláta do louže, z deziluze do iluze, pořád v jeskyni, blíž sebepoznání, blíž radosti ze sebepřekonání, blíž podstatě svých snů, přesto stále v jeskyni. Mária Kudasová, říjen 2020

niaturu gesta... nebo kámen
– protože kameny jsou pro autorku obsesí, ať už ji nazveme
láskou, nebo prokletím.
Mária Kudasová není ovšem jen – jako by to nestačilo
– fotografkou. Je i kreslířkou
a musím přiznat, že mi její
čisté, odhmotněné kresby
při prvním spatření vyrazily
dech.
V artefaktech, které autorka
předestřela naší pozornosti,
se spojují profese obě. Snímek
kamene z hlubin druhohor
nebo prvohor, prohlodaný
otisky a vrypy mechovek,
lilijic, trilobitů či jakých ďasů
– zprávy z časů minulých –

překrývá jeskynní kresba
našich dní. Poselství překrývá
poselství.
Zaklínání.
Slova jsou ulétavá. Zmlkněme
a zaposlouchejme se do bezhlasu těch křížících se zpráv.
Ať nejsou vysílány nadarmo.
[Jaroslav Kořán, 7/4/1994

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Za krátkou dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního shonu, a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9 se koná v lednu vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
6. 1. – bílá koláž
13. 1. – závěsná ozdoba s hliněnými
korálky
20. 1. – abstraktní obrázek/akryl
a tuš
27. 1. – květiny z obalů na vajíčka

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin
20. 1. – relaxační kreslení
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Divadlo Gong
Program v Divadle Gong závisí na aktuálních epidemiologických opatřeních vlády ČR. Sledujte www.divadlogong.cz.
2. 1. sobota 19.00
Malá scéna
JAK JE NEZNÁTE
Znovuoživené folkové, trampské a country písničky v podání Heleny Maršálkové
a Marcely Voborské.
12. 1. úterý 19.00
Post Scriptum
Oto Kovařík: ŠKALOUD
Když maloměstská škola místo ohlášeného europoslance omylem přivítá vychytralého podvodníka, začnou se dít věci.
13. 1. středa 19.00
Pořad Slováckého krúžku v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU
17. 1. neděle 16.30
NOVOROČNÍ TANEČNÍ SHOW INSTITUTU
REGENERACE
Vystoupení a setkání orientálních
tanečnic, přátel a příznivců taneční školy
Institut regenerace.
20. 1. středa 19.00
Jazz Club Gong
JAZZOVÁ STŘEDA
21. 1. čtvrtek 19.00
(přeloženo z 18. 4 a 23. 10. 2020)
Robert Bellan: NORMÁLNÍ DEBIL
Příhody z autorova dětství prožitého
v socialistickém Československu
v retrokomedii na motivy stejnojmenné
knihy. V hlavních rolích Zbigniew Kalina
a Leoš Noha.
23. 1. sobota 19.00
(přeloženo z 6. 4 a 20. 9. 2020)
Neil Simon: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH
MILENCŮ
Barney je zatrpklý stárnoucí muž, jehož
život nikam nesměřuje a který by se rád
vymanil ze stereotypu manželství tím, že
si aspoň jednou za život povyrazí s milenkou. V hlavních rolích Simona Stašová
a Petr Nárožný.

ale jak z ní ven? V hlavních rolích Petr
Nárožný a Naďa Konvalinková.

GONG DĚTEM
9. 1. sobota 15.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro děti
i dospělé.
11. 1. pondělí 10.00
Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
Klasická pohádka o klukovi, který si
vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce velké za deset bohatýrů!
12. 1. úterý 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula a Kuba
Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
13. 1. středa 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi
a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
14. 1. čtvrtek 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocourka Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

15. 1. pátek 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
19. 1. úterý 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
21. 1. čtvrtek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní prkna.
22. 1. pátek 10.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou
jeho robotického kamaráda.
23. 1. sobota 15.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
25. 1. pondělí 9.00 Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
3+
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
25. 1. pondělí 10.15
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků a pavouků odehrávající se v nejtajnějších úkrytech
v trávě, pod kameny i na břehu potoka.

26. 1. úterý 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.
27. 1. středa 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
28. 1. čtvrtek 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán se
však nevzdává.
30. 1. sobota 15.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocourka Modroočka
3+

KLUB KOCOUR
14. 1. čtvrtek 19.30
MICHAEL TO CASTLE
Současný pop s jazzovými vlivy, plný
moderních groovů, které často vybízejí
k tanci.
21. 1. čtvrtek 19.30
VENIKA HARTLYN
Písničkářka, klavíristka a autorka
zejména křehkých balad. Na pětistrunný
„bezpražec” ji doprovází baskytarista
Ondra Kunst.
28. 1. čtvrtek 19.30
LUNEDBAND
Pražská rocková kapela hrající převážně
známé i méně známé hity, avšak cílí také
na autorskou rockovou a folk-rockovou
tvorbu.

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

24. 1. neděle KRC Knoﬂík
HUDEBNÍ DEN S KNOFLÍKEM PRO
MALÉ I VELKÉ
25. 1. pondělí 19.00
(přeloženo z 16. 10. 2020)
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
30. 1. sobota 19.00
(přeloženo z 27. 4. a 27. 10. 2020)
Marc Camoletti: A DO PYŽAM!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele. Netuší
však, že jeho přítel je zároveň milencem
jeho ženy. V hlavních rolích Leoš Noha,
Lucie Zedníčková a Lukáš Langmajer
31. 1. neděle 16.00
(přeloženo z 19. 4. a 1. 11. 2020)
Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE!
Snadné je spadnout do manželské krize,
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Gong ve víru orientálních tanců
Jana Voříšková, zakladatelka
školy orientálních tanců Institut Regenerace, zve na pravidelnou přehlídku břišních
tanců v Divadle Gong.
V neděli 17. ledna proběhne
(doufejme) v Divadle Gong
tradiční Novoroční taneční
show Institutu Regenerace.
Můžeš prozradit neznalému
divákovi, oč se jedná?
Jde snad už o tradiční vystoupení účastníků kurzů
orientálních břišních tanců.
Nadcházející vystoupení se
však bude kvůli covidu-19
od těch předchozích podstatně
lišit.

Lonští účastníci přehlídky břišních tanců Institutu Regenerace v Divadle Gong

Co tedy bude jinak?
Vlivem koronavirové pauzy
došlo k dlouhému přerušení
kurzů, a tím pádem nemohly
naše studentky dostatečně
trénovat a připravit si vystoupení, která jinak bývají hlavní
náplní večera. Pro letošní
ročník jsem se proto rozhodla,
že tančit budou profesionální
soubory a tanečnice z celé republiky.
Dojde i na nějaký doprovodný
program?
Ano, součástí bude i módní
přehlídka luxusních kostýmů na orientální břišní tance
z dílny Renata Design.
Podléhá břišní tanec trendům?
Trendy se nevyhýbají ani
břišnímu tanci. Nejvíce je to
vidět na kostýmech. Před
patnácti lety byly součástí
každého vystoupení různé
penízkové šátky, čelenky,
penízky na podprsenkách.
Dnes jsou kostýmy elegantní,
jednoduché, často šité u nás
na míru, necinkají, obsahují
štrasové kombinace, krajku
a aplikace z kamínků. Myslím,
že veliký vliv na módu u nás,
ale i v srdci orientálního tance
mají stále egyptské tanečnice,
ale též ruské a ukrajinské návrhářky. Také pozoruji návrat
jak v tanci, tak v kostýmech
k tzv. Golden éře, tedy ke zlatému věku orientálního tance
v Egyptě v polovině 19. století.
Určitě to souvisí s retro vlnou,
která je všudypřítomná – kostýmy mají vysoké pasy, kdy
není vidět pupík. Obvykle
sukně kostýmu sahá pouze
k bokům. Také se tanec zrychluje, používá se více baletních
arabesek a točení a trendem
LEDE N

