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EDITORIAL
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4–8 Z radnice

Vážení čtenáři,
od 1. dubna jsou v celé
městské části Praha 9 spuštěny zóny placeného stání.
Devítka se pro ně musela
rozhodnout proto, že je
otevírají sousední Letňany,
a další návštěvníci Prahy by
pak hledali parkovací místa
tady. Věříme, že i rezidenti
v oblastech s nově zřízenými
parkovacími zónami, tedy
na Proseku, Střížkově, Krocínce, v Hloubětíně a Nových Vysočanech, budou
nakonec spokojeni, stejně
jako jsou rezidenti v Libni
a ve Vysočanech žijící poblíž
stanic metra Českomoravská
a Vysočanské, kde se podle
pravidel parkuje od ledna
minulého roku.
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a neinvazivního testování
dětí mateřských a základních
škol. A protože školy byly ze
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Testování dětí je klíčem k otevření škol
V pilotním projektu ověřuje MČ Praha 9 ve spolupráci s GHC Genetics možnosti efektivního a neinvazivního testování dětí
mateřských a základních škol. Dosavadní výsledky ověřování metody tzv. poolingu v praxi jsou zatím velmi příznivé. Devítka tak
bude mít k dispozici rychlý, maximálně spolehlivý, cenově dostupný a jednoduše proveditelný test z české laboratoře, který
zároveň určí i mutaci viru, což je důležité pro přijímaní dalších opatření proti šíření nemoci.

Aby se děti mohly vrátit
do školek a škol, je třeba je
testovat na covid-19. To byl
důvod, proč městská část
Praha 9 začala v únoru ověřovat možnosti efektivního
a neinvazivního testování
prostřednictvím speciálních
antigenních a PCR testů, které
se vyhodnocují ze slin.
„Cílem pilotního projektu
je zjistit, zda jsme schopni zabezpečit testování dětí
na covid-19 v našich deseti
mateřských školách a žáků
v pěti základních školách.
Začali jsme v době, kdy vláda
o nutnosti testování ve školských zařízení mluvila, ale
prakticky se nic nedělo, takže jsme také chtěli ukázat,
že testování žáků ve velkém
rozsahu lze zvládnout. Navíc spolehlivými PCR testy
za přijatelnou cenu a formou,
jež nebude stresující pro děti,
jejich rodiče ani pedagogy,“
vysvětluje místostarosta MČ
Praha 9 Tomáš Portlík, který
s myšlenkou testování dětí
na devítce přišel.

I děti jsou rizikovou skupinou
Zkušební testování v mateřských a základních školách
spustila vysočanská radnice
v době, kdy byla veřejnost
přesvědčena, že k přenosu koronaviru mezi dětmi dochází
jen výjimečně.
„Odborníci, s nimiž jsme
v kontaktu, však byli přesvědčeni o opaku. Jestliže
se původní kmen covidu-19
dětem vyhýbal, pak o jeho
mutacích, jako té britské, se to
říct nedalo, čehož jsme svědky
v posledních týdnech. Navíc
nikdo nezná dlouhodobé do4
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pady infekce na jejich zdraví.
Poslechli jsme odborníky, že
i děti jsou riziková skupina,
a rozhodli se pro jejich testování dřív než vláda,“ připomíná další důvod Tomáš Portlík.

Test nemusí být strašákem
„Když chceme otevřít školy, musíme mít připraven
funkční systém testování.
A jeho možná nejvýznamnější
součástí jsou ti, jichž se bytostně dotýká – děti, rodiče
a pedagogové. Hledali jsme
proto možnosti, jak efektivně
testovat a zároveň co nejméně
přitom děti stresovat,“ říká
Tomáš Portlík a naráží na testování spojené s nepříjemným
výtěrem z nosohltanu nebo
odpor učitelů, kteří se bránili
tomu, aby děti ve školách sami
testovali.
„Proto jsme se rozhodli pro
neinvazivní testy ze slin. Zatímco v mateřských školách
jsme zkoušeli antigenní testy,
prvňáci a druháci si prováděli
antigenní i PCR testy, abychom zjistili, zda ty antigenní
mají smysl, když se hovoří
o tom, že nejsou příliš spolehlivé,“ dodává místostarosta
MČ Praha 9.

Bezpečnost versus peníze
Pilotní projekt ukázal, že
chce-li mít Praha 9 co největší
jistotu, že děti nejsou nakažené, musí je testovat sice neinvazivně, ale PCR metodou. To
však naráží na vysokou cenu
PCR testů a není v možnostech
rozpočtu testovat každé dítě
jednou týdně za více než tisíc
korun.
„Toho jsme si byli vědomi, proto naše spolupráce
s laboratoří GHC od počátku
směřovala k vývoji jiné testovací metody, tzv. poolingu.
Při ní se jednotlivé vzorky ze
slin dětí z kolektivu propojí
do jednoho a z něho se poté
provádí PCR test. Pokud vyjde
negativní, je v rámci jednoho
testu prokázáno, že všichni
žáci jsou negativní, v opačném
případě je možné zpětnou
analýzou dohledat konkrétní
pozitivní osobu či osoby,“
naznačuje Tomáš Portlík metodu, která dokáže výrazně
ušetřit náklady za testování
oproti vyhodnocování jednotlivých testů.
Ověřit proces poolingu
ve školách v Praze 9 zatím
nestihli, protože vládním nařízením byly mezitím zavřeny

INFO
Únorové testování na covid-19 se ve dvou základních a dvou mateřských školách týkalo
celkem 607 dětí – v ZŠ Litvínovská 600 to bylo 155 žáků a 72 zaměstnanců, v ZŠ Novoborská 210 žáků a 108 zaměstnanců, v MŠ Veltruská 138 dětí a 22 zaměstnanců a v MŠ
Novoborská 104 děti a 22 zaměstnanců.
Skutečně bylo testováno PCR testy 244 osob v základních školách. Pozitivitu na covid-19
ukázaly u tří dětí a jedné učitelky. V mateřských školách bylo reálně testováno 241 dětí,
u třech byla zjištěna pozitivita.
Testování odmítlo nebo test neodevzdalo 30 % rodičů dětí ze ZŠ Litvínovská 600, 14 % ze
ZŠ Novoborská, 3 % rodičů dětí v mateřských školách.
V mateřských školách děti používaly pouze antigenní testy, žáci v základních školách
antigenní i PCR testy.
Výsledky PCR testů byly bez problémů sdíleny základním školám v systému WEBLIMS.
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i všechny mateřské školy
a první a druhé třídy základních škol. Revoluční metodu
proto vyzkoušeli 24. března
v kolektivech z vysočanské
radnice, Polikliniky Prosek
a Sociálních služeb Prahy 9
a v mateřské škole pro děti rodičů působících ve složkách
IZS.
„Tento první poolingový test
naplnil naše očekávání a pokud to tak bude pokračovat,
jsme připraveni požádat vládu
o výjimku a otevřít mateřské školy, popř. první, druhé
a třetí ročníky našich základních škol. Testovat nebudeme
antigenními testy, ale PCR
testy, jejichž cena se díky poolingu značně sníží, a zároveň
se budeme moci spolehnout
na jejich přesnost. Díky sekvenování budeme mít přehled
i o mutacích viru, takže lze
rychle a účinně přijímat opatření, abychom zamezili šíření
nemoci. A pak je možné udržet
bezpečné provozy ve školkách
i školách, i když samozřejmě
stoprocentní jistotu nikdy mít
nebudeme,“ uzavírá Tomáš
Portlík.

Jedinečnost testů z Prahy 9
Používané PCR testy dokážou
zachytit jak původní, tak nové
mutace viru, což je bezesporu
veliký beneﬁt oproti jiným typům testů.
V rámci ostrého provozu bude
následně výsledek každého
testu zanesen do speciální elektronické aplikace díky jedinečnému kódu, kterým je označena
odběrová sada. Elektronickou
databázi vyvinula společnost
GHC Genetics na míru společně
s MČ Praha 9. mk
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Krizové informace dostanete, ať jste kdekoli
Městská část Praha 9 začíná využívat Mobilní Rozhlas.
Registrovat se můžete online
na www.praha9.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci Mobilní
Rozhlas v telefonu nebo vyplněním tištěného formuláře,
který je k dispozici v informačních centrech MČ Praha 9
v Sokolovské ulici 14/324
a Poliklinice Prosek, Lovosická 440.

Rychlé informování o možném
nebezpečí
V krizových situacích, jako
jsou povodně, vichřice, dopravní nehody, výpadky energií, znečištěné ovzduší..., bude
městská část Praha 9 občanům

zaregistrovaným do platformy
Mobilní Rozhlas posílat důležité informace a instrukce, jak se
zachovat. Důležitá zpráva vás
tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Dostanete ji e-mailem nebo
prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas, kterou si můžete
stáhnout do svého mobilního
telefonu z Google Play nebo
Apple Store.

Co se u nás děje?
Jestliže vás zajímá dění
v městské části Praha 9, je
Mobilní Rozhlas cestou, jak
rychle dostávat důležitá upozornění, dozvídat se aktuality

z úřadu devítky nebo mít
přehled o konání kulturních
a sportovních akcí v Praze 9.
Při registraci do systému Mobilního Rozhlasu si můžete

nastavit preference toho, jaké
informace chcete od městské
části dostávat. Chodit vám tak
budou jen ty zprávy, které vás
zajímají.red

Očkování proti covidu-19 na Poliklinice Prosek
Jako první městská část zřídila Praha 9 na Poliklinice Prosek vlastní očkovací místo zařazené v registračním systému Ministerstva zdravotnictví ČR. Koncem března se denní počet očkovaných blížil stovce.
„Zatím jsme očkovali pouze
první dávkou vakcíny, při
aplikaci druhé dávky počítáme, že počet očkovaných
denně vzroste zhruba na 150,“
konstatuje MUDr. Michal Mašek, předseda představenstva
a.s. Poliklinika Prosek, který
je zároveň jedním z lékařů
v očkovacím místě. Na „zvací
sms“, díky které registrovaný
zájemce získá termín očkování, se tady ve druhé polovině
března čekalo 1,2 týdne.

Není to závod
„Rád bych zdůraznil, že očkování proti covidu-19 je preventivně-léčebná akce, která nemá
v našich zemích obdoby a s níž

nejsou zkušenosti. Určitě to
není soutěž v očkování, byť se
nám takový pohled na situaci
některá média a politici snaží
vnutit,“ říká MUDr. Michal
Mašek a pokračuje: „Rychlost
očkovacího procesu je dána
množstvím vakcín, počtem
zapojených lékařů (tedy lékařů, které lze uvolnit z běžného
pracovního režimu) a byrokratickou zátěží. Lékařů je obecně
málo a epidemie tento fakt nezpůsobila, jen zdůraznila. Byrokratická zátěž souvisí s tím,
že v našem právním řádu je
stanoveno, že lékař nese za své
úkony odpovědnost. A pokud
očkuje pacienta, kterého nezná, je byrokratický proces

jeho jediná formální ochrana.
A pokud jde o množství vakcín,
které máme k dispozici…přijďte
se zeptat příští měsíc.“

Připomínáme
Očkování proti covidu-19 je
dobrovolné a je hrazeno z veřejného pojištění. Stejně tak je
dobrovolný výběr očkovacího
místa. Zájemci by měli mít
možnost očkování konzultovat
se svým praktickým lékařem.
Registrace a v případě volných
termínů objednání je možné
na https://registrace.mzcr.cz
a https://crs.uzis.cz.
Pokud seniorům, kteří projeví o očkování zájem
a nezvládají IT technologie,

nepomohou s registrací a rezervací termínů očkování
rodinní příslušníci či ošetřující
lékař, mohou se obrátit na pracovníky Oddělení sociální péče
a prevence Úřadu MČ Praha 9.
K dispozici jsou na telefonním
čísle 778 711 726 od pondělí
do pátku od 8 do 16 hodin. mk

Kdo by měl letos převzít ocenění osobnost MČ Praha 9?
Do 31. května máte možnost navrhnout, kdo by měl letos získat ocenění osobnost městské části Praha 9.
Pro morální ocenění svých
občanů za jejich příkladné
a inspirativní počiny má městská část Praha 9 od roku 2010
nástroj v podobě udělování
několika čestných cen. O tom,
kdo si je převezme, rozhodují
obyvatelé devítky, kteří budoucí laureáty sami navrhují.
Ocenění budou vyznamenaným i letos předávána
v září na slavnostním zasedání u příležitosti výročí, kdy
císař František Josef I. udělil
Vysočanům právo používat
městský znak v podobě, jakou známe dodnes. Výchozí
D U B E N
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podmínkou pravidel deváté
městské části pro udělování
ocenění občanům je, že vlastní

návrhy podávají sami jednotliví občané, případně instituce
prostřednictvím svých zastuDEV ÍTKA
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pitelů. Jména navržených laureátů je třeba oznámit do
31. května 2021.
Podmínky pro udělení
ocenění, formulář návrhu
na ocenění a také proﬁly již
oceněných občanů najdete na webových stránkách:
www.praha9.cz, potřebné
formuláře jsou k dispozici
rovněž v Informačním centru radnice ve Vysočanech
a na Proseku (tam je také
vyplněné můžete odevzdat).
Vaše návrhy budou projednány v Radě a Zastupitelstvu
MČ Praha 9. red
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Velké investice do školství a tvrdé
úspory v provozních nákladech
… tak se dal stručně charakterizovat návrh rozpočtu městské části Praha 9 pro letošní rok, který projednávali zastupitelé
30. března 2021. Blíže nám ho představil Tomáš Portlík, který je za jeho sestavení odpovědný.

Tomáš Portlík

Neprojednává devítka návrh
rozpočtu příliš pozdě?
Na začátku roku hospodaří
Praha 9 v rozpočtovém provizoriu (v němž se podle pravidel nesmí investovat) už řadu
let a problém v tom nevidím.
Investiční akce máme naplánované a s jejich realizací se
s ohledem na počasí začíná
stejně až na jaře. Naopak výhodou pozdějšího projednávání rozpočtu je, že už máme
k dispozici přesné vyúčtování
předešlého roku, takže je takový rozpočet realističtější.
Praha 9 v posledních letech
sázela na vyrovnaný rozpočet.
Letošní návrh však počítá s příjmy ve výši zhruba 528 milionů
korun a výdaji ve výši 736 milionů korun. Proč?

Základní a mateřská škola U Elektry bude první velkou od základů postavenou školou
v posledních desetiletích v Praze

Nová budova bývalého hostinec U Brabců
bude letos stát

Jako jedna z mála městských
částí – pokud bude navrhovaný
rozpočet schválen – plánujeme
letos velké investice. Z pohledu
Prahy 9 je jejich výše rekordní.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 208 milionů korun
přitom budeme ﬁnancovat
z našetřených peněz v minulých
letech. Dlouhodobě držíme výši
běžných výdajů na nízké úrovni, takže ﬁnance na investice
do rozvoje městské části máme.
A to jsme si mohli i dovolit nezvýšit obyvatelům devítky daň
z nemovitosti, na rozdíl od jiných městských částí.

části. A tento trend, který
jsme nastolili už před deseti
lety, bych rád udržel. Zvlášť
když jsme po mnohaletém
vyjednávání docílili toho, že
letos druhým rokem naše příjmy v rámci ﬁnančních vztahů
s hlavním městem a vlastní příjmy pokrývají provoz
městské části, tedy běžné výdaje. Až do roku 2019 jsme je
museli dotovat z devítkového
rozpočtu.

Přesto – počítali jste při tvorbě
rozpočtu s propadem příjmů,
když celou českou ekonomiku
velmi zasáhla proticovidová
opatření?

Veřejnost by si nové plochy rozšířeného parku Přátelství měla užívat v příštím roce
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Bylo by nezodpovědné na tuto
situaci nereagovat. I přesto,
že provozní výdaje tvrdě hlídáme mnoho let, navrhli jsme
běžné výdaje letos ještě snížit,
takže jejich výše je navzdory
rostoucímu počtu obyvatel
naší městské části i všeobecnému zdražování ještě o něco
nižší než v roce 2011. Počet
zaměstnanců u nás – s výjimkou jednoho odboru – neroste.
Jak s oblibou říkám: městská
část se nerozvíjí úměrně počtu
nově přijatých úředníků, ale
množstvím účelně investovaných peněz. V investiční
části se zase zaměřujeme jen
na projekty, které jsou zásadní
(škrtli jsme spoustu drobných
a zbytných investic) a které
do budoucna zásadně nezatíží
provozní náklady městské

Takže dnes je devítka díky
vyšším příspěvkům ze státního
rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy ﬁnančně nezávislá…
Určité formy ﬁnanční nezávislosti jsme dosáhli, ale i díky
tomu, že jsme v průběhu let
běžné výdaje opravdu nezvyšovali. A v tom musíme
pokračovat. Zkrátka i přes
příznivý stav nesmíme v provozních záležitostech začít
rozhazovat. Naší snahou i pro
další roky je udržet na konstantní výši běžné výdaje a mít
vyšší příjmy. Pokud od státu,
resp. hlavního města dostaneme, co máme, nebudeme
ﬁnance projídat, ale investovat
do rozvoje městské části.
Co tedy patří k největším investicím na devítce v letošním
roce?
Nejvíce investic jde do školství, městské infrastruktury
a rozvoje obce, tedy veřejných
prostranství a zeleně. Jsou to
investice nutné a nesnesou
odklad vzhledem k rozvoji
naší městské části, k němuž
DUBEN
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Z
v posledních letech dochází.
Na devítce byla v uplynulých
deseti letech zahájena výstavba největšího počtu bytových
domů v celé Praze a dokončeno bylo více než 10 tisíc nových bytů. A úměrně tomu se
zvyšuje počet obyvatel.
Můžete zmínit, jaké konkrétní
investiční akce čekají Prahu 9
ve školství?
Letos se konečně dostáváme
ke stavbě ZŠ a MŠ U Elektry
s 33 učebnami. Věřím, že nám
s jejím ﬁnancováním pomůže hl. město Praha. Zároveň
rozšiřujeme kapacitu ZŠ a MŠ
Na Balabence. V loňském roce
tady začala přestavba tělocvičny na osm nových tříd
a čeká nás přístavba k budově
školy, v níž vznikne nové
sportovní zázemí včetně šaten. Zvýšit chceme i počty
míst v mateřských školách,
takže letos by měly pokračovat práce na projektu nového
pavilonu mateřské školy Kovářská.
A co investice do veřejných prostranství a zeleně?
Pokračují práce na rozšíření
proseckého parku Přátelství
na střížkovské plochy – položeny budou inženýrské sítě
nutné pro fungování parku,
vybudovány nové cesty pro
pěší, základy pro vodní plochu, která bude v létě mlhovištěm a v zimě kluzištěm. Nově
svedeme dešťovou vodu ze
střechy stanice metra Střížkov
do nových retenčních nádrží,

R A D N I C E

Graf běžné výdaje MČ Praha 9 v letech 2011–2021
Jako jedna z mála městských částí drží devítka běžné výdaje
ve stabilní výši více než deset let

abychom dešťovkou zalévali
park.
Revitalizací projde náměstí
v Hrdlořezích, ale i řada stávajících parků, např. Na Balabence, Na Břehu, Podviní,
parku Srdce, kde chceme především opravit cesty a mobiliář. S péčí o zeleň souvisí i úklid
parků a veřejných prostranství, protože čisté a upravené
okolí je důležité pro pohodu
a bezpečnost našich obyvatel.
Letos bychom také rádi rozšířili počet veřejných sportovišť,
kterých nikdy není dost, vybudováním nového víceúčelového hřiště pro mládež v ulici
U Vysočanského pivovaru.