2021

bráním se tomu, nicméně se
obávám, že ženy-klientky by
se nemusely cítit komfortně. Přeci jen je zde povědomí
o tom, že si na kurzy chodí
odpočinout od mužů a od dětí,
aby se k nim po lekci mohly
zas usměvavé vrátit, a mohly
by to tedy brát jako narušení
určité energie. Ale v dětských
kurzech jsou přítomní i chlapci, tak jsem zvědavá, zda nám
z nich vyrostou další tanečníci.
Taneční show Institutu
Regenerace by se v Divadle
Gong měla odehrát 17. ledna
od 16.30 hodin. Vzhledem
k současné epidemické situaci, prosím, sledujte webové
stránky divadlogong.cz pro
aktuální informace. [dg, foto:
Lektorka a zakladatelka školy orientální tanců Institut Regenerace Jana Voříšková

v posledních pěti letech je
využívání vlasů k tanci. Ale
i přes občasné krátkodobé
trendy a experimenty s tancem se stále většina tanečnic
s pokorou věnuje klasickému
orientálnímu stylu Raks sharki a snaží se vzdělávat u těch
nejlepších, aby mohly šířit tanec v jeho nejčistší formě.

Chodí na kurzy i muži?
Muži v arabských zemích tančí
– v Egyptě, Jordánsku, Turecku, a to přímo úchvatně. Ale
u nás máme pouze dva profesionální tanečníky. Za mých
jedenáct let výuky, a to jsem
učila i deset kurzů naráz v různých městech, jsem na kurzu
žádného muže neměla. NeD EV Í T K A

/
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mjfoto.cz

INFO
Jana Voříšková je zároveň lektorkou
kurzu orientálního břišního tance, který
se koná v Obecním domě ve Vysočanech každou středu od 11 do 12
hodin. Pro bližší informace volejte nebo
pište do kanceláře kurzů (777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz). Na webu divadlogong.cz najdete také online přihlášku
na tento kurz.
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Přidejte se ke kbelským hasičům
Devítka uzavřela v září loňského roku s městskou částí Praha 19 dohodu o spolupráci k poskytování služeb jednotky požární ochrany Kbely. Pokud byste chtěli rozšířit řady členů kbelské
jednotky sboru dobrovolných hasičů, rádi vás tady přivítají.
„Pomoc jednotky požární
ochrany Kbely, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 19, je pro
naši městskou část důležitá.
Při požárech, ale i dopravních
nehodách či technických haváriích zasahují příslušníci
Hasičského záchranného sboru
Praha z holešovické stanice, ale

pokrývají jen přes 70 procent území,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 pro
bezpečnost Adam Vážanský
a pokračuje: „Kbelští hasiči
u nás na základě podepsané
smlouvy o spolupráci zasahují
při požárech, záchranných
pracích při živelních pohro-

mách a jiných mimořádných
událostech, ale také se účastní
protipožární preventivní činnosti v oblasti ochrany obyvatel.“
V současné době hledají
Kbelští dobrovolné hasiče,
hasiče-strojníka a vedoucího
kroužku mladých hasičů. [mk

Zdraví, které
chutná
Chcete mít pevné zdraví, dobrou kondici, více
energie, a navíc si dobře
pochutnat na opravdovém
jídle? Přijďte na praktickou přednášku o zdravé
výživě do Obecního domu
ve Vysočanech.

Přednáška o zdravé výživě
včetně praktických ukázek a receptů s názvem
Zdraví, které chutná, to
je praktický seminář,
na kterém se seznámíte
s nejnovějšími poznatky
v oblasti zdravé výživy
a správnými stravovacími
návyky. Váš organismus
si dokáže poradit s viry
i nemocemi, pokud máte
dobrou imunitu a kondici.
Svoji fyzickou i psychickou
kondici si zlepšíte pomocí
kvalitního jídla, a navíc bez
jakýchkoliv diet, nesmyslných výživových omezení
a počítání kalorií. Lektorka
vám pomůže sestavit optimální jídelníček a představí
jednoduché tipy a recepty,
které během semináře také
ochutnáte.

Kdy, kam a za kolik?
Přednáška s praktickými
ukázkami se koná ve čtvrtek 4. února od 18 do 20
hodin v Obecním domě
ve Vysočanech, Jandova 4,
Praha 9. Jejím lektorem je
Karolina Risser. Seminář
stojí 300 Kč.
Kapacita přednáškového
sálu je omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická přihláška na našem
webu. [Text a ilustrační foto: dg
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Dlouhodobé kurzy ve vysočanské Jandovce
Věřme, že nový rok 2021 bude vstřícnější ke všem, kteří se chtějí zdokonalovat v nejrůznějších kurzech nebo při workshopech.
Obecní dům v Jandově ulici ve Vysočanech jich připravil celou řadu a v mnohých jsou volná místa.
Podrobnější informace o všech
kurzech a workshopech najdete na www.divadlogong.cz.
Jejich kapacita je omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na webu
Divadla Gong.

HERECKÉ KURZY
PRO NEJMENŠÍ (6–7 let)
Prvotní divadelní forma. Hry
zaměřené na pohybové dovednosti, spolupráci a trénink
jednoduchých přednesů a rolí.
Kdy: každé pondělí 16.00–
16.45
Cena: 1300 Kč (jedno pololetí)
FOTOGRAFIE PRO DĚTI
A TEENAGERY (10–18 let)
Digitální fotograﬁe. Základní
principy a vývoj fotograﬁe,
expozice, ostrost, kompozice,
práce se světlem.
Kdy: každé pondělí 16.00–
17.30
Cena: 1600 Kč (8 lekcí)

MOZAIKA (navazující umělecké
workshopy)
Vlastní mozaikové projekty
s odborným vedením. Výběr
materiálu a pomůcek, lepení,
spárování.
Kdy: každé pondělí 18.00–
21.00
Cena: 3500 Kč (10x tříhodinový workshop)
TVŮRČÍ PSANÍ PRO DĚTI
A TEENAGERY (10–15 let)
Základní pravidla příběhu,
vytváření zajímavých hrdinů
(i padouchů), zdroje inspirace
a nápadů. Psaní napínavých
příběhů, odstraňování vlastních chyb z textu.
Kdy: každou středu 15.45–
16.45
Cena: 2000 Kč (10 lekcí)
POHYBOVÁ VÝCHOVA
PRO DĚTI (4–6 let)
Základy pohybové a taneční
průpravy za pomoci šátku,
míče a obruče.

Kdy: každou středu 16.30–
17.30
Cena: 1600 Kč (jedno pololetí)

Přednášky a workshopy
HÁČKOVÁNÍ – umělecký workshop
Košíček ze šňůrové příze
s dřevěným dnem – dekorace
či praktická pomůcka do koupelny.
Kdy: sobota 16. ledna 10.00–
16.00
Cena: 500 Kč (záloha 300 Kč,
nutno uhradit pět dní před
konáním)
ZÁKLADY KINEZIOLOGIE
– přednáška
Svalový test, odstraňování
psychických bloků. Tanec
svalů, vyrovnání energií, doplňující cvičení.
Kdy: čtvrtek 21. ledna 18.00–
20.00
Cena: 300 Kč (záloha 150 Kč,
nutno uhradit pět dní před
konáním) [Text a ilustrační foto: dg

Workshop
pro zkušenější
„háčkařky“

Přednášky kineziologie

Umělecký workshop háčkování je plánován na sobotu
16. ledna 2021 od 10 do 16
hodin v Obecním domě
ve Vysočanech, Jandova 4,
čtvrté patro (bezbariérový
přístup zajištěn).

Kineziologie v běžném
životě
Co je to kineziologie
a jednoduchý svalový test? Jak pomocí
tohoto testu nalézt
a odstranit psychické bloky? Tanec
svalů k vyrovnávání
energií, doplňující
cvičení pomáhající
při stresu.
Kdy: čtvrtek
21. ledna 18.00–
20.00

Během
workshopu
budete vyrábět
košíček ze šňůrové příze s dřevěným dnem,
dekoraci či
praktickou pomůcku do koupelny. Vhodné pro zkušenější
„háčkařky“.
Cena kurzu je 500 Kč (materiál a dřevěné dno v ceně).
Kapacita omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na webu Divadla
Gong. Záloha 200 Kč, nutno
zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději pět dní před konáním
akce. [Text a ilustrační foto: dg
LEDE N
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V zimě jsou v Obecním domě ve Vysočanech v Jandově 4
(4. patro) plánovány dvě přednášky kineziologie.

Kineziologie II:
Jak vzhled
ovlivňuje naše chování?
Jaký má vzhled obecně vliv
na naše chování? Základní
druhy a charakteristiky struk-

DOBRÉ SVĚTLO!

tur a funkcí v kineziologii. Jak
díky poznání těchto struktur
a funkcí pochopit a přijmout
sebe a druhé?
Kdy: čtvrtek 11. února 18.00–
20.00 [dg

INFO

S sebou: pohodlné oblečení, zápisník, tužku.
Cena jedné přednášky: 300 Kč (záloha 150 Kč, nutno uhradit nejpozději pět
dní před konáním)
Kapacita omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška na webu Divadla Gong.

Jeden z tipů z kurzu
fotografie pro děti
a teenagery
Foťte proti světlu. Získáte plastičtější
a zajímavější snímky. Objektiv se snažte
odclonit od dopadajícího slunce nebo
jiného zdroje světla například stínem
stromu nebo i dlaní. Udržujte objektiv
vždy čistý, v protisvětle se všechny
nečistoty výrazně projeví tak jako
na čelním skle auta. Objektiv nejdříve
zbavte prachu štětečkem na optiku
nebo proudem vzduchu ze speciálního
balonku a pak odstraňte případné ﬂeky
a otisky nadýchnutím a setřením zkondenzované páry z povrchu čočky zlehka
čistým sepraným bavlněným kapesníkem. Postupujte od středu ke kraji.

Mozaika podle
vaší fantazie
Ponořte se do kreativního
mozaikování naplno! Navazující
umělecké workshopy budou založeny na vlastních projektech.
Můžete si přinést i svůj materiál
a předměty, které chcete ozdobit mozaikou či vám s výběrem
pomůže lektorka (hradí si každý sám). Každý projekt bude
konzultován individuálně podle
vašich představ. Během deseti
tříhodinových lekcí můžete
stihnout pět menších či dva větší projekty, záleží na vás. Naučíte se orientovat v typech lepidel,
použití v interiéru či exteriéru,
různých možnostech skládání
materiálu a konečné spárování.
Kdy: každé pondělí 18.00–
21.00
Cena: 3500 Kč
(10x tříhodinový workshop)
Místo konání: Obecní dům
ve Vysočanech, Jandova 4,
4. patro (bezbariérový přístup
zajištěn)
Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na našem webu. [Text
a ilustrační foto: dg
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Terénní program pro
děti a mladé na TikToku
Terénní program Proxima Sociale pro děti a mladé (8-26 let)
v Praze 9 funguje nepřetržitě navzdory všem anticovidovým
opatřením.
K tradiční kontaktní práci
v ulicích nám období pandemie
covid-19 přineslo i nové formy
práce. Máme účet na Instagramu – „natvestrane“ a na TikToku – „NaTveStrane“, kde
aktivně vytváříme obsah, který je pro mladé zajímavý.
V praxi to vypadá tak, že
natáčíme krátká videa, která
se zaměřují na preventivní
témata (první návštěva gynekologa, online bezpečí, jak
odmítnou alkohol …) a aktuální témata pro mladé (sebepoškozování, komunikace
s partnery rodičů, poruchy
pozornosti, přátelství, vztek,
smysl života…). Další komunikace pak probíhá v komentáři
pod videi nebo ve zprávách.
Nejčastěji řešíme vztahy
s rodiči, sourozenci, vrstevníky, spolužáky, partnerské

vztahy, řešení konﬂiktů, sebepřijetí, školu, stres atp.
Každou středu od 18 do 19
hodin máme livestream (živé
vysílání). Jde o prostor pro
dotazy – mladí nám píší, co je
zajímá, o čem by se chtěli dozvědět, co zrovna řeší, co řeší
jejich kamarádi, co je trápí;
dotazy zodpovídáme.
Práce s dětmi a mladými
lidmi nás baví, jsou pro nás
zdrojem inspirace, a to nejen ve využívání moderních
komunikačních prostředků.
Mají náš obdiv pro své nadšení
a energii, se kterou k životu
přistupují.
Zveme všechny děti a mladé na středeční live stream
na TikToku.
[Alice Egertová, regionální koordinátorka
programů pro děti a mládež Praha 9 Proxima
Sociale o.p.s.

Od ledna to zase chceme rozjet!
Začal nový kalendářní rok
a s ním nastoupí i nové školní
pololetí. Epidemická situace
je stále nestálá, ale i tak věříme, že kroužky v Domě dětí
a mládeže v Praze 9 budou
fungovat a pokračovat.

anebo se naučíme 3D modelování.
Nebo si chceš po dlouhé době
pořádně zasportovat?
Máme hned několik zajíma-

Baví tě umění a různé tvoření?
Přihlas se na jeden z výtvarných kroužků. Můžeš se přidat
do kroužku keramiky, který je
určen pro děti od 8 let. Nebo si
jen tak přijď na výtvarný kurz,
kde se naučíš základy výtvarných disciplín, pochopíš zákonitosti skladby kompozice,
modelace prostoru a tvorby
perspektivy. Vyzkoušíš si nové
věci a zdokonalíš své dovednosti v oblasti výtvarných
technik.

Baví tě tanec a nevíš, jaký styl si
vybrat?
Podívej se na náš
web, kde najdeš
hned několik
tanečních stylů –
tanečky pro děti,
zumba, salsa nebo
výrazový tanec.
Víš, že i věda může
být zábava?
Dozvíš se to
na kroužcích, které jsou zaměřeny
na přírodu. Máme
pro tebe několik
kroužků, kde jí budeš hodně blízko.