Pokračuje rekonstrukce budovy
U Brabců?
Dokončit ji je náš morální
závazek. Bylo nepříjemné, že
jsme budovu hostince museli kvůli špatné statice skoro
celou zbourat, ale obnovíme
ji. Stavební práce by měly být
dokončeny letos v létě. Vznikne zde nový prostor restaurace
a místo pro kulturní a společenské aktivity.
S otevřením zón placeného
stání jste sice vytvořili více než
300 nových parkovacích míst,
nicméně problémy s parkováním přetrvávají. Řeší je i letošní
rozpočet?

Troufnu si tvrdit, že v počtu nově
vytvořených parkovacích míst
jsme v posledních pěti letech
nejaktivnější městskou částí.
Ostatně i parkovací dům na Proseku u Billy, který jsme otevřeli
v roce 2019, byl jediným nově
postaveným v celé Praze za posledních osm let. Přesto problém
s parkováním přetrvává, takže
počítáme se stavbou parkovacího domu s 800 místy u Polikliniky Prosek. V současné době
probíhá projektová příprava
a v roce 2022 bychom chtěli být
připraveni stavět. Projekt máme
i na parkovací dům Podviní se
160 místy, zatím čeká na vydání
územního rozhodnutí. mk

Stanoviska opozice k návrhu rozpočtu MČ Praha 9 pro rok 2021
Klub zastupitelů hnutí ANO Praha 9:
Návrh rozpočtu tak, jak byl zastupitelům předložen, nelze za klub zastupitelů
hnutí ANO bez připomínek podpořit. Rozpočet, který opírá své investice
o prodej majetku naší městské části, nelze chápat jako přijatelný. Mohli bychom jít do hloubky, o jaké investice se jedná a jaká je jejich účelnost a návratnost. Stejně tak bychom mohli hovořit o účelnosti a vhodnosti realizace
prodejů majetku naší městské části, kdy dle názoru klubu hnutí ANO bychom
se opět dostali do výsledku neúčelnosti rozpočtem navrhovaného postupu,
což vyjadřujeme každým svým hlasováním. Omezíme se tedy na konstatování, že prodávat rodinné stříbro za situace, kdy na rozpočtové rezervě jsou
prostředky přesahující miliardu korun, nelze respektovat nikdy, obzvláště ale
nikoli za situace, kdy světem cloumá pandemie a její ekonomické dopady
zakládají předpoklad dalšího znehodnocování peněz. Racionální ekonomie
nyní radí držet se majetku a investovat z toho, co máme. Zejména do zvýšení dostupného bydlení pro občany Prahy 9, bezpečnosti a lepší občanské
vybavenosti, hlavně parkování. Martin Hrubčík

Klub zastupitelů České pirátské strany Praha 9:
Rozpočet spořivý, nikoli úsporný. Tak bych charakterizoval rozpočet, který
předložila do zastupitelstva Rada MČ Praha 9. Je dobře, že se radnice snaží
šetřit. Nelíbí se nám ale přílišná snaha o úspory v některých oblastech –
například údržbě zeleně a bezpečnosti.

D U B E N
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Do údržby zeleně spadá celá škála aktivit, které nelze omezovat bez viditelného dopadu na lidi – ať už jde o úklid kolem popelnic, nebo program sáčků
pro psy – chceme, aby naše městská část byla nadále čistá. A to nejen před
komunálními volbami, jak je dobrým zvykem.
Zároveň nám vadí nekoncepční přístup, kdy na investice do nových parků
a zeleně se investují velké částky. Na kvalitní údržbu stávajících parků, včetně těch nových, se ale už tolik nemyslí. Průběžné opravy všeho od obrubníků
po inventář jako lavičky jsou bohužel omezené. Smutným svědkem tohoto je
za všechny třeba tzv. „kašna“ před ZŠ Balabenka, o které mi mnozí psali.
Problémy v oblasti bezpečnosti se v posledních letech hromadí a situace se
zhoršuje. Vznikají ohniska, která nemá městská policie pod kontrolou. Koronavirus a zima sice situaci dočasně uklidnily, ale s příchodem jara a letním
rozvolněním se tento problém vrátí.
Nejsme spokojeni také s nekoncepčním přístupem k tzv. vedlejší hospodářské činnosti. Radnice roky pronajímá své nemovitosti (např. některé kotelny)
soukromým ﬁrmám za částky menší, než kolik stojí jejich prostá údržba.
Na závěr ještě zmíním to, že navržený rozpočet postrádá jakoukoliv perspektivu. Výhled do budoucích let je poloprázdný a nepoužitelný. Každým rokem
se o vyšší desítky milionů snižuje polštář, který devítka má z privatizace.
Informace o jeho přesném stavu a očekávaném vývoji však nemáme. Téma
udržitelnosti ﬁnancí není, byť jednou zmíněno v připravovaném strategickém
plánu. Absence vize a dlouhodobého plánování městských ﬁnancí je asi
největším problémem, kterým ﬁnance Prahy 9 trpí. Václav Vislous
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Sčítání lidu on-line do 9. dubna
Od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. Letošní sčítání lidu, domů a bytů začalo o půlnoci
z 26. na 27. března 2021. Do 9. dubna má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání 21.
Kdo nevyužije on-line možnosti, má zákonnou povinnost
od 17. dubna do 11. května
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k epidemiologické
situaci ale nebudou pomáhat
s vyplňováním formulářů.

V případě potřeby se však
můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50.

Získané informace pomohou
i rozvoji regionů
Plánování sociálních služeb,
přetrasování linek hromadné
dopravy, rozdělování veřej-

ných prostředků i aktualizované podklady pro zásah
hasičů, to vše a mnohem více
by se neobešlo bez přesných
a komplexních informací.
„Sčítání slouží nám všem. Je
těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by
o sobě měla ucelené informace.

Výsledky pak pomáhají v mnoha
sférách – například při plánování
dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo při tvorbě
územních plánů,“ říká Marek
Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Více informací na
www.scitani.cz red

Roušky a respirátory

On-line kurzy s Pečuj doma

Městská část Praha 9 rozdává každé pondělí seniorům
ochranné pomůcky proti covidu-19.

Projekt Pečuj doma, který je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické, nabízí on-line kurzy a podpůrné skupiny pečujícím,
kteří se starají o své blízké – rodiče, prarodiče, děti s postižením…

Senioři s trvalým pobytem
v městské části Praha 9 (působnost úřadu Sokolovská 14/324,
Praha 9) si mohou vyzvednout
každé pondělí pět zdravotnických roušek a dva respirátory.

Je nutné předložit občanský
průkaz. Výdejní místa jsou
otevřena od 16 do 17 hodin
na dvoře vysočanské radnice
a nově před Poliklinikou Prosek
v Lovosické 440. red

Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum,
Harrachovská 422/2, Praha 9 - Prosek, www.ssspraha9.cz, tel.:
724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Přerušení aktivizací pro seniory, hluboká izolace a nedostatek mezilidských kontaktů
trvají už dlouho, proto jsme
se rozhodli v omezené míře
obnovit provoz klubu v Harrachovské. Nabízíme:
• trénování paměti – zasílání
na e-mail nebo osobní vyzvednutí pracovních listů
a dalších tištěných materiálů
• individuální návštěva centra
pro seniory, osobní poradenství, konzultace – nutno
objednat předem
• individuální minikurz práce
na počítači pro jednu osobu

– nutno objednat předem
• on-line kurzy angličtiny
na internetu s lektorkou Lucií – ve středu od 10 do 11.30
pro pokročilé, v pátek od 10
do 11.30 pro mírně pokročilé. Zájemci, pište na e-mail:
amazonanaj3@gmail.com
• trénink paměti online na internetu s lektorkou Andreou
- v úterý od 10 do 11 hodin,
ve čtvrtek od 10 do 11 hodin.
Pro bližší informace, objednání volejte 728 905 785,
286 582 898, pište na
e-mail: dunderova@ssspraha9.cz 

Tyto aktivity jsou zdarma
a zájemci se k nim mohou připojit přímo ze svého domova.

7.-8. dubna od 17 do 20 hodin:
Komunikace při péči
(Akreditovaný kurz pro pečující)
V kurzu se seznámíte s konkrétními technikami, které
vám pomohou při komunikaci
s těmi, o které pečujete. Lektorka: Michaela Lengálová, DiS.
14. dubna od 9.30 do 11.30: Co
život dal a vzal aneb co péče dává
a bere
(Podpůrná psychoterapeutická skupina pro pečující)
Skupinová setkání jsou zaměřena na jednotlivá témata jako
péče a profesní ambice, rovnováha mezi péčí a osobním
životem, pečování a ﬁnance
a další. Psychoterapeutka:
Mgr. Martina Hazuková
21. dubna od 10 do 11 hodin:
Trénování paměti
(Kurz pro pečující)

Trénink paměti vám odhalí,
o jak zajímavý a efektivní
nástroj se jedná. Lektorka:
Ing. Dana Steinová

27.-28. dubna od 17 do 20 hodin:
Sociálněprávně minimum
(Akreditovaný kurz pro pečující)
V kurzu se dozvíte, jaké příspěvky, dávky či úlevy v rámci
systému sociálního zabezpečení ČR může využít člověk,
o kterého pečujete. Lektorka:
Mgr. Pavlína Tonarová
28. dubna od 9.30 do 11.30 hodin:
Tipy na zvládání péče
(Kurz pro pečující)
Techniky a strategie,, které
nám mohou život při pečování
usnadnit. Lektorka: Mgr. Martina Hazuková
Kontakt pro zájemce:
zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz, 730 195 061
renata.dohnalova@pecujdoma.cz, 734 682 249
Více na www.pecujdoma.cz
 red

JUBILANTI

80 let
Jiřina Syrová
Marie Pourová
Jana Havelková
Eva Záškodová
Josef Kofroň
Bohumil Prask

Jan Müller
Pavel Nový
Václav Holub
Jan Pavlíček
Petr Arnošt

90 let
Eva Karasová

93 let
Vladimír Mazač

Dáša a vnuci a pravnuci. Mámě tě moc rádi.

91 let
František Houdek

95 let
Vladimír Vihan

85 let
Jiří Formánek

92 let
Radoslav Florian

94 let
Marie Beránková –
Hodně zdraví, štěstí,
milá maminko, přejí
dcery Hanka, Mařenka,

p j
Blahopřejeme!

101 let
Carmen Chvátalová

Upozornění:
Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 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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Zápis budoucích prvňáčků je v dubnu
Aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných
MČ Praha 9. Proto se i zápisy pro školní rok 2021/2022 uskuteční na dálku (stejně jako loni), tedy bez návštěvy dítěte
a jeho zákonných zástupců ve škole. Konají se 14.-15. dubna 2021.
Na webu základních škol bude
elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče
e-mailem „žádost o zápis do
1. třídy ZŠ“. Tuto vyplněnou
žádost doručí základní škole
pouze těmito způsoby:
1. do datové schránky školy
(každá škola má svou datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze
jen poslat prostý e-mail)
3. poštou
4. osobně v zalepené obálce
podepsanou žádost vhodí
do poštovní schránky školy, která je volně přístupná
(osobní předání ve škole
není možné)
Další informace k zápisům
do prvních tříd pro školní rok
2021/2022 naleznete na stránkách jednotlivých základních
škol – ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ
Na Balabence, ZŠ Litvínovská
500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ
Novoborská.

Co je to spádová škola?
Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam
vaše dítě „patří“ podle obecně
závazné vyhlášky o školských
obvodech základních škol,
kterou vydává hl. m. Praha.
Zákonný zástupce dítěte má
právo zvolit si pro své dítě
i jinou školu než spádovou,
ředitel školy je však ze zákona
povinen přednostně přijmout
žáky ze svého školského ob-

a originál rodného listu dítěte
předloží zákonný zástupce
na vyzvání školy po oﬁciálním ukončení krizového stavu.
Cizí státní příslušníci zašlou
kopii první dvoustrany průkazu totožnosti (pasu) a průkazu
totožnosti dítěte (pasu), popř.
jiných dokumentů ověřených
v ČR, povolení k pobytu,
dokladu o bydlišti v ČR. Originály předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy
po oﬁciálním ukončení krizového stavu.

vodu. Z důvodu neustále se
zvyšujícího počtu dětí, které
se v posledních letech hlásí
do základních škol v Praze 9,
jsou jejich kapacity téměř naplněné, a je tedy nepravděpodobné, že by si základní školy
v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé
bydliště v MČ Praha 9.

Co je potřeba
k samotnému zápisu?
Zákonný zástupce dítěte zašle současně s žádostí o zápis
kopii občanského průkazu
nebo jiného dokladu totožnosti a kopii rodného listu
dítěte. Občanský průkaz
nebo jiný doklad totožnosti

Jak lze získat odklad plnění
povinné školní docházky?
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je
třeba toto výslovně uvést
ve formuláři žádosti
a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení
příslušného poradenského
zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole
po ukončení krizového stavu. Ilustrační foto: mk

BODOVÉ OHODNOCENÍ

Pro koho je zápis povinný?
• Pro děti, které k 31. srpnu 2021
dovrší šest let věku (tedy pro
děti narozené v období od
1. září 2014 do 31. srpna 2015);
• pro děti, které mají odklad
povinné školní docházky
z loňského roku

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

20 bodů

Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ

8 bodů

Sourozenec, který již navštěvuje školu

5 bodů

Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9,
cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.)

2 body

Zápisy do mateřských škol
Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 9 pro školní rok 2021-2022 se uskuteční 3. a 4. května 2021.
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla
od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od dvou let. Na státní občany České republiky
a na občany jiného státu Evropské unie, kteří na území ČR
pobývají déle než 90 dnů, se
vztahuje povinné předškolní
vzdělávání.
To se týká i cizinců, kteří jsou oprávněni pobývat
na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90
dnů, a také na účastníky řízení
D U B E N
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o udělení mezinárodní ochrany. Pokud dítě do 31. srpna
2021 dosáhne věku pěti let,
jsou jeho zákonní zástupci

povinni přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
Školským obvodem pro
všechny mateřské školy zří-

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

MŠ Veltruská 560, Praha 9 - Prosek
MŠ Šluknovská 328, Praha 9 - Střížkov
MŠ Novoborská 611, Praha 9 - Prosek
ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Praha 9 Libeň
MŠ Kytlická 757, Praha 9 - Prosek

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

zené městskou částí Praha 9
je celé území městské části.
Dítě s místem trvalého pobytu
v MČ Praha 9 má při přijímání
přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo
MČ Praha 9.
Děti jsou přijímány
v souladu s § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od
1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. 
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Devítka je od dubna ﬁalová
I když se v souvislosti se zaváděním zón placeného stání mluví o zmodrání ulic, v celé městské části Praha 9 platí od začátku
dubna zóny se smíšeným režimem, tedy fialové. Jsou určeny pro parkování rezidentů, abonentů, vlastníků nemovitostí i návštěvníků. Nicméně vodorovné značení na vozovce může mít kromě bílé i modrou barvu.
Zřizovatelem zón placeného
stání je hlavní město Praha,
provozovatelem Technická
správa komunikací Praha.
Účelem jejich zavedení je
regulace parkování (tzv. dopravy v klidu), tak aby obyvatelé exponovaných lokalit
měli možnost zaparkovat svůj
vůz v docházkové vzdálenosti
od svého bydliště, případně
nemovitosti či provozovny.
Rovněž mají motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě
zdržovali se svým vozidlem
po dobu jen nezbytně nutnou
a uvolnili tím parkovací místo
dalším řidičům.
„Pro parkovací zóny v severní části devítky jsme se
museli rozhodnout vzhledem
k tomu, že je otevírá sousední
MČ Praha 18, a pokud bychom
to neudělali, staly by se naše
ulice bezplatným P+R. Zavedením zón placeného stání se
omezí počet parkujících nerezidentních vozidel. To už ukázala zkušenost s parkovacími
zónami, které od 6. ledna 2020
fungují v Libni a Vysočanech
v okolí stanic metra Českomoravská a Vysočanská, nebo
zkušenosti z jiných městských
částí, kde zóny již mají,“ vysvětluje radní pro dopravu
MČ Praha 9 Tomáš Holeček,
proč se devítka rozhodla pro
parkovací zóny na celém svém
území.