Baví tě tvoření na počítači a IT
technologie?
Vyber si tedy z kroužků, které
jsou zaměřeny na výpočetní
techniku. Naučíme se programovat hry, sestavíme robota
20
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vých sportů, kde se najdou
ještě poslední volná místa.
Vyzkoušet můžeš netradiční
sporty, jako je lakros, tchouck
ball, americký fotbal, ringo,
ultimate či discgolf. Kdo rád
soutěží, může zvolit kroužek futsal
soutěže. Pro děti od
10 let je volno
na aikidu.
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P RAH A

9

Víš, jak se starat o domácí
mazlíčky?
Na kroužku chovatel se dozvíš,
jak se chovat ke svému mazlíčkovi. Nebo pojď s námi objevovat nejrůznější zákoutí přírody
v kroužku přírodovědec.
Baví tě divadlo a chceš si vyzkoušet, jaké je to být hercem?
Přidej se do kroužku dramaťák
mladší. Dramaťák pro děti
ve věku od 7 do 9 let vytváří
bezpečné a příjemné prostředí,
v němž děti mohou rozvíjet
své tvůrčí a komunikační
schopnosti, empatii, fantazii
a schopnost spolupráce skrze
dramatickou hru a vstupování
do rolí.
Potřebuješ se zdokonalit v cizím
jazyce?
Zlepši se v cizím jazyce, jako je
angličtina nebo němčina. Kurzy
jsou otevřeny i pro dospělé. [mb
INFO

Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha 9
www.ddmpraha9.cz
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no. Dnes tu jsou v blízkosti jiné hostinské
provozovny.
A zakopaná harfa se pĜece našla. Když se
stavČl nárožní dĤm na této kĜižovatce, vykopali prý dČlníci v budovaných základech starou harfu. Tento název pĜijal i novČ postavený dĤm (jiní praví, že se tak jmenuje proto,
že novČ budovaný dĤm mČl pĤdorys harfy)
a celá tato kĜižovatka dostala jméno Harfa.
Navíc je tu i ulice Na HarfČ a Pod Harfou.
Odlehlé místo pod zalesnČným svahem, které zabydleli koþovníci z Balkánu, pĜipomíná
ulice s názvem Odlehlá a návrší Balkánu
v Nových Vysoþanech má stále na památku
zbytek lesa. Škoda, že tato þást Nových Vysoþan na BalkánČ a pod Balkánem už není
v Praze 9 jako ostatní þást Vysoþan. ZĤstala
tu jen Odlehlá ulice.
Miroslav Kuranda
Redakce: Miroslav
Kuranda
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Jak Harfa
ke svému jménu pĜišla

Ve Vysoþanech stávala od nepamČti poblíž brodu pĜes Rokytku tvrz rytíĜe
Ješka z Vysoþan. Od ní vedla nedlouhá cesta na sever a na jih, na jejichž obou
koncích byly zájezdní hospody. ObČ stály na místech, kudy probíhaly pĜes
Vysoþany cesty do celého svČta. Starší se zde vČtvila na sever a severovýchod
a druhá vedla na východ.

615
455
197

Aby krþmáĜ mohl vyhovČt všem požadavkĤm svých hostĤ, zĜídil u krþmy prostranný
dvĤr se stájemi pro konČ a pĜístĜeškem pro
koþáry a vozy, zval sem panského kováĜe,
aby ošetĜil þi pĜekoval konČ, opravil na koþárech a vozech, co se dlouhou cestou porouchalo. V krþmČ pĜistavil pokojíky pro
nocující panstvo a šalandu pro koþí a doprovázející služebnictvo.

Harfa – pohledem smČrem do budoucí PodČbradské ulice. PĜelom 19. a 20. století

Oba krþmáĜi byli sice rodní bratĜi, ale nevražili na sebe. Jak jejich krþmy vypadaly? PĤvodnČ byl skoro stejné, ale postupem þasu se
ta na severu, pod proseckým svahem zaþínala vzmáhat. Nebylo divu, stála na rozcestí
dvou cest, kde se sbíhaly koþáry s panstvem
– šlechtici, diplomaty, uþenci a kurýry spČchajícími do Prahy, a kupecké a formanské
povozy plné zboží pro Prahu.
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Pohled pĜes kĜižovatku z PodČbradské ulice

na návrší nad vysoþanským údolím. Svého
domácího pána, myslivce VojtČcha, si zvolili
za svého patrona.
V krþmČ nČkolikrát hledala harfenistka svou
zapomenutou harfu, ale marnČ. KrþmáĜ ji
zakopal na zahradČ.

Rokytka

Nebyla to pohádka
Léta pĜešla, þasy se mČnily. AktéĜi tČchto
pĜíbČhĤ už dávno nejsou mezi živými, ale
v zapomnČní nezapadli. Vzpomínka na nČ
ve Vysoþanech zĤstala. Na soucestí pod proseckým návrším je dnes námČstí OSN, kde
se sbíhají ulice Jandova, Pod Pekárnami,
Kolbenova, Freyova a Sokolovská. Ti starší pamatovali, že tu až do jejich þasĤ stával
hotel Modrá hvČzda. PĜesnČ tam, kde bývala
zájezdní krþma.
Poblíž brodu pĜes Rokytku – dnes již po nČm
není památka, protože Rokytka je pĜemostČna uliþním mostem – stávala až do poloviny
20. století vysoþanská tvrz. Za druhé svČtové
války byla poškozena a nebyla již obnovena.
A Ješka z Vysoþan a jeho syna rytíĜe ZdeĖka
nám pĜipomínají historické doklady.
Krþma na protČjším konci ulice, která dnes
nese jméno Freyova ulice, se ztratila již dáv-
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Rokytka

Modrá hvČzda
Jednou se v krþmČ zastavil jakýsi dvoĜenín
a informoval krþmáĜe, že zítra pojede kolem
jeho pán, pan Diviš, který má ve znaku zlatou hvČzdu v modrém štítČ. A že by na nČho
urþitČ dobĜe zapĤsobilo, kdyby nČjakým
zpĤsobem pĜipomnČl jeho erb.
KrþmáĜ se radil se ženou, þím ho pĜekvapit.
Žena navrhla, že upeþe dort a z borĤvkové
a citronové marmelády vyvede v barvách
jeho erb. KrþmáĜ mezitím dával do lesku celou krþmu (teć už vlastnČ zájezdní hostinec),
aby si pĜed panstvem nezadal. Navíc chtČl
pĜipravit pro potČšení vzácných hostĤ i podívanou pro oþi a uši. Zašel za svým bratrem
do jeho krþmy na opaþném konci Vysoþan,
aby ho požádal o pomoc. U nČho se totiž provozovalo nČco, zde dosud nevídaného. Místo
obvyklých pištcĤ obveselovaly pĜi slavnostních pĜíležitostech své hosty zjednané umČlkynČ – zpČvaþka, taneþnice a harfenistka.
Ale marnČ prosil. Bratr mu své úþinkující
nepĤjþil. A tak krþmáĜ místo harfenistky
sjednal místem projíždČjící cikánskou skupinu, kde jedna cikánka chĜestila a bubnovala
tamburínou a doprovázel ji zpČv a tanec dalších dvou. Nacviþily si poĜad a jeho vyvrcholením mČlo být pĜinesení slavnostního dortu
krþmáĜkou. Ale ouha! KrþmáĜ pro samé vyjednávání kulturní vložky nemČl þas sledovat výzdobu dortu. Tak se stalo, že krþmáĜka prohodila barvy a na dortu se zlatistvou
citronovou polevou pyšnila modrá hvČzda
z borĤvkové marmelády. Co teć?
Taneþnice a zpČvaþka se tak vČnovaly hostĤm, že ti nakonec pĜijali vysvČtlení, že zájezdní krþma se odjakživa jmenuje na poþest
slavného rodu DivišovcĤ Modrá hvČzda. Ale
protože krþmáĜ není urozeného stavu, nemohl si dovolit použít erb DivišovcĤ, proto prohodil barvy. Od té doby mČla vysoþanská zájezdní krþma ve svém názvu Modrá hvČzda.
Trojice „umČlkyĖ“ zĤstala v krþmČ i nadále a pomáhala šíĜit její vČhlas do okolí. ýastým hostem
tu byl i rytíĜ z vysoþanské tvrze Ješek z Vysoþan
a jeho syn ZdenČk. A krþma vzkvétala.

KejklíĜi a harfenistka
Jinak se ale vedlo jeho bratrovi v krþmČ
na jižním konci Vysoþan. Jednou mu náhoda alespoĖ pĜece trochu pomohla. Kolem
jeho krþmy projíždČl vĤz potulných kejklíĜĤ
odnČkud z balkánské zemČ s nezvykle krojovanými jezdci a pestĜe obleþenými krasavicemi. Ve voze na kozlíku vozka a vedle
nČho zĜejmČ sám Ĝeditel tohoto podivného
ansámblu. Zahnuli dolĤ smČrem k brodu
Rokytky a zĜejmČ smČĜovali do Modré hvČzdy. Když již všichni minuli krþmu, vybČhl
krþmáĜ za nimi a pĜemlouval je, aĢ si v jeho
krþmČ pĜed vjezdem do Prahy odpoþinou,
nasytí se, nechají odpoþinout konČ a že jim
nechá vyþistit zaprášené odČní a škornČ
a vyhĜebelcovat konČ. Principál spoleþnosti
se ponČkud ošíval. Snad by to bylo možné
až po návratu, kdy budou mít od umČnímilovných PražanĤ snad nČjaký ten zlaĢák
navíc, ale teć, když jsou na suchu? KrþmáĜ to pochopil a nabídl jim, že platit nemusí teć nic, že se vyrovnají až po návratu
z jejich pražského turné. Principál návrh
pĜijal. Nechali se tedy uvést do krþmy a ta
se jim stala na nČkolik dnĤ náhradním domovem. KrþmáĜ na tom neprodČlal. Hosté
se tu místo jednoho þi dvou zamýšlených
dnĤ zdrželi dva týdny. A veþer co veþer se
na dvoĜe a v šenku producírovali se svým
umČním. To sem pĜilákalo i takové návštČvníky, kteĜí dĜíve chodili do Modré hvČzdy.
Jejich vystoupení stála za podívání. ŽongléĜi a eskamotéĜi, akrobatka, hadí žena, klaun
a baletky a zpČvaþka a zpČvák. Ti za doprovodu harfenistky opravdu chytili posluchaþe
za srdce. PĜed závČreþnou dČkovaþkou se
ozval spoleþný zpČv celého ansámblu.
Když uspoĜádali pĜedstavení na rozlouþenou pĜed zájezdem do Prahy, pĜišli jej
zhlédnout i ti krþmáĜi z Prahy, u kterých
budou úþinkovat, a také krþmáĜ z Modré
hvČzdy. UmČlci se pĜedvádČli, seþ mohli.
V samém závČru vystoupení pĜi sborovém
zpČvu s doprovodem harfy se ale stalo nČco
neþekaného; harfenistce se pĜi bouĜlivém
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Bez harfy
Když kejklíĜi zjistili, že jim chybí harfenistka, vrátili se zpČt do krþmy. Ale pĜed nimi
tam již dorazil krþmáĜĤv bratr z Modré
hvČzdy pro harfu a vzápČtí i rytíĜ ZdenČk
z Vysoþan, aby své chránČnkyni nástroj pĜinesl. NepoĜídil však nikdo z nich. Jen kejklíĜi se domluvili s rytíĜem ZdeĖkem a pĜijali
od nČj práci i nabídku, aby se trvale usídlili
na lesním návrší nedaleko hájovny myslivce VojtČcha. Tady si vybudovali chaloupky
a zaþali hospodaĜit. A obþas se vypravili
do Prahy s nČjakým vystoupením, aby si
pĜivydČlali trochu penČz do hospodáĜství.
Do svého domova daleko na BalkánČ se už
nevrátili. UdČlali si svĤj domov i Balkán zde,

hudební nástroj nezĤstal. Harfenistka poznala, že teć vyjde najevo, že uzavĜela dohodu o svém vystupování s obČma a že to bude
mít pro ni zlé následky, a utekla. Schovala se
ve vysoþanské tvrzi u rytíĜe Ješka z Vysoþan.
Nalezla u nČho ochranu, když se pĜiznala
k podvodu. RytíĜ Ješek to totiž považoval
za vtipné. Ale co s harfenistkou? Na tvrzi
zĤstat nemohla. RytíĜĤv syn ZdenČk ji proto odvedl do hájovny na návrší jihozápadnČ
od tvrze, kde mČli svĤj les. Ten stĜežil jejich
hajný VojtČch.

Hotel Bratislava na HarfČ poþátkem 20. století

Dohoda
KrþmáĜ z Modré hvČzdy využil svou návštČvu v bratrovČ krþmČ k tomu, aby sliþnou
harfenistku pĜemluvil, aby po skonþení turné v Praze u nČho nastoupila do trvalého angažmá. Ona souhlasila a tajnČ se dohodli, že
po návratu z Prahy odejde od souboru a pĤjde k nČmu. Dostala slušnou zálohu. Jenže
podobnou zálohu dostala i od zdejšího krþmáĜe, protože ten s ní sjednal podobnou
úmluvu, bez bratrova vČdomí.
Za þas, když se kejklíĜi vraceli z Prahy opČt
cestou pĜes Vysoþany, byla harfenistka dosti nesvá. PĜijala dvojí zálohu, ale nastoupit
mohla jen v jedné krþmČ. Co teć?
KejklíĜi se nechali pĜemluvit k poslednímu
vystoupení v krþmČ, a jen co s veþerním vystoupením skonþili, zaþali balit na zpáteþní
cestu domĤ. PĜi nakládání vČcí do vozu pomáhal i krþmáĜ a pĜi tom tajnČ schoval harfu, aby
si pojistil harfenistku a mČl jistotu, že u nČho
zĤstane. Jenže jeho bratr z Modré hvČzdy si
harfenistku odvezl do své krþmy. V tom zmatku nakládání vČcí ji ani nikdo nepostrádal.
V krþmČ u Modré hvČzdy si krþmáĜ už plánoval každodenní veþerní vystupování harfenistky, jenže nastal problém – nebyla harfa. Vypravil se tedy za bratrem, zda u nČho

vybírání akordĤ svezl
závoj z ramen a zasvítilo její tČlo. Ona ale
neztratila duchapĜítomnost, nepĜestala hrát,
ale vždy stĜídavČ jednou
i druhou rukou šikovnČ
zakryla to, co by laþní
diváci rádi spatĜili. A tak
se díky její obratnosti píseĖ bez problému
dohrála. Ale diváky to
tak pĜivedlo do varu, že
si vyžádali další a další
pĜídavky, za které zasypávaly umČlce nejen potleskem a uznáním, ale
i zlaĢáky.
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti s nařízením EU 2016/679
(GDPR) upozorňuje
MČ Praha 9, že
v místě kulturních,
společenských,
sportovních a dalších akcí, které
pořádá, probíhá
fotografování a natáčení videí z jejich průběhu pro

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby platit
a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové problematiky a problematiky mezilidských vztahů. Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ
Praha 9, Sokolovská ulice 14/324, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3.,
7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. 2021
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.
Vzhledem k současné epidemické situaci v souvislosti s covid-19 a přijímanými opatřeními
sledujte www.praha9.cz, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o konání avizovaných akcí.