Nová parkovací místa
Pandemie covidu-19 posunula
otevření zón placeného stání
na devítce o tři měsíce. Původní termín byl 1. leden 2021.
Tuto dobu využila vysočanská
radnice k dalším diskuzím
s rezidenty, s nimiž řešila
možnosti parkování v blízkosti
jejich domovů. Aby parkovací
zóny byly funkční, bylo třeba
zajistit dalších minimálně 150
nových míst.
„Od 6. dubna je k dispozici
100 parkovacích stání na novém parkovišti u Polikliniky
Prosek. Držitelům parkovacích oprávnění se při vjezdu
na něj automaticky otevře
závora u vjezdu,“ konstatuje
Tomáš Holeček a pokračuje:
„Změnou kolmých parkovacích míst na příčné v Jablonecké ulici se podařilo zajistit
stejný počet stání jako v pří10
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v městské části Praha 9 trvalé
bydliště (rezidenti) nebo zde
vlastní nemovitost či v MČ
Praha 9 sídlí jejich ﬁrma (abonenti).
Prvotní registraci mohou
rezidenti a abonenti provést
osobně nebo on-line. Vyřízení parkovacího oprávnění
on-line musí předcházet
telefonát na call-centrum
+420 388 901 185. Tam bude
klient registrován a poté mu
budou zaslány přístupové
údaje k získání parkovacího
oprávnění. (Podmínky on-line
registrace najdete na www.
parkujvklidu.cz.)
Registrační místa jsou v budově radnice v Sokolovské ulici 14/324, Praha 9 - Vysočany
a v informačním centru MČ
Praha 9 na Poliklinice Prosek,
Lovosická 440, Praha 9. Pro
aktuální informace o otevírací
době registračních míst ZPS
sledujte www.praha9.cz.

padě středového parkování,
proto jsme se obrátili na TSK
Praha, aby středová parkovací
místa zrušila. Další desítky
parkovacích míst vznikly ve
vilové zástavbě především na
Krocínce a Střížkově upravením dopravního režimu. Požadavkům místních obyvatel
jsme se snažili v maximální
míře vyhovět, pokud to dovolovala legislativa a možnosti
zřizovatele zón.“
Na devítce v souvislosti se
zavedením zón placeného stání vznikly více než tři stovky
nových parkovacích míst.

Tři základní režimy parkování
REZIDENTNÍ režim (MODRÁ
ZÓNA) – určený pro parkování
rezidentů, abonentů a vlastníků nemovitostí v dané oblasti
SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) – určený pro parkování rezidentů, abonentů,
vlastníků nemovitostí i návštěvníků
NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ ZÓNA) –
určený pro krátkodobé
parkování všech motoristů
Co by řidiči měli
o parkovacích zónách vědět
Poměrně zásadní změnou
je snížení počtu svislého
dopravního značení. Nově
se tak uvnitř zón upravuje
přednost na křižovatkách nikoli dopravním značením, ale
uplatněním přednosti zprava.
Parkovné se platí prostřednictvím parkovacího
automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny. Na parkovacím automatu
jsou uvedeny informace o ceně
za parkování a o způsobu
zadávání parkovací relace.
Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha)
umožňuje motoristům platit
za krátkodobé návštěvnické
stání bez použití parkovacího
automatu, a to po časově omezenou dobu.
Identiﬁkace parkujícího je
na základě registrační značky
(SPZ/RZ) vozidla.
Kontrola, zda vozidlo
parkuje v zóně oprávněně,
probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému.
V nových zónách placeného
stání tak nemusíte mít parko-
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vací oprávnění (ani parkovací
lístek) umístěné viditelně
za předním sklem vozidla.

Dvě oblasti parkování
v MČ Praha 9
Zóna placeného stání v deváté městské části je rozdělena
do dvou menších parkovacích
oblastí. „Jednu tvoří Libeň,
Vysočany, Hloubětín (okolí
Poděbradské ulice) a Nové
Vysočany, druhou Prosek,
Střížkov a Krocínka,“ vysvětluje radní MČ Praha 9
pro dopravu Tomáš Holeček
a pokračuje: „Rezidenti si tak
mohou vybrat, zda si pořídí
levnější parkovací oprávnění pro parkování jen v jedné
oblasti u svého bydliště – to je
za 600 Kč ročně, nebo dražší
parkovací oprávnění pro parkování v celé zóně MČ Praha 9
za 1200 Kč ročně.“
Výdej parkovacích oprávnění
O povolení k parkování mohou žádat jen lidé, kteří mají

Fialová zóna P-RESERVE
Fialová zóna je vyznačena
ﬁalovým pruhem na svislém
dopravním značení a doplněna bílým, případně modrým,
vodorovným značením. Bez
omezení v ní mohou parkovat
pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Motoristé, kteří ho nemají, mohou
v této zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to po platbě v parkovacím automatu
nebo prostřednictvím webové
aplikace Virtuální parkovací
hodiny.
V deváté městské části platí ﬁalová zóna P-RESERVE.
Tento systém kromě jiného
umožňuje dynamickou tvorbu
cen. Návštěvníci tu od neděle od 17 hodin do pátku
do 17 hodin platí v parkovacích zónách 30 Kč za každou
započatou hodinu, v pátek
od 17 hodin do neděle do 17
hodin 5 Kč na hodinu. V době
konání velkých sportovních,
společenských a kulturních
akcí v UNYP Areně Podvinný mlýn, O2 areně Vysočany
a v Letňanech se bude v okolí
těchto zařízení zvyšovat hodinová sazba za parkování pro
návštěvníky na 100 Kč.
Podrobné informace o ZPS
najdete na www.parkujvklidu.cz. Text a ilustrační foto: mk
DUBEN
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Trolejbusy přes Prosek mají zelenou
V Praze může začít stavba trolejbusové linky číslo 140 z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic.
Dopravní podnik hl. m. Prahy
může začít s první etapou stavebních prací na elektriﬁkaci
autobusové linky č. 140. Získal
pro ni pravomocné stavební
povolení. Pro provoz na této
lince chystá v nejbližší době
vyhlásit veřejnou zakázku
na nákup patnácti nových
kloubových bateriových trolejbusů, které bude na tuto
linku nasazovat.
„Elektriﬁkace autobusové
linky č. 140 je součástí koncepce využití alternativních paliv
v autobusové dopravě v Praze
a současně jedním z nejstarších
projektů znovuzavedení pravidelné trolejbusové dopravy
do hlavního města,“ říká Marek
Doležal, místostarosta MČ Praha 9 a zároveň člen dozorčí rady
Dopravního podniku Praha.

První stavební práce
začnou na jaře
Stavební práce plánuje dopravní podnik zahájit v letošním roce. První cestující by
se novými trolejbusy na lince

Palmovka – Prosek – Letňany
– Čakovice – Miškovice mohli
svézt na konci příštího roku.
Dopravní podnik nahradí
na lince č. 140 z Palmovky
do Miškovic stávající naftové
autobusy zcela bezemisními
a tiššími bateriovými kloubovými trolejbusy, pro které
postaví necelých patnáct kilometrů trolejového vedení
a potřebnou napájecí a nabíjecí
infrastrukturu. Trolejové vedení
bude po zprovoznění pokrývat
zhruba polovinu trasy a autobusová linka č. 140 se změní
na trolejbusovou linku č. 58.
V projektu bude využit
i necelý kilometr stávajícího
trolejového vedení v Prosecké
ulici. Trolejové vedení nově
vznikne mezi Palmovkou
a Kundratkou, Kelerkou a zastávkou Prosecká a mezi
terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice.
Trolejbusy budou v těchto
úsecích využívat napájení
z trolejového vedení, zatímco
na zbytku trasy, tedy zhruba

Při výstavbě trolejbusové linky bude využito i stávající zhruba kilometrové vedení
v Prosecké ulici

na polovině, pojedou v režimu
na baterii.
„První etapu stavebních
prací – položení kabelové trasy, základy pro nové stožáry
pro trolejové vedení – by měl
dopravní podnik zahájit letos
na jaře v koordinaci s Technickou správou komunikací Praha, která chystá rekonstrukci
Prosecké ulice. Ve většině případů budou místo stávajících
stožárů veřejného osvětlení
postaveny kombinované, které budou zároveň sloužit pro
trakční vedení. S vlastní stavbou trolejového vedení v Libni, na Proseku a v Letňanech
se pak počítá v příštím roce,“
upřesňuje Marek Doležal.

Zdroje energie na Klíčově,
v Prosecké, Příborské a Čakovicích
Zázemí pro bateriové trolejbusy vybuduje dopravní podnik
v garážích Klíčov, kde vznikne
18 nabíjecích stání. Trolejová
síť na lince bude napájena ze
tří měníren – stávající kontejnerové v Prosecké ulici, nově
postavené v garážích Klíčov
a z objektu bývalé trolejbusové
měnírny v Příborské ulici v Letňanech, která bude po více
než 55 letech opět sloužit svému původnímu účelu. K nabíjení trakčních baterií trolejbusů
bude rovněž pomáhat bateriová nabíjecí stanice, kterou
dopravní podnik postaví v Čakovicích. Text a foto: mk
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Příroda na devítce: Kvetoucí jaro
Každý rok přinese jaro na devítku spoustu rozkvetlé krásy. První květy rozzáří přírodu a lákají své opylovače. Co všechno jste
(ne)věděli o devítkových jarních rostlinách a jejich návštěvnících? Přivoňte si k tomuto jarnímu článku.
Všechny barvy jara
Jaro přináší svěží zeleň a teplé
sluneční paprsky, které povzbudí první jarní květy, převážně
bílé a žluté barvy. Ve volné
přírodě však najdeme i odstíny
modré, růžové a ﬁalové. Kvetou
sněženky, jaterníky, orseje,
sasanky, sedmikrásky, rozvoní
se ﬁalky a mnoho dalších. Společným jmenovatelem většiny
těchto jarních rostlin je tzv.
jarní aspekt. Tedy období, kdy
se světlomilné rostliny snaží pro
své kvetení využít co nejvíce
slunečního světla, než budou
v podrostu zastíněny listím stromů a keřů. Za zmínku stojí také
povšimnutí si složitých tvarů
některých typicky jarních květů, které bývají přizpůsobené
na své hlavní opylovače – včely.
Fialky, jak je neznáte
Jednou z nejúžasnějších vůní
jara je jednoznačně právě ta
ﬁalková a není třeba se příliš
rozepisovat ani o tom, kde
všude violku vonnou v přírodě
najdeme. V dubnu a květnu
kvete tmavě ﬁalovými, vzácněji bílými nebo růžovými
květy, které opylují především
včely. Zajímavostí je tu však
hned několik. Po jarním opylení violky tvoří chlupaté tobolky
se semeny, která na sobě mají
tzv. masíčko – dužnatý a velmi
výživný přívěsek. Toho se naučili hojně využívat mravenci,

Květina se čmelákem pod UV světlem.
Foto: www.zelenadomacnost.com

kteří tak roznášejí ﬁalky do širokého okolí. Violka dokonce
vykvétá koncem léta podruhé,
tentokrát už ale jen velmi nenápadnými a uzavřenými květy, které jsou samosprašné.

Jak to vidí hmyz?
Hmyzí oko je mnohem vnímavější k UV záření, které je pro
člověka neviditelné. Díky tomu
ve světě těchto živočichů získávají květiny zcela jiné barvy
a odhalují i pro nás skryté vzory na okvětních lístcích. Obvykle bývají určeny především
právě včelám, mezi které kromě včely medonosné patří také
mnoho druhů samotářských
včel nebo čmeláků. S květy
jsou včely spjaty velmi úzce,
na rozdíl od jiných opylovačů,
jako jsou třeba motýli nebo
pestřenky. Včely totiž krmí
nejen samy sebe, ale i své potomstvo. Nektar a pyl jsou pro
hmyz všeobecně velmi důležitým zdrojem cukrů a proteinů.

Violka vonná

K jarním chladnějším teplotám je adaptována celá řada
hmyzích zástupců – například
samotářské včely pískorypky,
některé pestřenky, pakomáři,
a dokonce i některé druhy motýlů, jako je například babočka
bílé C, která v přírodě přezimuje jako dospělec. Všechny tyto
návštěvníky květů tak můžeme
potkat již na prvních rozkvetlých „kočičkách“ vrby jívy.

Není česnek jako česnek
Byla by škoda nezmínit mezi
jarními rostlinami i ty méně
nápadné zástupce. Věděli
jste, že v časné jarní přírodě najdeme kromě česneku
medvědího i jiné druhy rodu
Allium? Na devítce je jím například česnek podivný, který
se hojně rozrůstá v polostínu
světlých lesů a parků. Na rozdíl od česneku medvědího
jsou jeho listy světlejší, užší
a lesklejší. Při rozemnutí mezi
prsty je i u tohoto druhu cítit

nezaměnitelně silné aroma.
Česnek podivný rozkvétá bíle
v dubnu a květnu a poté končí
jeho vegetační sezona.
Druhým česnekem, se kterým se tu můžeme setkat, je
česnek viničný. Kvůli svému
dřívějšímu častému výskytu
ve vinohradech získal své
druhové jméno a býval nevítaným plevelem i na polích.
Dnes česnek viničný nalézáme
hlavně na loukách, pastvinách, v příkopech a křovinách. Díky modrozeleným
listům a typické štiplavé chuti
se mu přezdívá „divoká pažitka“.
Chcete se pochlubit fotkou
jarních rostlin nebo prvních
opylovačů? Svá pozorování
můžete posílat na e-mail
priroda.nadevitce@seznam.cz
nebo také do facebookové
skupiny Devítkové přírodní
krásy. Text a foto: Pavlína Ráslová, Příroda
na devítce (za odbornou entomologickou konzultaci děkuji Mgr. Jiřímu Hadravovi).

Oslavte Den Země úklidem svého okolí
Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a je zaměřena na ochranu životního prostředí. V Praze 9
si ho můžete připomenout aktivně – úklidem svého okolí.
„V poslední době se na nás
obrací občané s dotazy, jak se
i přes nepříznivou covidovou
situaci mohou zapojit do tradičních jarních úklidů veřejných prostranství. Protože
hromadné akce ještě s největší
pravděpodobností nebude
možné organizovat, podpoříme všechny jednotlivce nebo
rodiny, které budou chtít okolí
svého bydliště uklidit. Ve spolupráci s ﬁrmou AVE Pražské
komunální služby a.s. jim poskytneme pracovní rukavice
a igelitové pytle na odpadky
a zajistíme odvoz naplněných
12
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pytlů,“ konstatuje radní MČ
Praha 9 pro životní prostředí
Jan Poupě.
Zájemci, kteří se budou
chtít zapojit do jarních úklidů, si mohou v informačních

centrech MČ Praha 9 na vysočanské radnici (Sokolovská
14/324) a Poliklinice Prosek
(Lovosická 440) vyzvednout
pracovní pomůcky – rukavice
a žluté pytle s červeným logem

HISTORIE DNE ZEMĚ
… se začala psát v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnell navrhl na konferenci
UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu
míru. O měsíc později navrhl americký senátor Gaylord Nelson, aby 22. dubna 1970
proběhla celonárodní environmentální vzdělávací akce. Jako národní koordinátor byl
stanoven Denis Hayes. Nelson s Hayesem se shodli na tom, že se akce bude nazývat Den
Země.
První Den Země se konal pouze v USA. Od roku 1971 ho začala organizovat OSN. Roku
1990 se stal 22. duben Mezinárodním dnem Země a slaví se také v České republice.
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AVE. Naplněné pytle s odpadky pak uloží k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Akce trvá od 22. dubna
do 5. června, kdy slavíme
Mezinárodní den životního
prostředí. „Ten si každoročně
připomínáme v oblíbeném
projektu Mikroklima v parku
Přátelství. Letos ho vzhledem
k nepříznivé epidemiologické
situaci pořádat nebudeme,
přesto i tak může ke zlepšení
životního prostředí v okolí
svých domovů přiložit ruku
každý z nás,“ uzavírá Jan
Poupě. mk
DUBEN
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Výlety po Praze 9: Lidé chtějí
chodit po měkkých cestách
Pro mnoho obyvatel nejen Prahy 9 nahrazují kratší procházky do okolní přírody nemožnost dřívějších častých způsobů relaxace,
ať již ve sportovních areálech, nebo v rámci kulturních a společenských aktivit. Pěší turistika, která je hlavní náplní činnosti
Klubu českých turistů již od roku 1888, tak v současnosti zažívá obrovský rozmach.
„V posledním roce spojeném
s mnoha restriktivními opatřeními a doporučeními jsme
zaznamenali zvýšený zájem
o vycházky a výlety po turistických značených trasách,
zejména v okolí bydliště,“ říká
Ing. Pavel Přílepek, předseda
Rady značení Klubu českých
turistů.
Zatímco vzorné značení
turistických cest je běžné
na území celé České republiky, dokonce i v nejzapadlejších vískách, v Praze jsou
bohužel kompetence klubu,
co se týče značení pěších cest,
poměrně omezené. Tento fakt
si při vyhledávání atraktivních, ale hůře dostupných
přírodních míst v různých
částech našeho hlavního města dost často uvědomujeme.
Důvodem je, že v Praze se
nachází pouze dvanáct značených tras, které spravuje Klub
českých turistů. Naštěstí tzv.
Jihovýchodní stezka vedoucí
přes Prahu 9 je nyní jednou
z nejdelších a dobře značených
tras.
„Někdy jen obyvatelé z nejbližšího okolí přírodních
enkláv na území hl. m. Prahy
vědí, kam si jít odpočinout
do přírody. Ale vzhledem
ke stále narůstající potřebě úniku do přírody všech
obyvatel Prahy a okolí jsme
v posledních měsících zaznamenali obrovský zájem
od mnoha dotazujících, kteří
chtějí navštívit jinou čtvrť,
kde to tak dobře neznají. Ti
nám píšou i telefonují a žádají lepší značení na území
hlavního města. I proto jsme
jako Klub přispěchali rychle
na pomoc,“ dodává Jan Linhart z krajské komise značení,
zabývající se obnovou turistických tras ve Středočeském
kraji a Praze.

Devítka – napojení
na Jihovýchodní stezku
Praha 9 měla v tomto smyslu
štěstí. Zajímavá naučná stezka,
již dříve realizovaná městskou
částí Praha 9, která propojuje
Vysočany s horní Proseckou
plošinou až ke Střížkovu a čítá
D U B E N
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Turistické značení v oblasti přírodní památky Prosecké skály (nadmořská výška
273 m. n. m)

i mnohá zastavení s informačními tabulemi, byla doplněna
o přehledná značení a Klubem
českých turistů napojena
na delší trasu rozkládající se
na východním břehu Vltavy.
Ta je popsána jako „Naučná
stezka MČ Praha 9 – JV“ a je
po celé délce značena typickým tzv. pásovým značením
Klubu českých turistů. V tomto případě tedy bílo-modrými
(bílo-žlutými) pruhy. Přesné
vedení trasy naleznete na veřejně dostupném serveru
MAPY.cz (záložka zobrazení
turistické mapy) a v rámci
edice tištěných map Klubu
českých turistů, konkrétně
turistické mapy KČT 37 Okolí
Prahy východ.

s kostelem nesoucím obdobně jako ten prosecký jméno
sv. Václava). Dále vede přes
Hrdlořezy, pokračuje v rámci
náspu bývalého drážního tělesa (dnes oblíbené cyklostezky
podél Rokytky) do Vysočan,
k Podvinnému mlýnu, dále
vinicí Máchalka až do oblasti
přírodní památky Prosecké
skály. Zde je možné odbočit
po modré trase na kratší okruh
po prosecké plošině k metru
Střížkov, parku Přátelství až
na Starý Prosek. Nebo lze pokračovat po modrém značení
přes Okrouhlík až do Ďáblického háje, kde je trasa v rámci
obratiště a konečné stanice
tramvaje 17 v Klapkově ulici
ukončena.