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

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

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 20. 1., 17. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6. 2021
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny
budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna se koná od 14 do 15 hodin
v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území
MČ Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz
vydán Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.
Vzhledem k současné epidemické situaci v souvislosti s covid-19 a přijímanými opatřeními
sledujte www.praha9.cz, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o konání avizovaných akcí.

PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste

K O N TA K T Y K O S T E L Ů

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

K O 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

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
Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Farní sbor Českobratrské církve evangelicKrále, Kolbenova 658/14,
ké, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby:
Pravidelné bohoslužby: neděle 9.30
středa, pátek 17.00, neděle 8.30
Sledujte aktuální vládní opatření v souvislosti s covid-19, která určují podmínky
pro konání bohoslužeb.
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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
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Velkoobjemové kontejnery Sběr použitého
Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) je
v lednu a únoru 2021, stejně jako v předchozích letech,
přerušena.

potravinářského oleje
Speciálně upravené zelené plastové sběrné nádoby o objemu
120 litrů pro sběr potravinářského oleje a tuku najdete na sídlišti Prosek na některých stanovištích tříděného odpadu v rámci
pilotního projektu sběru použitého oleje do sběrných nádob.
Nádoby slouží k umísťování
použitého potravinářského
oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném
plastovém obalu, bez igelitových sáčků! Nepoužívejte
skleněné obaly, igelitové tašky
a sáčky. Do nádob v žádném

případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla. Sklo,
igelitové sáčky, plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě
nedodržování kázně při sběru
bude sběr zrušen a nádoby odvezeny. [

KDE NAJDETE SBĚRNÉ NÁDOBY NA POUŽITÝ
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ A TUKY?
Jablonecká 714/40 (stanoviště č. 044)
Jablonecká 365/11 (stanoviště č. 063)
Vysočanská 554/69 (stanoviště č. 117)
Vysočanská 240/107 (stanoviště č. 009)
Litvínovská 518/40 (stanoviště č. 004)

Veltruská 608/4 (stanoviště č. 002)
Novoborská 371/10 (stanoviště č. 120)
Zakšínská 571/8 (stanoviště č. 123)
Teplická 274/32 (stanoviště č. 087)
Lovosická 661/1 (stanoviště č. 061)

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

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

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

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

Klíčovská 293/20

Litvínovská 518/40

Novoborská 371/10

Pod Strojírnami 707/13

Střížkovská 550/33

Drahobejlova 956/51

Kovanecká 2295/9

Lovosická 661/1

Novoborská 620/27

Poděbradská 777/9

Vysočanská 233/93

Habartická 500/48

Kovářská 1414/9

Na Harfě 935/5d

Novoborská 649/9

Podvinný mlýn 2126/1

Hrdlořezská 366/14a

Kovářská 978/25

Na Rozcestí 1328/8

Odlehlá 321/67

Podvinný mlýn 2281/12

Jablonecká 708/30

Kytlická 764/33

Paříkova 354/5

Prosecká 681/119

Jablonecká 714/40

Lihovarská 1093/10

Na Vysočanských vinicích
824/8

Pešlova 341/3

Rubeška 383/4

Vysočanské nám. 218/4

Jablonecká 718/3

Litvínovská 286/15

nám. Na Balabence 1433/8

Pešlova 356/12

Skloněná 551/12

Zakšínská 571/8
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Dejte věcem druhou šanci Sběr tonerových
Projekt RE-USE POINTŮ ve sběrných dvorech, za nímž stojí
hl. m. Praha, zahrnuje i sběrný dvůr v Praze 9 v ulicemi Pod
Šancemi.
Množství městského odpadu
narůstá a narůstá. Přitom
je značná část věcí, které
skončí jako odpad, doposud
plně funkční, zachovalá nebo
takřka jako nová. Mohly by
ještě dlouho sloužit těm,
kdo je potřebují. Například
charitám, nadacím a dalším
příspěvkovým organizacím
či sociálně slabším občanům.
Nebo prostě lidem, kterým se
z nestřídmé „rychlospotřeby“ předmětů zatmívá před
očima.
Chcete-li tedy věcem, které
už nepotřebujete, dát druhou
šanci, stačí je jednoduše odvézt do sběrného dvora s RE-USE pointem, kde už pro ně
prostřednictvím elektronické
aplikace najdou nové uplatnění. V pilotním projektu fungují
dva sběrné dvory: v ulici Zakrytá, Praha 4 - Spořilov,

Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží
Dejte věcem 2. šanci

Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky, ... Opravdu už je
nechcete? Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly
starosti? Vyhodit je by ale byla škoda, když mohou ještě
dlouho dělat radost jiným. Dejte svým věcem 2. šanci!
Odvezte je do některého z vybraných pražských sběrných
dvorů s RE-USE pointem. Uloží je tu, nafotí a přednostně
nabídnou nejpotřebnějším. Třeba azylovým domům…
Více o projektu na: reuse.praha.eu
Sběrné dvory:
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

reuse.praha.eu

mob.: 731 122 891, e-mail
info@psas.cz, a Pod
Šancemi 444/1,
Praha 9 - Vysočany,
mob.: 739 682 180,
e-mail info@psas.cz. [

a inkoustových kazet
Vybrané sběrné dvory hl. m. Prahy jsou vybaveny samostatnou
240 l sběrnou nádobou červené barvy určenou výhradně pro
sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných
nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či
renovované tonerové a inkoustové kazety.
Sesbírané
kazety
budou
zpracovány
společnostmi
renovujícími tonerové
a inkoustové
kazety.
Každá renovovaná
tonerová
kazeta
v průměru

ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg
primárních přírodních
zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Kde je tato služba dostupná?
• sběrný dvůr Zakrytá,
Praha 4 - Spořilov
• sběrný dvůr Pod Šancemi, Praha 9 - Vysočany
• sběrný dvůr Generála
Šišky, Praha 12 - Modřany
Projekt je realizován
ve spolupráci s Asociací
renovátorů tonerů, z.s.
Více na https://www.setriprirodu.cz,
info@setriprirodu.cz nebo
tel.: 602 427 335. [

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hlavního města Prahy pro rok 2021
Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program na podporu projektů
ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města Prahy
pro rok 2021 (s ukončením realizace v roce 2022). Žádosti
o podporu lze podávat do 18. ledna 2021 včetně.
Doručené žádosti budou
zpracovány, posouzeny
a do 31. května 2021 předlo-

ženy k projednání orgánem
hl. m. Prahy. S úspěšnými
žadateli o dotaci bude násled-

ně uzavřena dotační smlouva
podle schváleného vzoru.
Formuláře pro podání žádosti o grant je možné stáhnout na internetovém portálu
hlavního města Prahy www.
praha.eu - záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“ a dále
položka „Životní prostředí

a energetika“ – „Program pro
rok 2021“. Zde také najdete
text programu.
Žádosti o grant se týkají
oblastí: veřejná zeleň, zelené
učebny, ochrana přírody, ekologická výchova, speciﬁcké
projekty, výukové a vzdělávací programy pro školy, adaptace na klimatickou změnu. [

Vánoční a novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během
vánočních a novoročních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.
Program svozu je vytvořen
tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem
nich nepořádek.

Svoz směsného odpadu
v roce 2021:
1. 1. 2021 svoz až na výjimky
neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2021 bude probíhat
standardní svoz s případným
časovým posunem (max. jeden den)
26
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Svoz tříděného odpadu
v roce 2021:
1. 1. 2021 svoz až na výjimky
neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2.–6. 1. 2021 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. jeden den)
Vánoční stromky
do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně
přístupnou popelnici nebo
kontejner na směsný odpad,
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lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech
(činžovní a rodinná zástavba
nebo nádoby v kleci) prosíme
o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad.
Vyhozené vánoční stromky
rozhodně nepatří do nádob
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu,

aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích
po zbytečně dlouhou dobu.
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány
v běžných svozových dnech
a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor.
Výjimka platí pro umělé
stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří
do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora. [
L E DE N
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Zemřel legendární ragbista Pragy Jan Král
Ve věku 90 let zemřel 2. prosince 2020 legendární hráč, trenér a funkcionář ragbyového klubu Praga Praha, reprezentant
Československa Ing. Jan Král.

Devadesátiletý Ing. Jan Král

Aktivním Pragovákem zůstal
i po skončení své kariéry. Pravidelně byl vidět na domácích
utkáních, kam chodil podporovat hráče ve žlutočerných
dresech, které v současnosti
oblékají i jeho dva vnukové
Michal a Jakub, stejně jako
v mládežnické kategorii pravnuk Sebastian.
„Honzu Krále jsem znal
déle než šedesát let. Byl tvrdým pravým pilířem, který
po skončení hráčské dráhy
začal trénovat mládež a nevyhýbal se ani bafuňaření,
a tak svému klubu pomohl
i ve funkci předsedy ragbyové
Pragovky, kterým byl několik
let. Byl to skvělý kamarád,
který hrál hlavní roli nejenom
na hřišti, ale i při třetím poločase. Pamatuji si, že dokázal
svým zpěvem rozezpívat i hráče soupeře, kteří bez ohledu
na neznalost češtiny s námi
zpívali české lidové písničky
a hrozně se jim to líbilo.
Pragovka byla pověstná první
řadou rojníků a v ní hráli právě
Král, Kadlec a Hradec. Vzpomínám si na jedno utkání,

které jsme před pětapadesáti
lety hráli ve Walesu na prvním
zájezdu na ostrovy. To utkání
jsme prohráli, ale po zápase v tamějším klubu přišel
za Honzou soupeřův levý pilíř,
aby mu vzdal poctu. Nutno
dodat, že soupeřův rojník v té
době hrál zrovna za waleskou
reprezentaci,“ zavzpomínal
na svého kamaráda Eduard
Krützner senior.
Celý život Ing. Jana Krále byl
spjat s Prahou 9. Tady se narodil, žil i pracoval - byl profesí
chemik a pracoval v tehdejším
vysočanském podniku Barvy
laky, ve Vysočanech začal
i hrát ragby. A u Rokytky se
v květnu 1945 coby patnáctiletý chlapec také aktivně zúčastnil Pražského povstání.
Čest jeho památce! [red, foto: Jitka
Hindlová

INFO
Pohřeb Ing. Jana Krále se konal
16. prosince 2020 v obřadní síni
strašnického krematoria v rodinném
kruhu. Rozlučka v širším kruhu je plánována na jaro na ragbyovém hřišti.

INZERCE

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

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

ajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost
SC-392113_16

www.trend-technologie.cz
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Praha 9 otevřela nové kluziště v parku Podviní
Aby i lidé ve městě mohli v zimě sportovat, vybudovala městská část Praha 9 v parku Podviní ve Vysočanech nové kluziště.

Na novém kluzišti se budou bruslaři prohánět po opravdovém ledu. Chladicí soustava
ho udrží v kvalitní formě i při venkovních teplotách nad nulou.

Plocha pro bruslaře má rozměry
20x10 metrů a nachází se v areálu zahradní restaurace Park
Podviňák. Tady také najdete
správce kluziště. K dispozici je
malým i velkým sportovcům
půjčovna bruslí, přileb a pomůcek pro začátečníky. Veřejné
kluziště budou moci využívat

rovněž žáci základních škol
z devítky.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s covid-19 najdete bližší
informace o provozu kluziště
na www.parkpodvinak.cz,
nebo na facebooku Park Podvinak. [mk, foto: rv

Práce na vybudování kluziště začaly v listopadu loňského roku

INZERCE

Se mnou sklidíte více ...
výhradní dovozce hnojiv COMPO EXPERT
pro Českou republiku

Rychle působící hnojiva: BLAUKORN, EASYGREEN MINI
Pozvolna působící hnojiva: NOVATEC, FLORANID PERNAMENT,
BASATOP, FLORANID TURF, FLORANID NK, FLORANID MASTER EXTRA
Se mnou budete mít
zelený trávníček ...
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Komplexní realizace hasících systémů
www.sprinklergroup.cz
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Prodejní sklad: Areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, tel., fax: 326 991 878
e-mail: agroefekt@tiscali.cz
www.compo-agroefekt.cz

SC-400884_09

Nech mi trochu
sena na zimu ...
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S koledami dětí přišel pravý advent
Tři měsíce poctivě zkoušeli koledy a pak anticovidová opatření všechna vystoupení malých zpěváčků z Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v Praze 9 zrušila. O zasloužený potlesk ale nepřišli. 16. prosince 2020 se předvedli alespoň u vánočního
stromku na zahradě školky svým rodičům.

Pěvecký sbor dětí MŠ U Vysočanského pivovaru pod vedením
učitelky Ludmily Antonyové
před Vánoci už několikrát vystupoval na Pražském arcibiskupství, tradičně zpívá českým

olympionikům nebo obyvatelům v Domově seniorů v Novovysočanské. Loni všechna tato
vystoupení padla. Proto se děti
v prosinci tak trochu „natajňačku“ představily s vánočními

koledami na zahradě školky.
Publikum tvořili jen jejich rodiče, aby bylo učiněno zadost
všem vládním nařízením v souvislosti s covid-19. Nic to však
neubralo na uměleckém zážitku.

Zpěváčci ukázali profesionální nadšení i výkony, a přitom
zůstali dětsky bezprostřední.
Zkrátka malí andílci vykouzlili
i v nelehké době tu pravou adventní náladu. [Text a foto: mk

Vánoční balíčky z Galerie Harfa potěšily seniory
Obchodní centrum Galerie Harfa připravilo 500 potravinových balíčků, které dostali senioři z Prahy 9. Jejich distribuci před
Vánoci zajistila městská část Praha 9 a ústav Sociální služby Praha 9.

Z předávání potravinových balíčků z rukou zástupců OC Galerie Harfa zástupcům
městské části Praha 9 a ústavu Sociální služeb Praha 9

„Chtěli jsme v této těžké době
pomoci skupině obyvatel, která s dopady covidové situace
a izolací, kterou omezení přináší, trpí nejvíce. Věřím, že
seniorům v našem sousedství
udělalo malé přilepšení k Vánocům radost,“ řekla Martina
Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa.
„Finanční tíseň a samota
dopadají o vánočních svátcích
na řadu seniorů a v letošním
složitém roce obzvlášť. Jsme
LEDE N
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Radní městské části Praha 9 Jiří Janák přebírá potravinovou pomoc

proto rádi, že můžeme za podpory Galerie Harfa zpříjemnit
svátky těmto spoluobčanům,“
doplnil radní městské části
Praha 9 Jiří Janák. [Foto: mk
OC GALERIE HARFA
Obchodní centrum Galerie Harfa v pražských Vysočanech bylo otevřeno
11. listopadu 2010.
160 obchodů nabízí zákazníkům nejen
nezbytné nákupy, ale i zábavu, sport
a gastronomické zážitky.