Kudy trasa vede?
Počátek cesty je značen u Malešického náměstí (malebné
historické vesnické návsi

Plány Klubu českých turistů
V budoucnu se bude ve východní části Prahy a okolí přeznačovat část Svatojakubské
DEV ÍTKA
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cesty. Ta je součástí historické
sítě dvanácti poutních cest
po celé Evropě, směřujících
ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu
de Compostela ve španělské
Galicii. Tzv. Žitavská svatojakubská trasa směřuje do Prahy-Proseka ke kostelu sv.
Václava. Cesta vede od Kbel,
prochází tak ulicí Mladoboleslavskou a Čakovickou. V této
ulici stojí jedna z nejlépe zachovaných kaplí, která je součástí další slavné poutní cesty,
která Prosekem prochází, tzv.
Svaté cesty (Via Sancta).
„Obě trasy vedou částečně
podobným terénem. Trasa
svatojakubská bude navíc
opatřená speciálním značením tak, jak je tomu po celé
Evropě, tedy symbolem svatojakubské mušle. Nejprve
chystáme přeznačení části
vedoucí z Brandýsa nad Labem
přes Vinoř a Satalice do Prahy,“ komentuje budoucí plány
Jan Linhart z Klubu českých
turistů a pokračuje: „Během
jara chceme začít vyznačovat
chybějící turistické značení
mezi Jenštejnem a Brandýsem
nad Labem.“
Trasování pěších cest v této
části Prahy a okolí je hodně
ztížené. Některé dřívější cesty
lemované kapličkami zanikly
nebo vedou po polích či těsně
podél frekventovaných silnic.
„Po nebezpečných krajnicích turisté pochopitelně neradi chodí vzhledem k absenci
chodníků pro pěší. Proto se
snažíme o rozumné trasování, nejlépe po tzv. měkkých
cestách, bez asfaltu a mimo
rušivý automobilový provoz.
Současně dbáme na to, aby
všechny námi značené cesty
vedly smysluplně odněkud
někam. A toho se snažíme
vždy držet,“ dodává Jan Linhart.  Text a foto: Eva Červinková
INFO
Více informací najdete na
https://via-sancta.cz/,
https://ultreia.cz/svatojakubska-cesta-prahou/
https://kct.cz/turisticke-znaceni

M Ě S T S K É

Č Á S T I

PRAHA

9

13

V Ý S TAV B A

I nové vysočanské nádraží bude
připomínat hrdiny druhé světové války
Správa železnic zahájila v červnu 2020 rekonstrukci železnice z Mstětic do Prahy-Vysočan. Zásadní proměnu čeká rovněž
stanice ve Vysočanech. A protože stavební práce tu pomalu začínají, bylo nutné na čas uložit do depozitáře pamětní desky
z nádraží připomínající hrdiny, kteří padli v době druhé světové války.
Pamětní deska umístěná
přímo na nádražní budově
připomínala železniční zaměstnance Bohuslava Pelikána, Miroslava Římovského
a Františka Vaníka, kteří položili své životy v květnovém
odboji proti fašistům v roce
1945. Druhá se jménem Rudolfa Daleckého, šéfpilota
a člena předsednictva Svazu
letců Republiky československé, jež byl zákeřně zavražděn při vyjednávání s Němci
na vysočanském nádraží
5. května 1945, visela u vchodu do nádražního prostoru.
„Tyto pamětní desky mají
statut válečných hrobů, proto
budou po dobu přestavby nádraží uloženy v našem depozitáři na vysočanské radnici.
Se Správou železnic jsme se
dohodli, že po přestavbě vysočanské stanice sem budou
opět vráceny,“ konstatoval
místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský v pondělí
15. března, kdy byly pamětní
desky sneseny.

Přestavba vysočanského nádraží
Po skončení modernizace budou na nádraží Vysočany tři
hlavní a tři předjízdné koleje,
které doplní účelová kolej

Pamětní desky z vysočanského nádraží připomínající hrdiny druhé světové války převzal místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský (vlevo)

vhodně umístěna uprostřed
kolejiště, nahradí nová odbavovací hala na úrovni vstupu
do podchodu z Paříkovy ulice.
Všechna nástupiště propojí
opravený a rozšířený podchod
v nové poloze, přibude druhý
podchod.
Bezbariérový přístup na nástupiště zajistí eskalátory
a výtahy z podchodu. Druhý
podchod nebude vzhledem
ke stísněným poměrům
a umístění výstupů na začátku
nástupišť přístupný bezbariérově.
Projekt počítá i se zachováním části podchodu ze 70. let
19. století s dlážděním.
„Stavební práce, které
na vysočanském nádraží
momentálně probíhají, se

Správy železnic. Jedna ze dvou
vleček zapojených do této
stanice, která je již úředně
zrušena, bude snesena, druhá
se zachová bez rekonstrukce,
pouze s úpravou jejího zapojení do zrekonstruovaného
kolejiště.
Nástupiště jsou navržena
tři, dvě ostrovní s délkou 302
a 300 metrů a jedno vnější
s délkou 200 metrů. Čekající
cestující bude chránit zastřešení na všech nástupištích.
Stávající výpravní budovu,
která je v současné době ne-

INZERCE

zatím týkají nové budovy
s technologickým zázemím.
Během dubna dokončíme
práce v interiérech a budova
se napojí na inženýrské sítě,
takže se sem budou moci
přesunout výpravčí a technologové ze stávající výpravní
budovy,“ nastiňuje postup
prací Viktor Bouše ze Stavební
správy západ Správy železnic
a upřesňuje, že zároveň s tím
probíhá příprava na demolici
staré nádražní budovy. Zhruba
od poloviny dubna, kdy bude
snesena část přístřešku u prvního nástupiště, se budou
cestující dostávat k vlakům
náhradním vstupem. Přestavba vysočanského nádraží by
měla být kompletně dokončena do jara 2023. Text a foto: mk

INFO

Rekonstrukce železnice z Mstětic do Prahy-Vysočan
Správa železnic ji zahájila v červnu 2020. Na trati do roku 2024 vznikne
tříkolejný úsek a nová zastávka Praha-Rajská zahrada, stanice ve Vysočanech bude komplexně přestavěna. Celkové náklady na stavbu jsou více
než 5,4 miliardy korun.
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Téměř 15kilometrový úsek, který je klíčový zejména v pražské příměstské
dopravě, by měl po přestavbě získat koridorové parametry. Zvýší se i maximální traťová rychlost, která by po instalaci zabezpečovače ETCS měla vzrůst ze
současných 100 km/h až na 160 km/h. Po rekonstrukci vznikne v tomto úseku
tříkolejná elektriﬁkovaná trať pro vlaky směřující z Prahy do Lysé nad Labem
či Neratovic. Součástí přestavby je totiž i rekonstrukce jednokolejné trati
Praha–Turnov v úseku od stanice Praha-Vysočany po odbočku Skály (včetně).
Z dopravního hlediska se počítá se změnou této odbočky na výhybnu.
Stavbu zajišťuje sdružení ﬁrem Subterra, OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace
železnic Praha.
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Galerie 9 pod rouškou
Podle nařízení vlády zůstávají v době uzávěrky tohoto
čísla Devítky všechny galerie
uzavřeny. Platí to samozřejmě
i pro Galerii 9, ale neznamená to, že vás nemůže potěšit
alespoň touto cestou.

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

Inter arma silent Musae – mezi
zbraněmi Múzy mlčí, říká se.
Už rok se potýkáme s „pandemonií“ a našimi zbraněmi
proti ní jsou 3 R, tedy pravidlo
„ruce, roušky, rozestupy“.
Jsou ale ještě další R, bůhví,
proč se o nich nemluví. To
čtvrté je totiž v jakékoli krizi
tím nejdůležitějším: ROZUM.
A páté R, které nám pomůže,
abychom o čtvrté R nepřišli:
RADOST
Řiďme se třemi R, ale nenechme se připravit o to čtvrté
a páté – stejně jako Múzy,
které v této válce rozhodně
nemlčí. Jsou jen, jako ostatně
my všichni, drženy pod rouškou, ale používajíce rozumu
a svého nadání rozsévají zpod
roušky radost. Nechme se jimi
inspirovat. ek

Gennadij Alexandrov: Botticelli. Lept
10x7 cm.

Hrabank
Hrajeme betla o čas
Jenomže život tak prchá
Hrůza nám sahá po pás
A všude kolem ta mrcha
Hrajeme nechtě vabank
V ruletě kulička krouží
Nedá se skončit bez mank
Do bláta vybřednem z louží
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Jan Plachetka: Alois Štál, dlouholetý pracovník ČKD,
foceno 19. 5. 2020 měsíc před jeho 99. narozeninami. Fotograﬁe 30x24 cm.

Mirka Mádrová: I umění v roušce. Olej.

JAN PLACHETKA – PROTILÁT/SKY
Byt či nebýt
V bytě jako v klícce
Míň by bylo více
V bytě jako v kleci
Kolem jenom věci
V bytě jako v cele
Jinak se mám skvěle

D U B E N

Jan Plachetka: Čekání na Cháróna. Fotograﬁe 30x45 cm.

Oddechový čas
Ať spím anebo bdím
sním v jednom kuse
o tvojí puse
Kdy ji zas uvidím
Kdy aspoň na chvilku
odhalíš své rtíky
A usměješ se
tak jak ty to umíš
Polibkem na dálku
vyjádřím ti díky
A pak si zase
nasadíme krunýř

Celí se schovat v igelitu
Mám ale vážnou otázku
Můžeme přežít kalamitu
když vzdáme se teď všech svých citů?
Ač život visí na vlásku
nezapomeňme na lásku
Nechme ji do nás probíjet
přes všechny zdi a izolace
To jediný je protijed
Nesmíme v ni svou víru ztrácet
když viry nás teď svírají

Protiláska
Prý máme ucpat všechny škvíry
když všude kolem víří viry
Zavřít se Nevycházet z bytu
Přestat se šimrat rty i kníry

DEV ÍTKA

Když zhrubnem viry vyhrají
a nebude to žádná láce
Neztraťme směr v tom mumraji
Přežijeme jen díky lásce
Každý jsme příjemce i plátce
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Jarmil Škvrna: „Podal jsem
kašpárkovi ruku…“
Diváci ho znají především jako Řepu z populárního seriálu Okresní přebor. Hned několik generací dětí z Prahy 9 a okolí si však
herce Jarmila Škvrnu nejspíše vybaví z účinkování v divadelních pohádkách Divadla AHA!, které je nerozlučně spjato se svou
domovskou scénou v Divadle Gong. Povídali jsme si nejen o tom, jak se hercům vede za covidu.
Jméno Jarmil je dost vzácné.
Podle statistik je jich v celé republice jen kolem pěti set. Kolik
jsi jich za život potkal?
Dlouho jen sebe, svého otce
a babičku Jarmilu. Ale před
pár lety si moje dcera přivedla
přítele, který se představil
jako Jarmil, a jelikož i u nich je
to dědičná „kletba“, tak je nás
najednou šest Jarmilů v jedné
rodině.
Jak se vede herci za časů covidových? Spousta kumštýřů si
našla jiná zaměstnání, jak jsi
na tom ty?
Nevede se. Divadla jsou už
přes rok zavřená a ještě asi
dlouho budou. Chápu, že
přijdou na řadu až na konec,
a taky chápu, že teď jde opravdu o život. Před rokem většina
z nás neznala nikoho, kdo to
má, teď už pomalu každý zná
někoho, kdo na to zemřel.
Člověk by vydržel i nebrblat,
kdyby viděl, že rozhodnutí
vlády mají hlavu a patu, že se
můžeme spolehnout na kompetentnost a solidaritu s občany. To se bohužel neděje, a tak
nezbývá než řídit se heslem
„co si neuděláme sami, to
nebude“. Od šití roušek až
po převzetí osobní odpovědnosti za bezpečí své i těch
druhých. Velmi nám chybí
osobnost, která by nám byla
schopná nehystericky, bez
lhaní, obviňování a svádění
viny na druhé ukázat na nebi
Polárku. Myslím, že ji všichni
potřebujeme. Ale když je mi
nejhůř, vždycky si vzpomenu,
že jsem přežil dvacet let života v socialismu, a když jsem
přežil Husáka, tak tyhle papaláše dám taky. Věřím v boží
mlýny. Co mi taky teď jiného
zbývá, že?! No a co se týká jiné
práce, jak říká kolega Lukáš
Langmajer: „Ty máš alespoň
šikovný ruce, vole.“
Jaký byl tvůj vůbec první zážitek z divadla, který ti utkvěl
v paměti?
To bylo v Josefově, když mě
babička brala na Kašpárka
do Boučkova loutkového divadla, a jelikož byla herečkou
16
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má vděčnost bude pronásledovat navždy.
Která z tvých pohádkových rolí
tě nejvíc bavila a jakou pohádkovou postavu sis vždycky chtěl
zahrát?
Mou asi nejslavnější pohádkovou rolí byl zřejmě Šnek
ve Ferdovi Mravencovi, kterého jsme odehráli v Gongu
stovky repríz. Tenhle rtuťovitý
dědek mi dokonce přinesl
i roli vraha v detektivním
seriálu, když na představení
Ferdy Mravence byla asistentka režie. Vysněné role nemám, ale myslím, že vždycky
je v pohádkách zajímavější
a zábavnější hrát „ty špatný“.
Jedna z takových rolí mě snad
čeká teď na jaře ve ﬁlmové
pohádce.

„Vysněné role nemám, ale myslím, že vždycky je v pohádkách zajímavější a zábavnější hrát ty špatný,“ říká Jarmil Škvrna.

Jarmil Škvrna: „Občas mívám herecké sny…“

v jaroměřském divadle, tak
nějak domluvila, abych směl
zůstat po představení a jít
Kašpárkovi podat ruku. Podal
jsem ji s bušícím srdcem a už
to bylo. Je ze mě kašpárek.
Ty a Divadlo Gong, to už je
dlouhá historie. Můžeš zavzpo-
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mínat na své začátky na této
scéně?
Moje začátky v Divadle Gong
jsou spojené s jedinou osobou,
a tou je tehdejší ředitel divadla
Pepa Pavlata. Ten měl odvahu
mě zaměstnat a dát mi před
třiceti lety šanci a v podstatě
mi tím změnil život. Za což ho

Míváš takové ty klasické herecké noční můry, kdy se ti zdá
o tom, jak jsi zapomněl text?
Občas mívám herecké sny.
Téměř vždy je to tak, že stojím na jevišti, hlediště je plné,
všechny pohledy upřené
na mě a já vím, že mám hrát
něco, co jsem nikdy nezkoušel
a nic o tom nevím. To se probudíte do infarktu, mozkové
mrtvice, oparu a ječného zrna.
Ale většinou se mi zdá o holkách.
Abychom nekončili moc pochmurně, jako je tato doba, co
pozitivního tě během koronavirové krize potkalo?
Velmi pozitivně vnímám třeba
skutečnost, že v loňském roce
se Češi předvedli jako nejštědřejší dárci, co se týká různých charit. To, že dokážeme
myslet na druhé, i když sami
na tom nejsme dobře, vypovídá o občanské společnosti
víc než čísla ze Strakovky. Asi
nejpozitivnějším objevem je
skutečnost, že jsme s mou ženou po třiceti letech dokázali
být celý rok dvacet čtyři hodin
denně spolu a máme se furt
rádi. Takže generálku na život
v důchodu jsme si dali, a teď
bychom ještě rádi předvedli
nějakou tu dekádu produktivního života. Text a foto: dg
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GONGALERIE 2021
Co se stane, když se spojí Divadlo Gong a Galerie 9? Gongalerie! Pro všechny, kterým chybí vysočanská divadelní představení
a galerijní výstavy, je to cesta, jak alespoň částečně uspokojit své umělecké chutě. Stačí se jen zastavit u divadla a kochat se
vystavenými uměleckými díly.
Odjakživa slýcháme, že kultura
je OUTSIDER. Někdy víc, někdy míň, ale zrovna teď to platí
tak natvrdo, že by jeden plakal.
Možná i dva. Je zavřeno. Gong
nehraje, Galerie 9 nevystavuje,
a jak dlouho to ještě potrvá,
neví ani naše kočka, která jinak vždycky ví úplně všecko,
a nejlíp. A nejspíš to neví dokonce ani vaše kočka, která ví
určitě všechno ještě líp. Takže
je potřeba něco udělat. Hlavně
se nezbláznit! Neriskovat, nelhat a nekomplikovat, nerezignovat. Být dobré mysli a dělat
radost sobě i jiným – aspoň
malou, zato každý den.