D EV Í T K A

/

M A G A Z Í N

Střecha Galerie Harfa se od roku 2011
pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze
a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně,
Ostravy a Vyškova.
V zimních měsících je na střeše v provozu
kluziště o rozměrech 20 × 30 metrů.
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I N Z E R C E
Obchodní akademie Praha 9 Satalice
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 9. 1. 2021 od 8:00 do 18:00
nebo jindy po dohodě a na akci
STAŇ SE NA DEN STŘEDOŠKOLÁKEM
termín: 7. a 8. 1. 2021
Pro více informací volejte studijní oddělení.

3ĚΖ-Θ0129./Ζ(17<
GRPRYVH]YO£ģWQ¯PUHŀLPHP
VSHFLDOL]DFHQD$O]KHLPHURYX
FKRUREXDGHPHQFL
YKRGQ«LSURLPRELOQ¯NOLHQW\

ﬁnský systém
výběru volitelných
předmětů

SC-400957_01

česká
á
i mezinárodní
anglická
maturita

www.hustaskola.cz

Osobnostní a
vztahové
poradenstvi

SC-400959_01

tel.: 286 857 164

SC-400878_02

Realitní makléřka
+420 773 020 207

4 You II

SC-400906/01

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

Inzerce v Devítce

Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

www.ceskydomov.cz
PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

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

www.facebook.com/oaprahasatalice

Až

500 000 Kč

za STAROŽITNOSTI
SC-400921/01

www. klara-pokorna.cz
+ 420 777 938 982

BYDLÍM TADY S VÁMI

zahraniční stáže
hrazené
z fondů EU
SC-400903_01

Mgr. Klára Pokorná
astroložka a
numeroložka

obrazy, nábytek,
hodiny, hodinky,
porcelán, bronz,
stříbro, šperky, šavle
a jiné zajímavosti

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

tel.: 603 505 686

www.ceskydomov.cz
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SC-400967_01

'RPRYVHQLRUı9\VRÏDQ\
Tel: 775 065 565
%DVVRYD3UDKD
7HO
ZZZGVY\VRFDQ\F]
]DGRVWL#GVY\VRFDQ\F]

přípravné kurzy
na přijímací
zkoušky
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Počet obyvatel Prahy za tři čtvrtletí roku 2020 vzrostl
Počet obyvatel hl. m. Prahy v 1.–3. čtvrtletí roku 2020 vzrostl podle předběžných údajů o 7187 osob
na celkových 1 331 464 obyvatel.
Za nárůstem počtu obyvatel
stál především přírůstek stěhováním (o 5 479 osob), přirozenou měnou přibylo 1708
osob. V porovnání se stejným
obdobím roku 2019 došlo
k výraznému meziročnímu
poklesu migračního, celkového
a přirozeného přírůstku a počtu sňatků. Patrný byl pokles
počtu rozvodů, mírně poklesl
počet živě narozených dětí
a přistěhovalých osob. Naopak
mírně vzrostl počet těch, kteří
zemřeli či se vystěhovali.
K 30. září 2020 bylo v Praze
evidováno podle předběžné
statistické bilance 1 331 464
obyvatel, z nichž bylo 51,1 %
žen.
K nárůstu počtu obyvatel
během prvních tří čtvrtletí
2020 došlo u sedmi ze čtrnácti
krajů Česka. Hl. m. Praha zaznamenalo v absolutním vyjádření druhý nejvyšší nárůst,
a to po Středočeském kraji
(o 10 829 obyvatel).

Do Prahy se stěhují především
cizinci
Celkový populační přírůstek
Prahy zajistilo v 1.–3. čtvrtletí
2020 zejména stěhování, díky
němuž přibylo 5479 obyvatel
(meziroční pokles o 32,7 %).
Většinou se sem stěhovali lidé
ze zahraničí. Naopak stěhováním s ostatními regiony Česka
ztratila Praha 1804 osob (meziroční pokles o 8,9 %).
V 1.–3. čtvrtletí 2020 se
do Prahy přistěhovalo celkem
30 877 osob, což bylo o 2,2 %
méně než ve stejném období 2019. Vystěhovalých osob
z Prahy bylo 25 398, což bylo
meziročně o 8,5 % více.
Přirozenou měnou se v prvních devíti měsících 2020
zvýšil počet obyvatel o 1708
osob, což bylo meziročně
o 24,1 % méně. Během tohoto
období přišlo na svět 10 993
dětí a zemřelo celkem 9285
osob. U počtu živě narozených
dětí došlo k meziročnímu po-

klesu (o 3,1 %), naopak v případě počtu zemřelých osob
se jednalo o meziroční nárůst
o 2,2 %.

Praha 9 z pohledu statistiky
Z celkového počtu 57 městských částí byl za prvních
devět měsíců roku 2020 zaznamenán celkový přírůstek
počtu obyvatel u 44 městských částí, naopak ve 13
městských částech došlo
k úbytku počtu obyvatel.
Na nárůstu počtu obyvatel
hl. m. Prahy v tomto období
se nejvíce podílely městské
části Praha 10 (1907 obyvatel),
Praha 9 (786 obyvatel), Praha 5 (667 obyvatel), Praha 22
(489 obyvatel) a Praha 7 (419
obyvatel).
Naopak nejvyšší úbytek
v 1.–3. čtvrtletí 2020 zaznamenaly městské části Praha 11
(-428 obyvatel), Praha-Suchdol (-214 obyvatel), Praha-Kunratice (-188 obyvatel),

Praha 8 (-111 obyvatel) a Praha 17 (-79 obyvatel).
Během prvních tří čtvrtletí 2020 byl u 38 městských
částí počet přistěhovalých
vyšší než počet vystěhovalých, naopak u 19 městských
částí byl migrační přírůstek
záporný. Migrací získaly nejvíce obyvatel městské části
Praha 10 (2146 osob), Praha 9
(672 obyvatel), Praha 22 (404
osob), Praha 5 (349 obyvatel)
a Praha 1 (336 osob). Naopak
nejvyšší migrační ztráty zaznamenaly městské části
Praha 11 (-373 obyvatel), Praha-Suchdol (-204 obyvatel),
Praha-Kunratice (-195 obyvatel), Praha 17 (-125 obyvatel)
a Praha 8 (-88 obyvatel).
Veškeré údaje za rok 2020
jsou předběžné. Více informací naleznete v publikaci Stav
a pohyb obyvatelstva v ČR
- 1.-3. čtvrtletí 2020
[Oddělení informačních služeb Krajské správy
ČSÚ v hl. m. Praze

INZERCE

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

SC-400082_02

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystroﬁ i Duchenne, cystickou ﬁ brózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
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KRÁSA POMOCI
S VÁMI POMÁHÁ
6(1,25Ś08æ

10 LET

SC-400883_08

POMÁHEJTE
61É0,6(1,25Ś0

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

www.krasapomoci.cz