Galerie 9 má své autory
a Gong má své výlohy. Otevřít nemůžeme, tak dokud
budeme muset, necháme
zavřeno, ale to outsiderství
obrátíme naruby. Divadelní scéna se spojí se scénou
výtvarnou a společně vám
nabídnou drobné, ale radostné výstavy FROM OUTSIDE
– ZVENKU. Pojďte se projít
po Sokolovské, zastavte se
u Gongu a nechte se překvapit. A mějte radost ze života!
Pokud vás k ní aspoň trochu
popostrčíme, bude nám ctí.
Vaše Divadlo Gong + Galerie 9 = Gongalerie

Zastavte se u Divadla Gong, bude tu výstavní galerie

2021, foto: Jan Šilar

Galerie osobností spojených s Divadlem Gong jen pro vás:

Jiří Menzel s Divadlem Bez zábradlí (1998)

Čechomor (1992)

Divadlo Sklep – Mlýny (1993)

Hattrickový básník

Tam, kde je říše jestřábů
Pavel Rous

Šestnáctiletý Pavel Rous z Prahy 9 potřetí zvítězil v posledních třech ročnících
umělecko-výtvarné soutěže Českomoravské myslivecké jednoty, a to v oboru poezie.
V mnoha sportech se výkon,
kterého hráč dosáhne třemi
úspěchy v jednom zápase,
označuje za hattrick. Mluvit
o hattricku v případě mladého básníka se může mnohým zdát nemístné, ale když
si anglický název přeložíme
do češtiny (hat trick doslova
trik s kloboukem), stojí před
vámi kouzelník se slovy.
A jím poeta bezesporu je.
Nejlepším básníkem ve své
kategorii v soutěži pod názvem Mé toulky za zvěří byl
Pavel Rous vyhlášen v ročnících 2018, 2019 a 2020.
Vzhledem k epidemioloD U B E N
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Pavel Rous potřetí za sebou zvítězil se
svými básněmi v umělecko-výtvarné soutěži Českomoravské myslivecké jednoty

gickým opatřením se slavnostní oceňování nejlepších
mladých umělců nekonalo
a ceny (diplom, medaile
a kalendář, do něhož byla
vítězná báseň zařazena) přišly poštou.
Do letošní umělecko-výtvarné soutěže ČMJ už Pavel
nezasáhne. Je určena pro
děti jen do 15 let. A třebaže
s novým školním rokem
míří na střední školu technického oboru, duše poety
mu zůstává.
Blahopřejeme k vítězství
a přinášíme oceněnou báseň. mk, foto: archiv Pavla Rouse
DEV ÍTKA
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Kdesi nad pasekami, palouky i lesy,
Tam, kde rozpíná se říše jestřábů,
Dívám se z výše, která vábí mě i děsí,
Očima majestátních
vzdušných korábů.
Daňkové, jak by postříbřil je sníh,
A divočáci na bukvicích hodující;
Zajíci kličkující na polích
I hejno bažantů
barvami per svých malující;
Veverky, co rozpustile
skáčou v korunách,
A koloušek v mlází skrytý před světem
To vše jak ﬁlm mi běží v snách,
Kde volný jsem, jsem lesů dítětem…
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Příběhy našich sousedů v Praze 9
Už potřetí podpořila městská část Praha 9 projekt Příběhy našich sousedů, díky kterému se žáci a studenti místních škol
setkávají s pamětníky z naší městské části. I přes obtížnou situaci zvládly žákovské týmy s pomocí svých učitelů vést rozhovory
s pamětníky (převážně online nebo po telefonu), zaznamenat jejich vyprávění, a to pak dále s pomocí (také online) workshopů
zpracovat jako rozhlasovou reportáž nebo krátký animovaný film.

Slavnostní prezentace, na které týmy představí výsledky
své práce, je naplánovaná
na 28. dubna 2021 a uvidíme,
v jakém formátu bude moci
proběhnout. V každém případě se všechny žákovské
a studentské práce objeví
na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a www.
pametnaroda.cz.
Projekt Příběhy našich sousedů pořádá nezisková organizace Post Bellum. Od roku
2012 se s pamětníky potkalo
už 7500 žáků a studentů
z tisícovky škol z celé České
republiky a s pomocí svých
učitelů zmapovali téměř 1800
příběhů.

a on sám byl tlačen ke vstupu
do KSČ, což odmítl a dal raději
výpověď. Plán byl takový, že
se za ním jeho rodina za pár
měsíců dostane pomocí Červeného kříže. Vše ale dopadlo
jinak. Jeho syn v Praze vážně
onemocněl, a tak se naopak
Petr vracel zpátky do Československa. Tušil, že na nějaký
čas skončí za mřížemi, ale
to, co mu nakonec „přišili“,
vůbec nečekal – za údajné
vyzvědačství byl odsouzen
k deseti letům vězení. Propuštění se dočkal až v roce
1990 na osobní milost Václava
Havla.
Příběh zaznamenali Eliška
Zimerhaklová, Sára Ploczeková, Adam Sysel a Ondřej Pavelka s paní učitelkou Lenkou
Voděrovou ze ZŠ Špitálská.

18
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Ve dvaceti letech ukončil
Jaroslav studium na střední škole na protest proti
porušování lidských práv
v Československu. V té době
se už pohyboval ve společnosti, která vystupovala
proti komunistickému režimu. Na začátku roku 1976
byl už poněkolikáté zatčen,
tentokrát se ale od policajtů dozvěděl, že je „materiál
vhodný pro basu“, a na několik měsíců skončil ve vyšetřovací vazbě. I po propuštění
pokračoval v disidentských
aktivitách, nejdříve ve Zlíně
a později i v Praze. S manželkou Kateřinou byli zapojeni
do přepisování zakázaných
knih a Jaroslav podepsal
Chartu 77. V roce 1989 stál
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Hedvika Stránská (1933):
Nechtěla bych znovu zažít ten
pocit bezmoci

Kateřina Spurná (1956):
Věděli jsme, že to je správná věc,
že to má smysl

Jaroslav Spurný (1955):
Dozvěděl jsem se, že jsem
„materiál vhodný pro basu“.

Petr Hauptmann (1946):
Vůbec jsem nepředpokládal,
že mě obviní ze špionáže

V roce 1982 šestatřicetiletý
Petr Hauptmann emigroval
do Bavorska. Měl k tomu několik důvodů – jeho otec byl
v 50. letech zatčen jako agent
chodec a čtrnáct let strávil
v komunistických pracovních
táborech, Petrova manželka byla v práci šikanována

u zrodu Nezávislého tiskového
střediska, které informovalo
o aktuálním dění. Od samého
začátku je také členem redakce týdeníku Respekt.
Příběh zaznamenali Anna
Stupková, David Pekař, Marek
Tingl a Ema Pavelková s paní
učitelkou Petrou Polákovou ze
ZŠ Univerzum.

Kateřina byla odmala vychovávána v protikomunistickém
duchu, což ještě umocnila
srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy. Stejně jako
její manžel Jaroslav ani ona
nedokončila střední školu
a v posledním ročníku gymnázia z něj odešla. Po propuštění Jaroslava z vazby se vzali,
přestěhovali do Zlína a pokračovali v disidentských aktivitách – například uspořádali
tajný seminář v domě jejích
prarodičů, kteří o tom neměli
ani tušení. Po přestěhování
do Prahy v roce 1984 pokračovala v přepisování zakázaných
knih, podílela se kupříkladu
na přepisu Orwellova 1984.
Později doma tiskli na kopírce,
která se k nim dostala tajně
ze zahraničí, Lidové noviny.
Demonstrací během sametové
revoluce se pravidelně účastnila i se svými dcerami.
Příběh zaznamenaly Nicole
Nouman, Michaela Pohanková, Zuzana Bednářová,
Veronika Jeníková a Anna
Soukalová s paní profesorkou
Marií Musálkovou z Gymnázia
Špitálská.

Hedvika vyrůstala ve Vysočanech v sokolské rodině a sama
také celý život zůstávala vždy,
když to šlo, aktivní sokolkou. Z druhé světové války si
pamatuje hlavně její konec,
který pro ni znamenal časté
útěky do krytu při zaznění
varovné sirény. Na Květnou
neděli, 25. března 1945, šla
jedenáctiletá Hedvika se svou
rodinou z kostela, když začaly
znovu houkat sirény. Z počátku tomu nevěnovali pozornost, ale tatínek doma hned
dalekohledem začal zjišťovat,
co se děje, a viděl, že bomby
dopadají na Prahu. Po odeznění prvních ran běžela celá
rodina do krytu, kde už čekali
ostatní sousedé. Když se pak
odvážili ven, v domech netekla voda ani nešla elektřina.
Bomby poničily průmyslový
areál Českomoravská-Kolben-Daněk v Libni a Vysočanech,
ale také budovy, které stály
na dnešním náměstí OSN.
Příběh zaznamenaly Apolena Matrasová a Rebeka Nečasová s paní učitelkou Petrou
Polákovou ze ZŠ Univerzum.

Stanislava Zástěrová (1935):
Nejsilnější dojem mám
z houkání sirény
Malá Stáňa vyrůstala v řadovém domku na Proseku v sokolské rodině. Stejně jako jiní
její vrstevníci i ona si z války
nejvíce pamatuje nálety. A to
nejen kvůli děsivým sirénám,
ale také kvůli tomu, že její
DUBEN
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tatínek byl během jednoho
takového náletu zavalen. V ten
den byl zrovna na jejich pozemku na Střížkově, a když
uslyšel sirény, schoval se
do vodovodní šachty a zakryl
poklopem. Na ten ale spadl
kus betonu z protějšího zničeného domku a on tak zůstal
v šachtě uvězněn. Naštěstí
ale kolem zanedlouho projížděla sanitka, jejíž posádka
uslyšela jeho volání o pomoc,
a pomohli mu dostat se ven.
Po této události odvezli rodiče
Stáňu k příbuzným do Polabí,
kde zažila příjezd Rudé armády. S ostatními dětmi trhala
šeříky a běhala k nedaleké
silnici, kde vojáky vítala. Až
po konci války se dozvěděla,
že během heydrichiády byla
v prosecké sokolovně ukrývána rodina, která byla do organizace atentátu na říšského
kancléře Reinharda Heydricha
zapojena.
Příběh zaznamenali Dominika Barratt, Patricia Heigl,
Ondřej Marek, Vojtěch Sudý
a Jakub Rozman s paní učitelkou Petrou Polákovou ze ZŠ
Univerzum.

Jiřina Marie Nováková (1945):
Pak jsem rodiče neviděla
jedenáct let

Rodiče Jiřiny, Věra a Otakar
Hromádkovi, se seznámili
během války ve Francii, kde
byli oba zapojeni do Francouzského hnutí odporu. Po konci
války se vrátili zpátky do PraD U B E N
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Žákovské týmy i v této době zaznamenávají příběhy politických vězňů i pamětníků bombardování na konci druhé světové války.
Na fotograﬁi Vysočany po náletu 25. března 1945.

hy, kde se Jiřina narodila.
Její otec byl členem KSČ,
v 50. letech odsouzen během
politických procesů a rehabilitovan v 60. letech. V roce
1968 se její rodiče rozhodli
emigrovat do Švýcarska, ona
sama však v Československu
zůstala. Vystudovala přírodovědnou fakultu a své rodiče
mohla znovu vidět až po více
než deseti letech. V 90. letech
se snažila v restitucích získat
zpět rodinný majetek – její
dědeček a jeho bratr totiž
na začátku 20. století otevřeli
pražskou továrnu na výrobu
galanterního zboží, dnešní
Koh-i-noor ve Vršovicích.
Soudní jednání však pro ni
skončila neúspěšně.
Příběh zaznamenali Štěpán
Baraga, Jakub Dvořák a Denys
Volkov s paní učitelkou Václavou
Kaškovou ze ZŠ Na Balabence.

Petr Bechyňák (1952):
Ve škole jsem byl černá ovce

Petr byl odmala vedený k víře
a netajil se tím ani tehdy, když
se mu za to spolužáci ve škole
posmívali. V roce 1953, když mu
bylo jedenáct let, se s ostatními
kluky, kteří ministrovali ve vysočanské Svatyni Krista Krále,
DEV ÍTKA
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začal pravidelně v sobotu scházet. Nebyli vedeni jen ke zvládání úkonů při bohoslužbách,
ale také ke skautským ideálům.
Oﬁciálně skautský oddíl založili
v roce 1968 a jejich vedoucím
byl i Petr Maišaidr – Kim.
Z letního skautského tábora se
vrátili pár dní před srpnovou
invazí vojsk Varšavské smlouvy.
Po zákazu skautské činnosti
se scházeli i nadále, ale už jen
potají po bytech. Petr celý život
odmítal vstoupit do KSČ, a to
i když mu hrozilo, že neodmaturuje, nedostane pro svou rodinu byt nebo mu nebude zvýšen
plat v práci. Se svou ženou vychoval sedm dětí – čtyři vlastní
a tři v pěstounské péči.
Příběh zaznamenaly Eliška
Králová, Vanda Sečkařová
a Tereza Lipová s paní učitelkou Petrou Polákovou ze ZŠ
Univerzum.  Terezie Vavroušková
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Nová ulice ve Vysočanech
ponese jméno Ladislava Hindla
Na návrh vysočanské radnice souhlasila Místopisná komise Rady hl. m. Prahy, aby jedna z nových ulic, které vznikají ve Vysočanech, nesla jméno po vysočanském rodákovi, vynikajícím sportovci a vlastenci Ladislavu Hindlovi.
Ladislav Hindl se narodil
11. května 1926 v Praze. Rodina žila ve Vysočanech v pavlačovém domě v Domovské ulici
č. 154 na tehdejším Bumbálkově vršku.
Ladislav se zajímal o sport,
trénoval na nedalekém Tyršově cvičišti a jako dorostenec
a člen SK Praga a DTJ Vysočany vyhrával snad všechny
atletické závody. Během Pražského povstání v květnových
dnech roku 1945 se aktivně
zapojil do bojů ve Vysočanech.

Pražské povstání
Obyvatelé Vysočan vyslyšeli výzvy Českého rozhlasu,
aby se obyvatelstvo zapojilo
do odzbrojování německých
okupantů. V továrních halách
ČKD byly opravovány nacistické tanky a obrněná vozidla
a z toho důvodu měly silnou
vojenskou ostrahu. Přesto se
povstalcům podařilo několik
opravovaných tanků ukořistit.
S tanky a ručními zbraněmi se
poté pokusili zastavit na vy-

Za připomenutí stojí, že Ladislav Hindl
vyhrál i svůj poslední závod, kterého se zúčastnil v dubnu 1945 – jako vítěz proběhl
cílem na 1500 metrů dlouhé trati v čase
4:30:6 min. Foto: archiv rodiny Hindlovy

sočanském nádraží vojenský
vlak s transportem 50 obrněných vozů, který směřoval
do Prahy, aby zajistil německou posádku v boji proti
povstalým Pražanům. Během
boje nabídli Němci příměří

a začali jednat o podmínkách
kapitulace. Po jednání však
zákeřně zastřelili českého
parlamentáře, šéfpilota Avie
Rudolfa Daleckého. Povstalci
odpověděli prudkým bojem
a donutili Němce se vzdát.
Ve škole byl zřízen zajatecký
tábor, kterým během povstání
prošlo 10 177 zajatců.
V noci z 5. na 6. května bylo
ve Vysočanech postaveno 18
barikád a zátarasů. Ráno se
situace zhoršila. Němci dostali
posily s těžkými zbraněmi,
dobyli nádraží, školu a několik
domů a policejní komisařství.
Po těžkých bojích na barikádách postupovali Němci
7. května asi se 150 tanky
a těžkými vozidly od Klíčova
až k Balabence. Mezi těmi,
kdo jim aktivně s puškou
v ruce bránil v postupu, byl
i Ladislav Hindl s kamarády.
Zastřelen byl na břehu Rokytky za „pragováckou“ zdí
v místech, která všichni dobře
znali, kde vyrůstali a trénovali. Ladislav kryl kamarády při

ústupu, sám šel jako poslední
ustupující obhájce továrny.
Na úmrtním listu je uvedeno:
Smrt zastřelením. Padl v boji
za svobodu.
Pohřben byl 15. května 1945
na Olšanech a in memoriam
byl vyznamenán Československým válečným křížem.

Ulice připomínají hrdiny
druhé světové války
„Památku dorosteneckého
rekordmana, člena SK PRAGA
a DTJ Vysočany a vysočanského sokola Ladislava Hindla
připomínala po válce řada lehkoatletických závodů a vzpomínkových akcí. Běhala se
např. Míle Ládi Hindla na Julisce nebo memoriál Ládi Hindla
na stadionu v Kobylisích. Teď
jeho jméno ponese i nová ulice
ve Vysočanech, což je v souladu s naším záměrem, aby nová
výstavba na devítce souzněla
s minulostí a připomínala
hrdiny, kteří žili v Praze 9,“
říká místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský. mk

Sportovní stezka a deskové hry
I v dubnu můžete s Domem dětí a mládeže v Praze 9 sportovat a namáhat si hlavu.
Ohlédnutí za prvním jarním měsícem
a prázdninami
Během jarních prázdnin připravili
v Domě dětí a mládeže na devítce dvě
akce. Zájemci si mohli zkusit být detektivem anebo jít plnit úkoly do klíčovského parku. Ze zpětných reakcí vyplynulo,
že se obě líbily. Konec března byl v domě
dětí a mládeže ve znamení příprav
na Velikonoce. Na programu bylo pletení
pomlázky, barvení vajíček a různá tematická tvoření. A na co se můžete těšit
v dubnu?
Sportujte v parku Přátelství
Začíná být tepleji a v parku Přátelství
na Proseku bude připravena sportovní stezka s několika stanovišti, kde
si můžete vyzkoušet různé sportovní
disciplíny. Třeba si změříte síly i s Jaromírem Jágrem nebo se pokusíte přiblížit
rekordům Usaina Bolta. Své sportovní
výkony si zapisujte a výsledky pošlete
20
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do Domu dětí a mládeže Praha 9. Všechny odevzdané sportovní výsledky budou
slosovány a výherci odměněni. Poctivě
trénujte, protože se chystá i olympiáda.

Deskové hry venku
Pokud neholdujete sportu anebo chcete
zažít i něco jiného, zahrajte si deskové
hry venku. Jako první se třeba vydejte
na stezku inspirovanou hrou Mikromakro
– městečko zločinu, která bude k dispozici celý měsíc. Až vyřešíte detektivní
záhadu nebo i současně s ní, můžete plnit
další úkoly inspirované logickými hrami
SMART Games, a to Zachraňte smajlíky.
Obě stezky připravil Dům dětí a mládeže ve spolupráci se společností MINDOK. mb
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha 9
Buďte s námi i v dubnu. Sledujte naše aktuální akce
na webu, facebooku a na instagramu. Všechny
odkazy naleznete na www.ddmpraha9.cz
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þeského elektrotechnika, který ve Vysoþanech v roce 1895 založil elektrotechnickou
továrnu a významnČ tak pĜispČl k industrializaci obce.
Stanice je ražená, trojlodní, pilíĜová se zkrácenou stĜední lodí, na niž navazuje na východní stranČ technologický tunel. Obklad
stČn v prostoru nástupištČ je ze smaltovaného plechu tmavČ modré barvy, kombinovaného s šedým a úzkým žlutým pruhem.
Klenba je z bílé Ecrony.
Pro vestibul je charakteristický pohledový
beton, prosklená stČna na severní stranČ
a obklady z nerezových plechových pro¿lĤ.
Více informací se o všech stanicích metra
dozvíte v publikaci Stanice pražského metra, kterou vydal Dopravní podnik hl. m.
Prahy.
mk s použitím materiálĤ
Metro Praha a DPP Praha
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Žlutá trasa pražského metra

PĜed tĜiceti lety probíhala výstavba posledního úseku linky metra B, takzvaná
trasa IV.B z Vysoþan na ýerný Most. Úsek je dlouhý 6,3 kilometru a zahrnuje
pČt stanic metra od zastávky ýeskomoravská po stanici ýerný Most. V mČstské
þásti Praha 9 jsou tĜi „béþkové“ stanice – ýeskomoravská, Vysoþanská a Kolbenova. Ta poslednČ jmenovaná byla uvedena do provozu pĜed dvaceti lety.
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24 zastávek. Po ní následuje trasa C s necelými 23 kilometry a 20 zastávkami. Nejkratší je trasa A mČĜící 17 kilometrĤ se 17
zastávkami.
Jako první byla v polovinČ roku 1974 do provozu uvedena trasa C, která mČla v té dobČ
pouhých devČt stanic. O þtyĜi roky pozdČji
byla zprovoznČna trasa A. Jako poslední se
svého otevĜení doþkala trasa B, která se veĜejnosti zpĜístupnila v roce 1985. Všechny
trasy byly v prĤbČhu let prodlužovány, aby
vyhovČly potĜebám rozrĤstající se Prahy.
V tomto ohledu se na rozvoji metra pracuje
i v dnešní dobČ, kdy je plánováno a pĜipravováno jeho prodlužování a otevíraní nových tras.

Stanice metra ýeskomoravská. Do provozu byla uvedena 22. listopadu 1990. Je dlouhá 217 metrĤ, má
ostrovní 18,06 m široké nástupištČ. Autorem architektonického Ĝešení je Ing. arch. Milan Klíma.

Metro v Praze je nezbytnou souþástí mČstské hromadné dopravy, bez které by prakticky nebylo možné obsluhovat poþet obyvatel a návštČvníkĤ v metropoli. RoþnČ ho
využije témČĜ 600 milionĤ pasažérĤ, což
znamená, že každý den všechny linky obslouží prĤmČrnČ pĜes 1,6 milionu cestujících
(nepoþítáme-li poslední covidový rok).
Pražské metro dnes tvoĜí celkem tĜi linky,
a to trasa metra A (zelená), trasa metra B
(žlutá) a trasa metra C (þervená). Celkem
mČĜí okolo 65 kilometrĤ a najdeme zde
na 61 stanic, z þehož tĜi jsou pĜestupní MĤstek, Muzeum a Florenc.
Nejdelší a na zastávky nejpoþetnČjší je trasa B, jejíž délka je takĜka 26 kilometrĤ a má
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dala poloha v historickém jádru Vysoþan.
Stanice je ražená, trojlodní s ocelovými pilíĜi
a prĤvlaky. PĜed stanicí je technologický tunel navazující na stĜední loć. Obklady stČn
stanice jsou ze smaltovaného plechu svČtle
a tmavČ modré barvy.
Stanice má dva vestibuly. PĤvodnČ byl
v roce 1998 zprovoznČn jen východní, který navazuje na podchod pod Freyovou ulicí. Západní povrchový vestibul byl uveden
do provozu 28. þervna 2000. Když bylo
13. bĜezna 2008 otevĜeno nákupní centrum
Galerie Fénix, byl do nČho umožnČn i pĜímý
pĜístup z podchodu u východního vestibulu.
PĜi povodni v roce 2002 byla stanice zaplavena a poškozena. Její provoz byl pĜerušen
od 14. srpna do 16. prosince.

Rokytka

Kolbenova
Stanice Kolbenova byla z úsporných dĤvodĤ
dokonþována pozdČji a v dobČ zahájení provozu na tomto úseku jí vlaky metra pouze
projíždČly. PĤvodnČ nesla název ýKD, protože byla projektována pro obsluhu zdejších
továren. Vzhledem k zásadnímu útlumu
prĤmyslové výroby v této oblasti bylo v roce
2000 rozhodnuto o jejím novém pojmenování podle zdejší páteĜní ulice – Kolbenovy.
Ta pĜipomíná Emila Kolbena, významného

630
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Úsek II.B
Trasa metra B se otevĜení tohoto úseku paradoxnČ doþkala až dva roky po zprovoznČní
III.B, a to 22. listopadu 1990. Úsek je dlouhý
4,4 kilometru a má þtyĜi stanice – KĜižíkova
až ýeskomoravská. Doba jejího vzniku spojená se sametovou revolucí a pádem komunistického režimu zapĜíþinila, že se muselo

Béþkové úseky
Trasa B má do souþasnosti pČt úsekĤ. Zajímavé je, že úsek III.B byl postaven dĜíve než
úsek II.B a úsek V.B dĜíve než IV.B.

628
458
200

Rokytka

Úsek I.B
Metro B se zahájení výstavby svého prvního úseku doþkalo roku 1979. OtevĜeno pro
veĜejnost bylo o šest let pozdČji - 2. listopa-

du 1985. Dlouhý je bezmála pČt kilometrĤ
a leží na nČm celkem sedm stanic (Florenc
až Smíchovské nádraží). Stavba byla pomČrnČ nároþná, a to jednak kvĤli vedení úseku
mezi stanicemi Karlovo námČstí a AndČl
pod Vltavou a pak také kvĤli všeobecnČ ne
zcela ideálnímu geologickému podloží.
Design a architektura jsou relativnČ strohé,
nicménČ po estetické stránce je lze oznaþit
za povedené a vkusné. Obklady tvoĜí pĜevážnČ sklenČné a keramické dílce, nČkde
se objevuje i leštČný hliník. Jistou výjimku
tvoĜí stanice AndČl (dĜíve nesla pojmenování Moskevská), která je obložena mramorem a vyzdobena nČkolika plastikami. Její
vzhled mČl totiž pĜipomínat honosné moskevské stanice metra (odtud ostatnČ vychází
i její pĤvodní název). DĜíve zde stál i velký
nadzemní severní vestibul, uvnitĜ nČhož se
nacházela obĜí mozaika s vyobrazením moskevského Kremlu. Ten byl však na samém
konci devadesátých let zboĜen, aby ustoupil administrativnČ-obchodnímu komplexu
AndČl.

Trasa metra B
Vede z jihozápadu mČsta na jeho severovýchod a propojuje okrajové þásti Zliþín a ýerný Most, což jsou souþasnČ názvy obou koneþných stanic této linky. Poþet zástavek
na ní je 24 a celkem 14 z nich je upraveno
pro obsluhu tČlesnČ postižených. Najdeme
zde celkem dvČ zastávky – Zliþín a Nové
Butovice, které slouží pro pĜestup na autobusovou dopravu vedoucí na letištČ. Další
þtyĜi jsou pak napojeny na vlakovou dopravu, konkrétnČ se jedná o Smíchovské nádraží, AndČl, NámČstí Republiky a Vysoþanská.
Barva této linky je schematicky vyobrazena žlutou.
Jedná se o nejnovČjší traĢ v Praze. Stavební
práce na ní byly zahájeny roku 1979 a veĜejnosti byla otevĜena na konci roku 1985.
KromČ toho, že má nejvČtší poþet stanic,
je zároveĖ také nejdelší. Její absolutní délka je 25,6 kilometru a za ideálních podmínek ji souprava zvládne projet za 41 minut.
S ostatními linkami se kĜíží ve stanicích
MĤstek (A – zelená) a Florenc (C – þervená).

193 metrĤ dlouhá stanice metra Vysoþanská s ostrovním nástupištČm byla uvedena do provozu 8. listopadu 1998. Architektonické Ĝešení: Ing. arch. Anna Hübschmannová.
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Vysoþanská
Stanice se pĤvodnČ mČla jmenovat Lidových
milicí podle ozbrojené složky tehdy vládnoucí komunistické strany. Dnešní název jí

Stanice metra B na devítce
ýeskomoravská
PĤvodnČ se poþítalo s tím, že koncovou
stanicí druhého provozního úseku tratČ B
bude Palmovka, teprve v roce 1979 se objevila studie prodloužení o jednu stanici
až k libeĖským továrnám. Pro stanici bylo
pĤvodnČ pĜipraveno jméno Zápotockého
podle komunistického politika a prezidenta.
V roce 1990 však bylo zmČnČno podle nedaleké ulice, která nese název podle významné
ýeskomoravské továrny na stroje, která tu
stávala a pozdČji byla zaþlenČna do ýKD.
Stanice je ražená, trojlodní, se zkrácenou
stĜední lodí a zasunutým technologickým
tunelem o celkové délce 184 metrĤ. StČny
nástupištČ jsou obloženy keramickými bíle
glazovanými tvarovkami. Za stanicí je zĜízena ve stĜedním tunelu 278 metrĤ dlouhá obratová kolej. Krajní koleje se v letech
1990-1998 používaly jako odstavné.
Stanice byla zaplavena a poškozena pĜi povodni 14. srpna 2002. Její provoz byl obnoven 16. prosince 2002.

Zliþín se pak nachází ještČ rozsáhlé depo
vlakových souprav metra. Trasa metra B
je v celém tomto úseku vedena povrchovČ.
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Úsek V.B
ZprovoznČní se doþkal 11. listopadu 1994.
Leží na nČm pČt zastávek (HĤrka až Zliþín)
a jeho délka þiní 5,1 kilometru. Za zastávkou

Úsek IV.B
Do provozu byl uveden 8. listopadu 1998
jako zcela poslední úsek na trase metro B,
pĜiþemž v té dobČ byl dostavČn jen þásteþnČ.
Stále nedokonþeny zĤstaly zastávky Kolbenova (otevĜena 2001) a HloubČtín (otevĜena
1999). Má pČt stanic (Vysoþanská až ýerný
Most) a dlouhý je 6,3 kilometru.

Úsek III.B
Uveden do provozu byl 26. Ĝíjna 1988. Má
4,9 kilometru a pouhé tĜi zastávky – Radlická, Jinonice a Nové Butovice. I tento úsek,
podobnČ jako úsek II.B, byl, respektive je
negativnČ poznamenán pádem komunismu. Využití zastávek Jinonice a Radlická je
malé, což platí hlavnČ pro Radlickou, která
je celkovČ druhou nejménČ využívanou stanicí v rámci celého systému. Minulý režim
v jejich okolí plánoval zbudovat obĜí sídlištČ, což však s jeho odchodem vzalo za své,
a stanice se tak nedoþkaly plnohodnotného
provozu.

pĜi jeho dokonþování šetĜit. To mimo jiné
vyústilo v nedostateþné zajištČní bezpeþnostní ochrany podzemních prostor metra,
které se dramaticky projevilo bČhem niþivých povodní v létČ roku 2002.

Stanice metra Kolbenova byla uvedena do provozu 8. þervna 2001. Je 192 metrĤ dlouhá. ŠíĜka ostrovního
nástupištČ je 18,06 m. Architektonické Ĝešení: Ing. arch. Marek a ŠtČpán Chalupovi, Miroslav Holubec,
Kamila Venclíková.



Ž I V O T
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Stále připraveni otevřít dveře dokořán…
… jsou v Obecním domě ve Vysočanech. O kurzech, které tu pro vás připravili, informujeme pravidelně s vidinou, že už brzy
bude možné setkat se s lektory tváří v tvář alespoň v menší skupině. Co je tedy plánováno na duben, pokud dojde k rozvolnění?
8. dubna od 17 do 18.30 hodin:
Jarní houby
Připravit si nevšední houbařský a kulinářský zážitek
můžete hned, když roztaje
sníh. V přednášce se mimo
jiné dozvíte, do jakých oblastí
se vydat na jaře za houbami. Seznámíte se například
s kačenkou českou, desticí
chřapáčovou nebo s mnoha
druhy smržů, které gurmáni doslova vyvažují zlatem.
Zjistíte, jaké hřiby se objevují
nejdříve, a že k tomu, abyste
nalezli čirůvku májovku nebo
závojenku podtrnku, nemusíte ani opustit Prahu. Cena:
150 Kč.
10. dubna od 10 do 18 hodin:
Mozaikový svícen
Celodenní workshop pro ty,
kdo se chtějí ponořit hlouběji
do mozaikování. 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 mozaiková-

ní a používaných pomůcek.
Cena: 1700 Kč (pomůcky
a materiál v ceně).

12. dubna od 17 do 21 hodin:
Mozaiková krabička
Polepíte si víko dřevěné krabičky skleněnými mozaikovými čtverečky jednoduchým
motivem podle své fantazie.
Zaﬁxujete spárovací hmotou, kterou se naučíte míchat
a barvit. Kdo stihne, může natřít i zbytek krabičky barvou
na dřevo.
Cena: 700 Kč (pomůcky a materiál v ceně).
15. dubna od 18 do 20 hodin:
Kineziologie v běžném životě
Co je to kineziologie? Jak
pomocí jednoduchého svalového testu nalézt a odstranit
psychické bloky? Tanec svalů
k vyrovnávání energií, doplňující cvičení pomáhající při
stresu. Cena: 300 Kč.
17. dubna od 10 do 16 hodin:
Kurz háčkování
Výroba košíčku ze šňůrové
příze s dřevěným dnem. Dekorace či praktická pomůcka
do koupelny. Vhodné pro
zkušenější „háčkařky“. Jeho
cena je 500 Kč a je v ní zahrnut
materiál a dřevěné dno.

Inspirace pro zájemce o výtvarný workshop

29. dubna od 17 do 18.30 hodin:
Nejsou to jen hřiby
Spousta z nás si troufne z lesa
přinést jen několik málo druhů hub, které dokonale zná.
Přitom stačí jen málo a jedlé
houby můžete nacházet a bezpečně identiﬁkovat v přírodě prakticky po celý rok.
Na přednášce se dozvíte, jak
svůj houbařský obzor zásadně
rozšířit, a zbavíte se zbytečných obav z nebezpečných
otrav. Cena: 150 Kč.
3. a 6. května od 17 do 20 hodin:
Výtvarný workshop
Během dvou navazujících
tříhodinových workshopů si

Mikrobiom, náš druhý mozek
Praktický workshop v Obecním domě ve Vysočanech
týkající se vhodné stravy,
kterou je potřeba správně
pečovat o imunitu a střevní
mikrobiom, je plánován na
22. dubna od 18 do 20 hodin.
Z průzkumů vyplývá, že polovina lidí nejí zdravě. A přitom
to, co jíme, významně ovlivňuje naši psychickou a fyzickou
kondici, naši energii a imunitní
systém. Víte, že strava ovlivňuje naše myšlenky, rozhodování, chování a emoce až z 80
procent? Střeva a mikrobiom
v nich má zásadní vliv na vstřebávání živin a tím je klíčový pro
naše zdraví. Dodává nám energii, chrání nás před nemocemi
a alergiemi. Nejaktuálnější
D U B E N
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zájemci pod vedením zkušené
lektorky vyzkouší namalovat
ilustraci podle vlastního výběru tématu, a to technikou
perokresby zpestřenou barevným kolorováním akvarelovými barvami. Cena: 1000 Kč.
INFO
Přednášky, kurzy a workshopy se konají v Obecním domě ve Vysočanech,
Jandova 4, 4. patro (bezbariérový přístup). Na některé z nich je třeba zaplatit předem zálohu. Rezervace míst:
777 853 883, kurzy@divadlogong.
cz, elektronická přihláška na webu
Divadla Gong. Tady se také dozvíte
podrobnosti k jednotlivým kurzům.

Korálkový
obrázek
Mozaikový workshop by se
měl uskutečnit 26. dubna
od 17 do 21 hodin v Obecním domě ve Vysočanech,
Jandova 4.

výzkumy ukazují, že také výrazně ovlivňuje naše psychické
funkce a citovou stabilitu. Náš
mikrobiom totiž komunikuje
s centrální nervovou soustavou
a podílí se na správném vyhodnocování podnětů naším
mozkem. Střevní bakterie tak
ovlivňují naši náladu, jednání
a paměť.  dg

INFO
Obecní dům ve Vysočanech,
Jandova 4,
Praha 9 (bezbariérový přístup)
Cena: 300 Kč
Lektor: Karolína Risser
Kapacita omezena. Rezervace míst:
777 853 883, kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška
na webu Divadla Gong.

Zájemci budou lepit korálky
různých velikostí, barev a tvarů do čtvercového rámečku,
vyspárují a vytvoří tak originální obrázek. Dřevěný rám
si pak mohou natřít barvou
a ozdobit korálky.
Cena workshopu je 700 Kč
(materiál a pomůcky v ceně,
nutno uhradit 10 dní před konáním workshopu). Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na webu Divadla Gong.
Text a ilustrační foto: dg
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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: 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 covidem-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: 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 covidem-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 covidem-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

DUBEN
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Velkoobjemové kontejnery Sběr použitého
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje
potravinářského oleje
ﬁrma AVE Pražské komunální služby a.s.
VOK není určen pro odkládání
objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty!

Do VOK patří tyto odpady:
- nábytek - koberce a linolea - lyže, snowboardy, kola - velká zrcadla - umyvadla a WC mísy

Do VOK nepatří:
- lednice - televizory a počítačové monitory

- zářivky a výbojky - autobaterie - jiné
nebezpečné odpady

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

Vzhledem k výraznému propadu příjmů v souvislosti s koronavirovou pandemií snížilo hl. m. Praha výdaje na zajištění svozu
komunálního odpadu, konkrétně pak přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad. MČ Praha 9 bude mít v prvním pololetí
k dispozici pouze 44 kontejnerů VOK hrazených z rozpočtu hl. m.
Prahy, tedy o polovinu méně než loni.
Objemný odpad či bioodpad mohou občané celoročně bez
omezení odkládat ve všech sběrných dvorech v Praze nebo si
mohou pořídit vlastní nádoby na bioodpad. Zároveň MČ Praha 9
hledá způsoby, jak tuto nepříznivou situaci zmírnit.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY DUBEN
datum

počet VOK

6. 4.

3

10. 4.
12. 4.

13. 4.

17. 4.
19. 4.

20. 4.

24. 4.
26. 4.

čas

stanoviště

13:00 – 17:00

Jablonecká u č.p. 715/9

14:00 – 18:00

Vysočanská 85/546

15:00 – 19:00

Nám. Na Balabence – boční vstup ZŠ

8:00 – 12:00

Před Mosty x Za Mosty

9:00 – 13:00

Pod Krocínkou proti č. 55

15:00 – 19:00

Měšická x Novoborská

13:00 – 17:00

Kovářská x U Školičky

14:00 – 18:00

Hrdlořezská 64/43

15:00 – 19:00

Bílinská x Litvínovská

8:00 – 12:00

K Lipám x Chrastavská

9:00 – 13:00

Vysočanská 113/243

2
1

3

2
1

3

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

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)

3

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).

15:00 – 19:00

Matějkova x Čihákova – u bývalé KB
Teplická x Litoměřická – roh proti domům

14:00 – 18:00

Novoborská x Českolipská

datum

počet VOK

čas

stanoviště

15:00 – 19:00

Na Břehu x Mlékárenská

3. 5.

1

15:00 – 19:00

Pískovcová

15. 5.

2

8:00 – 12:00

Ctěnická x Měšická

9:00 – 13:00

Celniční x Pokorného

15:00 – 19:00

Prosecká 131

13:00 – 17:00

Vysočanská 39/576

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY KVĚTEN

22. 5.
27. 4.

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. 

13:00 – 17:00

2
1

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.

14:00 – 18:00

Kovanecká x Povinný mlýn

15:00 – 19:00

Kytlická – proti zdravotnímu středisku

8:00 – 12:00

Lihovarská u č. 11

9:00 – 13:00

Jablonecká x Šluknovská

8:00 – 12:00

Prouzova

9:00 – 13:00

Makedonská 1

8:00 – 12:00

Veltruská x Litvínovská

9:00 – 13:00

Měšická x Novoborská

2

29. 5.

2

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

D U B E N

2 0 2 1

DEV ÍTKA

/

M A GA Z ÍN

M Ě S T S K É

Vysočanská 554/69
Vysočanská 572/41

Č Á S T I

PRAHA

9

25

I N F O R M A C E

Harmonogram blokového čištění v MČ Praha 9
Číslo bloku

Datum čištění

Ulice

Blok č. 1

ÚT - 6. 4.
PO - 6. 9.

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

Blok č. 2

ST - 7. 4.
ÚT - 7. 9.

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

Blok č. 3

ČT - 8. 4.
ST - 8. 9.

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

Blok č. 4

PÁ - 9. 4.
ČT - 9. 9.

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

Blok č. 5

Po - 12. 4.
PÁ - 10. 9.

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

Blok č. 6

ÚT - 13. 4.
PO - 13. 9.

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

Blok č. 7

ST - 14. 4.
ÚT - 14. 9.

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

Blok č. 8

ČT - 15. 4.
ST - 15. 9.

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

Blok č. 9

PÁ - 16. 4.
ČT - 16. 9.

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

Blok č. 10

PO - 19. 4.
PÁ - 17. 9.

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

Blok č. 11

ÚT - 20. 4.
PO - 20. 9.

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

Blok č. 12

ST - 21. 4.
ÚT - 21. 9.

Cvikovská, Českolipská, Harrachovská, Mimoňská vč. parkoviště, Novoborská, Varnsdorfská, Žandovská

Blok č. 13

ČT - 22. 4.
ST - 22. 9.

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

Blok č. 14

PÁ - 23. 4.
ČT - 23. 9.

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

Blok č. 15

PO - 26. 4.
PÁ - 24. 9.

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

Blok č. 16

ÚT - 27. 4.
ST - 29. 9.

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

Blok č. 17

ST - 28. 4.
ČT - 30. 9.

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

Blok č. 18

ČT - 29. 4.
PÁ - 1. 10.

Bassova – bez parkoviště, bratří Dohalských, Krátkého, Mlékárenská, Na Břehu: úsek Sokolovská – Rubeška – slepý úsek, NN 4679: spojka Jandova –
Pešlova, Paříkova, Pešlova, Podnádražní, Rubeška, Staromlýnská, Zbuzkova: úsek Krátkého – Bratří Dohalských, Zbuzkova – slepý úsek

Blok č. 19

PÁ - 30. 4.
PO - 4. 10.

Bechlínská, Desenská, Chotěšovská: úsek Terezínská – slepý konec (Fialka), Kostomlatská: úsek Terezínská – slepý konec, Terezínská, Zakšínská: část,
Zásadská, Zlonická

Svoz nebezpečného odpadu
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2021
v Praze 9.
Při mobilním sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů jsou ZDARMA odebírány tyto odpady:
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti • olej
a tuk • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice • detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky) • léčiva • baterie
a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Nelze odevzdat:
• stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete
v určený čas na místě, kontaktujte řidiče telefonicky: 739 412 393, 731 686 777,
602 485 324 
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datum - den

zastávka

čas od - do

Praha 9 - trasa A

po – pá

so

11. 5. - út

křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

15.00 - 15.20

8.00 - 8.20

8. 6. - út

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou)

15.30 - 15.50

8.30 - 8.50

10. 8. - út

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská

16.00 - 16.20

9.00 - 9.20

7. 9. - út

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova

16.40 - 17.00

9.40 - 10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17.10 - 17.30

10.10 - 10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy

17.50 - 18.10

10.50 - 11.10

U Smetanky (u potravin Lidl)

18.30 - 18.50

11.30 - 11.50

7. 4. - st

Praha 9 - trasa B

po – pá

so

21. 7. - st

křižovatka ul. Jahodnická x Smrková

15.00 - 15.20

8.00 - 8.20

křižovatka ul. Paříkova x Pešlova

15.40 - 16.00

8.40 - 9.00

13. 11. - so

28. 8. - so

P R A H A
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křižovatka ul. Kovanecká x Podvinný mlýn

16.10 - 16.30

9.10 - 9.30

křižovatka ul. Pískovcová x Kopečná

16.40 - 17.00

9.40 - 10.00

křižovatka ul. Litoměřická x Vysočanská

17.10 - 17.30

10.10 - 10.30

ul. Vysočanská 243

17.40 - 18.00

10.40 - 11.00

křižovatka ul. Jablonecká x Jiřetinská

18.10 - 18.30

11.10 - 11.30

8. křižovatka ul. Zárybská x Ctěnická

18.40 - 19.00

11.40 - 12.00

DUBEN

2 0 2 1

I N F O R M A C E

RODINNÝ ROZPOČET
Jak zvládnout výdaje a nedostat se do dluhové pasti?

Základní výdaje
ĚŽĚƌǎŽǀĂƚƉĄƌǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉƌĂǀŝĚĞů͗
їƉƌĂǀŝĚĞůŶĠƉůĂƚďǇ;ǌĞũŵĠŶĂŶĄũĞŵŶĠ͕ƐůƵǎďǇ͕ĂůĞ

ŝƉĞŶşǌĞŶĂũşǌĚĞŶŬǇͿũĞĚŽďƌĠƵŚƌĂĚŝƚŚŶĞĚƉŽǀǉƉůĂƚĢ͕
ƉƎşƉĂĚŶĢƐŝƉĞŶşǌĞĚĄƚƐƚƌĂŶŽƵ͕
їƌŽǌƉŽēşƚĂƚƐŝŶĄŬůĂĚǇŶĂƐƚƌĂǀŽǀĄŶşŶĂĐĞůǉŵĢƐşĐ͕
їŵşƚƉƎĞĚĞŵũĂƐŶŽǀƚŽŵ͕ĐŽũĚƵŬŽƵƉŝƚĂǀĢƚƓşŶĄŬƵƉǇ
ƉůĄŶŽǀĂƚƉƎĞĚĞŵ͘

їWŽŬƵĚŶĄũĞŵŶşŬƐǀǇƷēƚŽǀĄŶşŵŶĞƐŽƵŚůĂƐş͕ŵƽǎĞ
;ƉşƐĞŵŶĢͿƉŽǎĄĚĂƚŽƉŽĚŬůĂĚǇŬǀǇƷēƚŽǀĄŶş͘
їEĂǀǇƌŽǀŶĄŶşŶĞĚŽƉůĂƚŬƽŵĄŶĄũĞŵĐĞēƚǇƎŝŵĢƐşĐĞ
ŽĚĞĚŶĞĚŽƌƵēĞŶşǀǇƷēƚŽǀĄŶş͘
їWƌŽŶĂũşŵĂƚĞůŶĞƐŵşďůŽŬŽǀĂƚƉƎşƉĂĚŶŽƵŬĂƵĐŝŶĂŶĄũĞŵ
ĚŽǀǇŚŽƚŽǀĞŶşǀǇƷēƚŽǀĄŶş͘

Zdravotní pojištění
WƌĂǀŝĚĞůŶĠŵĢƐşēŶşǌĄůŽŚǇ ƐŝŵƵƐşƉůĂƟƚƐĂŵŝ͗

EĢŬĚǇũĞƚƎĞďĂƎĞƓŝƚŵŝŵŽƎĄĚŶŽƵƐŝƚƵĂĐŝ;ǀǉƉĂĚĞŬƉƎşũŵƽ
ǌĚƽǀŽĚƵŶĞŵŽĐŝŶĞďŽǌƚƌĄƚǇǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ŵŝŵŽƎĄĚŶǉ
ǀǉĚĂũĂƉŽĚ͘Ϳ͘EĂƚǇƚŽƐŝƚƵĂĐĞũĞǀŚŽĚŶĠƉĂŵĂƚŽǀĂƚ
ĂƉŽŬƵƐŝƚƐĞǀǇƚǀŽƎŝƚĂƐƉŽŸŵĂůŽƵĮŶĂŶēŶşƌĞǌĞƌǀƵ͘

їƉŽĚŶŝŬĂƚĞůĠ;K^sͿ͖ƟƐŝƉůĂơŝƐŽĐŝĄůŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͕

WŽŬƵĚƉƎşũŵǇŶĞƐƚĂēş͕ũĞƚƎĞďĂǌǀĄǎŝƚƐŶşǎĞŶşǀǉĚĂũƽ͕
ŶĂƉƎ͘ǌŬƵƐŝƚŶĂũşƚůĞǀŶĢũƓşďǇĚůĞŶş͘&ŝŶĂŶēŶşơƐĞŸůǌĞǌĂƵƌēŝƚǉĐŚŽŬŽůŶŽƐơƎĞƓŝƚŝƉŽŵŽĐşƐŽĐŝĄůŶşĐŚĚĄǀĞŬ͘:ĞƚŽůĞƉƓş
ǀĂƌŝĂŶƚĂŶĞǎƉƽũēŬĂ͕ǀǇƎşǌĞŶşďƵĚĞĂůĞŶĢũĂŬŽƵĚŽďƵƚƌǀĂƚ͘

ĂƐƚƵĚĞŶƚǇĚŽϮϲůĞƚ͕ĚƽĐŚŽĚĐĞ͕ŽƐŽďǇǀŝŶǀĂůŝĚŶşŵĚƽĐŚŽĚƵ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶĠŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶĠ͕ŵĂƚŬǇŶĂŵĂƚĞƎƐŬĠ
ĂƌŽĚŝēĞŶĂƌŽĚŝēŽǀƐŬĠĚŽǀŽůĞŶĠƉůĂơƉŽũŝƓƚĢŶşƐƚĄƚ͘

їƉƌĂĐƵũşĐşŶĂWWŶĞďŽW͕ƉŽŬƵĚũĞũŝĐŚŵĢƐşēŶşƉƎşũĞŵ

ŶĞƉƎĞƐĄŚŶĞϯϬϬϬ<ē͕
їŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶşďĞǌƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞŶĂjƎĂĚƵƉƌĄĐĞ͘

i

Typický měsíční rozpočet
ǀĂĚŽƐƉĢůş͕ĚǀĢĚĢƟ͕ŶĄũĞŵŶşďǇĚůĞŶşǀŵĞŶƓşŵŵĢƐƚĢ
sĞƎĞũŶĠƐƚƌĂǀŽǀĄŶş
5%

KƐƚĂƚŶş
14%
Nájem
30%

sŽůŶǉēĂƐ
5%
Provoz domácnosti
5%
KĚĢǀǇĂŽďƵǀ
5%
Doprava
6%

Potraviny
20%
ŶĞƌŐŝĞĂƐůƵǎďǇ
10%

Nájemné a služby
EĄũĞŵŶĠũĞƚƎĞďĂŚƌĂĚŝƚǀēĂƐ͕ũŝŶĂŬŵƽǎĞƉƌŽŶĂũşŵĂƚĞů
ƷēƚŽǀĂƚƷƌŽŬǌƉƌŽĚůĞŶş͘WƎŝƚƎĞĐŚĚůƵǎŶǉĐŚŶĄũŵĞĐŚƵǎ
ŚƌŽǌşǀǉƉŽǀĢěǌďǇƚƵ͘
їWŽŬƵĚŶĄũĞŵĐĞŶĂŶĄũĞŵŶĞŵĄ͕ŵĢůďǇŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚ
ƉƌŽŶĂũşŵĂƚĞůĞ͕ǀǇƐǀĢƚůŝƚŵƵƐŝƚƵĂĐŝĂƉŽŬƵƐŝƚƐĞ
ĚŽŚŽĚŶŽƵƚ͘:ĞƌŽǌƵŵŶĠǌĂƉůĂƟƚĂůĞƐƉŽŸēĄƐƚŶĄũŵƵ
ũĂŬŽƉƌŽũĞǀĚŽďƌĠǀƽůĞ͘
їsǇƷēƚŽǀĄŶşƐůƵǎĞďŵƵƐşƉƌŽŶĂũşŵĂƚĞůĚŽƌƵēŝƚĚŽēƚǇƎ
ŵĢƐşĐƽƉŽŬŽŶĐŝǌƷēƚŽǀĂĐşŚŽŽďĚŽďş͘
ї

D U B E N
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Kolik, kam a kdy se platí?

DŝŶŝŵĄůŶşŽĚǀŽĚ ǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶşũĞƉƌŽŽƐŽďǇďĞǌǌĚĂŶŝƚĞůŶĠŚŽƉƎşũŵƵƐƚĂŶŽǀĞŶŶĂϭϵϳϭ<ē͕ƉƌŽK^sũĞƚŽϮϯϱϮ<ē͘
WůĂơƐĞŶĂƷēĞƚƐǀĠǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƛŽǀŶǇĚŽϴ͘ĚŶĞǀŵĢƐşĐŝ͘

WŽǌŶ͗͘ ŵĢŶǇ;ǌĂŚĄũĞŶşēŝƵŬŽŶēĞŶşĞǀŝĚĞŶĐĞŶĂjƎĂĚƵ
ƉƌĄĐĞ͕ǌĂēĄƚĞŬͬŬŽŶĞĐŵĂƚĞƎƐŬĠͬƌŽĚŝēŽǀƐŬĠĚŽǀŽůĞŶĠ
ŶĞďŽǌĂŚĄũĞŶşēŝƵŬŽŶēĞŶşƉŽĚŶŝŬĄŶşͿũĞƚƎĞďĂǌĞǌĄŬŽŶĂ
ŚůĄƐŝƚǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƛŽǀŶĢĚŽŽƐŵŝĚŶƽ͊
^ĂŶŬĐĞƉƎŝŶĞƉůĂĐĞŶş͗
їϬ͕ϬϱйǌĚůƵǎŶĠŚŽƉŽũŝƐƚŶĠŚŽĚĞŶŶĢ͕
їƌŝǌŝŬŽĞǆĞŬƵĐĞ;ƉŽũŝƐƚŶĠũĞƉƎĞĚŶŽƐƚŶşƉŽŚůĞĚĄǀŬŽƵ͕
ĐŽǎǌŶĂŵĞŶĄǀǇƓƓşƐƌĄǎŬǇǌĞŵǌĚǇͿ͘<ĞǆĞŬƵĐŝƐĞ
ƉƎŝƐƚƵƉƵũĞǀĞůŵŝƌǇĐŚůĞ͊

Výživné
ї sǇǎŝǀŽǀĂĐşƉŽǀŝŶŶŽƐƚǀƽēŝĚĢƚĞŵǀǌŶŝŬĄũĞũŝĐŚ

ŶĂƌŽǌĞŶşŵĂŬŽŶēş͕ŬĚǇǎũĞĚşƚĢƐĐŚŽƉŶŽƐĞƐĂŵŽǎŝǀŝƚ͘
ї sǇǎŝǀŽǀĂĐşƉŽǀŝŶŶŽƐƚůǌĞƵůŽǎŝƚƐŽƵĚĞŵ͕ĂƚŽĂǎƚƎŝ
ƌŽŬǇǌƉĢƚŶĢ͘>ǌĞũŝƵůŽǎŝƚŝǀƽēŝďǉǀĂůĠŵĂŶǎĞůĐĞēŝ
ƌŽĚŝēƽŵ͘
^ĂŶŬĐĞƉƎŝŶĞƉůĂĐĞŶş͗
їŽďǀŝŶĢŶşǌƚƌĞƐƚŶĠŚŽēŝŶƵǌĂŶĞĚďĄŶşƉŽǀŝŶŶĠǀǉǎŝǀǇ
ĂǌĂŚĄũĞŶşƚƌĞƐƚŶşŚŽƐơŚĄŶş͕
ї ĞǆĞŬƵĐĞ;ǀĞǌƌǇĐŚůĞŶĠŵƌĞǎŝŵƵͿ͕
ї ĞǆĞŬƵĐĞǀǉǎŝǀŶĠŚŽŬŽŵƉůŝŬƵũĞƉƎşƉĂĚŶĠŽĚĚůƵǎĞŶş͕
їŽĚĞďƌĄŶşƎŝĚŝēƐŬĠŚŽŽƉƌĄǀŶĢŶş͘
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Další důležité povinnosti

Shrnutí

ĂůƓşēĂƐƚĠƉůĂƚďǇ͕ŬƚĞƌĠũĞƚƎĞďĂƐŝŚůşĚĂƚ͗

їEĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşũĞŵşƚƉĞŶşǌĞƐƚƌĂŶŽƵŶĂƉƌĂǀŝĚĞůŶĠ
ƉůĂƚďǇ;ŶĄũĞŵŶĠ͕ƐůƵǎďǇ͕ǀǉǎŝǀŶĠĂƉŽĚ͘Ϳ͘sĢƚƓşŶĄŬƵƉǇ
ũĞƚƎĞďĂƉƌŽŵǇƐůĞƚƉƎĞĚĞŵ͘
ї:ĞĚƽůĞǎŝƚĠĚŽĐŚĄǌĞƚŶĂjƎĂĚƉƌĄĐĞʹŝŬǀƽůŝŽĚǀŽĚƽŵ
ŶĂƐŽĐŝĄůŶşĂǌĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͘
ї:ĞĚƽůĞǎŝƚĠŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚƐŝƉůĂƚďǇǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ
ĂƐŽĐŝĄůŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶş͕ƉƎşƉĂĚŶĢǀǉǎŝǀŶĠŚŽĂĚĂůƓşĐŚ
ǌĄŬŽŶŶǉĐŚƉŽǀŝŶŶŽƐơ͘
їEĞŽĚŬůĄĚĂƚŶĞƉƎşũĞŵŶĠƐŝƚƵĂĐĞēŝũĞĚŶĄŶş͕ƉƎĞďşƌĂƚ
ƉŽƓƚƵ͕ŬŽŵƵŶŝŬŽǀĂƚƐĞƐŽƵĚĞŵ͕ĐŚŽĚŝƚŬũĞĚŶĄŶş͘

їƉŽƉůĂƚŬǇǌĂƌŽǌŚůĂƐĂƚĞůĞǀŝǌŝ͘DƵƐşũĞƉůĂƟƚŬĂǎĚǉ͕ŬĚŽ

ǀůĂƐƚŶşƚĞůĞǀŝǌŶşĂƌŽǌŚůĂƐŽǀǉƉƎŝũşŵĂē͕
їƉŽǀŝŶŶĠƌƵēĞŶş͘WůĂơŚŽŬĂǎĚǉ͕ŬĚŽǀůĂƐƚŶş
ĂƉƌŽǀŽǌƵũĞŵŽƚŽƌŽǀĠǀŽǌŝĚůŽ͘ĞƐŬĄŬĂŶĐĞůĄƎ
ƉŽũŝƐƟƚĞůƽƵŬůĄĚĄƉŽŬƵƚǇŝǌĂũĞĚĞŶŶĞǌĂƉůĂĐĞŶǉĚĞŶ͕
їƉŽŬƵƚǇŽĚŵĢƐƚƐŬĠĂƐƚĄƚŶşƉŽůŝĐŝĞ;ǌĂƉƎĞŬƌŽēĞŶş
ƌǇĐŚůŽƐƟ͕ǌĂũşǌĚƵďĞǌƉůĂƚŶĠŚŽĚŽŬůĂĚƵͿ͕
їƉŽƉůĂƚŬǇǌĂŽĚƉĂĚǇ͕ǌĂƉƐǇ͘WůĂơƐĞŽďĐŝ͘KƐǀŽďŽǌĞŶŝ
ũƐŽƵůŝĚĠǀĚŽŵŽǀĞĐŚƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ͕ĚĢƟǀĚĢƚƐŬǉĐŚ
ĚŽŵŽǀĞĐŚĂĚĂůƓşĚůĞǌĄŬŽŶĂϱϲϱͬϭϵϵϬ͕ΑϭϬď͕
їƌĞŐƵůĂēŶşƉŽƉůĂƚŬǇǌĂŽƓĞƚƎĞŶşǀŶĞŵŽĐŶŝĐşĐŚ͕
їĚĂŸŽǀĠŶĞĚŽƉůĂƚŬǇʹƚǉŬĂũşƐĞǌĞũŵĠŶĂƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƽ͕
ĂůĞƉŽǌŽƌŶĂƉƎ͘ŶĂĚĂŸǌŶĞŵŽǀŝƚŽƐƟ͘
ůƵŚǇŶĂƚĢĐŚƚŽƉŽƉůĂƚĐşĐŚĂũĞũŝĐŚŶĄƐůĞĚŶĠǀǇŵĄŚĄŶş
ũƐŽƵǀǎĚǇƐƉŽũĞŶǇƐĚŽĚĂƚĞēŶǉŵŝŶĄŬůĂĚǇ͘

Kde najdu pomoc?
WŽŬƵĚƐŝƐsĂƓşŵƌŽĚŝŶŶǉŵƌŽǌƉŽēƚĞŵŶĞǀşƚĞƌĂĚǇ͕ǀǇŚůĞĚĞũƚĞƉŽŵŽĐ͘ůŽǀĢŬǀơƐŶŝĂĚĂůƓşŶĞǌŝƐŬŽǀŬǇŶĂďşǌĞũş
ďĞǌƉůĂƚŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͘
їŶĂǁĞďƵǁǁǁ͘ũĂŬƉƌĞǌŝƚĚůƵŚǇ͘Đǌ͕
їŶĂƚĞů͘ϳϳϬϲϬϬϴϬϬ;WŽͲWĄŽĚϵĚŽϭϳŚŽĚ͘Ϳ͕
їǀ

Výpadek příjmů

ĚůƵŚŽǀǉĐŚƉŽƌĂĚŶĄĐŚ;ƐĞǌŶĂŵŶĂǁĞďƵͿ͘

WƽũēŬǇ ďǇƐĞŵĢůǇǀǇƵǎşǀĂƚũĞŶŽƉĂƚƌŶĢ͕ǀŬƌĂũŶşŶŽƵǌŝ
ĂƉƌŽƉƎĞŬůĞŶƵơŬƌĄƚŬŽĚŽďǉĐŚƉŽơǎş͘^ĚůŽƵŚŽĚŽďĢ
ŶşǌŬǉŵƉƎşũŵĞŵŶĞƉŽŵŽŚŽƵ͘WŽŬƵĚŶĞŵĄŵĚŽƐƚĂƚĞēŶǉƉƎşũĞŵ͕ƉƎĞƐƚŽǎĞƐĞƐŶĂǎşŵŽũĞŚŽǌşƐŬĄŶşēŝƵĚƌǎĞŶş͕
ŵŽŚƵƉŽǎĄĚĂƚŽŶĢŬƚĞƌŽƵǌĞƐŽĐŝĄůŶşĐŚĚĄǀĞŬ͘ :ĞƚŽǀǎĚǇ
ůĞƉƓşƎĞƓĞŶşŶĞǎƉƽũēŬĂ͘
i

Na jakou podporu mám nárok?

WĞŶĢǎŝƚĄƉŽŵŽĐǀŵĂƚĞƎƐƚǀş;ͣŵĂƚĞƎƐŬĄ͞ͿŶĄůĞǎşŵĂƚĐĞ
ĚşƚĢƚĞũŝǎϲĂǎϴƚǉĚŶƽƉƎĞĚƉŽƌŽĚĞŵ͕ƉŽŬƵĚƉůĂƟůĂƉŽƚƎĞďŶŽƵĚŽďƵƐŽĐŝĄůŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͘ĄĚĄƐĞŽŶĢũŶĂKŬƌĞƐŶşƐƉƌĄǀĢ
ƐŽĐŝĄůŶşŚŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶş͘
KĚĄǀŬǇƐƚĄƚŶşƐŽĐŝĄůŶşƉŽĚƉŽƌǇĂĚĄǀŬǇŚŵŽƚŶĠŶŽƵǌĞ se
ǎĄĚĄŶĂƷƎĂĚƵƉƌĄĐĞ͘dĞŶƉŽƐƵǌƵũĞƉƎşũŵǇĂǀǉĚĂũĞǀƓĞĐŚ
ŽƐŽďǎŝũşĐşĐŚǀĞƐƉŽůĞēŶĠĚŽŵĄĐŶŽƐƟ͘
^ƚĄƚŶşƐŽĐŝĄůŶşƉŽĚƉŽƌĂ͗
їƌŽĚŝēŽǀƐŬǉƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĄůĞǎşŬĂǎĚĠŵƵƌŽĚŝēŝŽĚƉŽƌŽĚƵ
ĚşƚĢƚĞ͖ǀǉƓĞǌĄǀŝƐşŶĂĚĠůĐĞēĞƌƉĄŶş͘
їWƎşĚĂǀĞŬŶĂĚşƚĢ͖ŶĄƌŽŬƐĞŽĚǀşũşŽĚǀǉƓĞƉƎşũŵƵ͘
їWƎşƐƉĢǀĞŬŶĂďǇĚůĞŶşůǌĞēĞƌƉĂƚ͕ŬĚǇǎǌĂďǇĚůĞŶşĚĄǀĄŵ
ş
ǀşĐĞŶĞǎϯϬйǌƉƎşũŵƵ;ǀWƌĂǌĞϯϱйͿ͘EĄŬůĂĚǇŶĞƐŵşĂůĞ
ƉƎĞŬƌŽēŝƚƐƚĂŶŽǀĞŶĠŶŽƌŵǇ͘

RODINNÝ
ROZPOČET
Jak zvládnout výdaje
a nedostat
stat se do dluhové pasti?

ĄǀŬǇŚŵŽƚŶĠŶŽƵǌĞ͗
ї WƎşƐƉĢǀĞŬŶĂǎŝǀŽďǇơǌşƐŬĄŵ͕ƉŽŬƵĚŵŝƉŽŽĚĞēƚĞŶş

ƉƎŝŵĢƎĞŶǉĐŚŶĄŬůĂĚƽŶĂďǇĚůĞŶşǌƽƐƚĂŶĞŵĠŶĢŶĞǎ
ǎŝǀŽƚŶşŵŝŶŝŵƵŵ͘
ї ŽƉůĂƚĞŬŶĂďǇĚůĞŶşůǌĞēĞƌƉĂƚ͕ƉŽŬƵĚŵŝƉŽƵŚƌĂǌĞŶş
ş
ŶĄŬůĂĚƽŶĂďǇĚůĞŶşŶĞǌƽƐƚĄǀĄǎŝǀŽƚŶşŵŝŶŝŵƵŵ͘

ůŽǀĢŬ ǀ ơƐŶŝ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
ůŽǀĢŬǀ
ơƐŶŝ Ž Ɖ Ɛ

KƉĢƚǀƓĂŬƉůĂơ͕ǎĞǀǇƎşǌĞŶşĚĄǀĞŬŶĢũĂŬŽƵĚŽďƵƚƌǀĄ͘

dĞŶƚŽŵĂƚĞƌŝĄůǀǌŶŝŬůǌĂƉƎŝƐƉĢŶş^K͕Ă͘Ɛ͕͘
>ŝďŽƌĂDĂůĠŚŽĂ>ŝďŽƌĂtŝŶŬůĞƌĂ͘
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Praha 9 vyhlásila podmínky dotací pro sportovce
Od 12. dubna do 21. května 2021 mohou sportovní organizace působící v městské části Praha 9 podat žádost o dotaci na provoz a nájmy sportovního zařízení. Rozděleny budou celkem tři miliony korun.
Účelové neinvestiční dotace
jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových
organizací v městské části Praha 9, které dlouhodobě zajišťují
organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních
neziskových organizacích.
„Chceme touto cestou podpořit činnost našich sportovních subjektů
a umožnit dětem a mládeži
vyžití ve sportovních klubech,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9 Adam
Vážanský a upřesňuje: „Dotace pro tělovýchovná zařízení
jsou určeny na úhradu energií,
paliv, plynu, vodného a stočného, platy správcům, odměny trenérům.“

Podmínky pro podání žádosti
O dotaci se mohou ucházet
právnické osoby, které působí
na území MČ Praha 9 v oblasti
tělovýchovy a sportu a vznikly
podle zákona č.231/2010 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně některých
zákonů, podle zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (spolky
§ 214 a §232).
Žadatel musí mít alespoň
20 členů mladších 19 let, kteří
platí členské příspěvky, a vykonávat pravidelnou činnost
s dětmi a mládeží (minimálně
čtyřikrát měsíčně).
Žadatel musí být členem
sportovního svazu či asociace,
které jsou členem ČUS nebo
ČOV.
Žadatel musí provozovat
svou činnost na území MČ
Praha 9 nebo na pozemcích
bezprostředně sousedících
s MČ Praha 9, a to déle než
5 let k termínu uzávěrky.
Příjemce dotace je povinen
uvádět MČ Praha 9 a její znak
na všech svých propagačních
materiálech a na sportovištích,
kde příjemce působí. Tuto povinnost, umístění znaku MČ
Praha 9, doloží příjemce při
vyúčtování dotace. V případě, že žadatel obdržel dotaci
již v předchozím roce, přiloží
k žádosti přehled tohoto plnění.
Požadavky musí být realizovány v plné výši, v souladu
s účelovostí „Smlouvy o poskytnutí dotace.“
Žádost o dotaci se podává
na předepsaném formuláři
ve dvou vyhotoveních, označena „SPORT DOTACE 2021“.
D U B E N

2 0 2 1

Termín uzávěrky: 21. května
2021 do 13 hodin.

Konzultační středisko
Oddělení kultury, mládeže
a tělovýchovy tel: 283 091 523,
283 091 536
Městská část Praha 9 si
v případě přidělení dotace
vyhrazuje právo neposkytnout
ﬁnanční prostředky v plné
výši, realizace dotace není
nárokovou položkou. Nesplnění podmínek a nejasnosti
ve vyúčtování z minulých let
mohou být důvodem neposkytnutí dotace.
Jednotlivé požadavky budou ﬁnančně řešeny v rámci
účelové neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 9
z prostředků obdržených jako
část dílčího odvodu z loterií
a jiných podobných her a vybraným žadatelům budou ﬁnanční prostředky uvolňovány
na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mezi žadatelem a Odborem ekonomickým
Úřadu MČ Praha 9.
Žadatel je povinen provést
vyúčtování poskytnuté dotace do 31. března 2022 a předat
Odboru ekonomickému, Úřadu
MČ Praha 9. Nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit
zpět na účet Úřadu MČ Praha 9.

Maximální výše dotace
je 300 000 Kč
Žadatel musí podat žádost
o neinvestiční dotaci od
12. dubna do 21. května 2021.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
je určena do 23. června 2021.

Způsob podání žádosti
Osobně na podatelnu 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 12. dubna do 21. května
2021 do 13 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 SPORT 2021.
Příjem žádostí je průběžný,
pořadí doručení nemá vliv
na jejich úspěšnost.
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Důležitá upozornění
• Žádosti nesplňující všechny
podmínky dotačního řízení
budou vyřazeny.
• Zaslané projekty se žadatelům nevrací.
• Žadatelé o dotaci jsou povinni se informovat do 15
dnů po jednání o výsledku
projednání v Zastupitelstvu
MČ Praha 9, a to na informacích Úřadu MČ Praha 9,
tel. č. 283 091 101-2 nebo
odboru ekonomickém tel.
č. 829 091 237. Výsledek
o udělení dotace bude též
uveden na webových stránkách MČ Praha 9.
• V případě schválení dotace
v Radě a Zastupitelstvu MČ
Praha 9 je žadatel povinen,
a to do 30 dnů, uzavřít
smlouvu o poskytnutí dotace s MČ Praha 9, jinak
schválená dotace propadá.
• Území městské části Praha 9 tvoří tyto katastrální území či jejich části:
Střížkov, Prosek, Libeň,
Vysočany, Hrdlořezy,
Hloubětín. mk
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Vyvýšené záhony
Chcete mít radost z pěstování zeleniny, ovoce a květin spojenou až s nečekanou úrodou?
Pořiďte si vyvýšené záhony. Vedle nezanedbatelné skutečnosti, že vás nebudou bolet kolena
ani záda, jak tomu je při klasickém pěstování, máte ojedinělou možnost dopřát svým rostlinkám
optimální úroveň pěti základních činitelů pro zdařilý růst a tím i vysokou sklizeň: světlo, teplo,
vodu, vzduch a živiny.
Vyvýšené záhony jsou vedle možnosti umístění na zahrádkách, kde mohou sehrát i důležitou
roli architektonickou, i ojedinělou možností pro pěstování rostlin na balkonech bytů.
Firma AgroEfekt nabízí uvedené záhony ve dvou následujících rozměrech a cenových relacích:

Truhlík AE1 2,5m x 1m
CENA 7.100,- včetně DPH
Truhlík AE2 2m x 0,75m
CENA 6.100,- včetně DPH
www.compo-agroefekt.cz

S AgroEfektem a s Haničkou sklidíte na vyvýšených záhonech opravdu více…
Uvedené záhony můžete
zakoupit ve skladu :
AgroEfekt, s.r.o.
Areál ACHP Mstětice 32
Zeleneč v Čechách
Telefony: 603 159812, 730 512330, 608 102598
E-mail: agroefekt@tiscali.cz

SC-500132_11

V uvedeném skladu dále můžete zakoupit pestrý sortiment trávníkových hnojiv, ale i hnojiv pro zeleninu,
ovoce a okrasné rostliny, přípravky na ochranu rostlin, substráty a trávníková osiva.
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PŘIDEJTE SE
K TÝMU
KLINICKÉHO CENTRA ISCARE

Autopojištění

nábor lékařů a zdravotnického personálu
multioborová, nově a moderně vybavená
klinika

s jistotou české tradice!

ambulantní i lůžková péče, 5 operačních
sálů, JIP

• skvělá cena
• široká nabídka připojištění
• povinné ručení i havarijní pojištění

možnost i částečného úvazku či DPČ
stabilní zaměstnání v renomované klinice

www.iscare.cz
hr@iscare.cz
603 144 391

zajímavé finanční podmínky a benefity
výborná dostupnost MHD
stanice metra B
Českomoravská

O2 arena

OC Galerie Harfa

Sokolovská 191, Praha 9
Tel.: 739 248 040 | sokolovska@slavia-pojistovna.cz

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, obkladů, PVC, koberců.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.
tel.: 777 325 466
janmachac66@seznam.cz

BYDLÍM TADY S VÁMI
Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

časopis všech Pražanů

Realitní makléřka
+420 773 020 207
vladimira.halperinmatouskova@re-max.cz

www.nasepraha.cz

SC-400878/05

Inzerce
v Devítce

SC-400906/04

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

SC-500160/02

FA J. MACHÁČ

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

SC-400921/04

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

vlak - Nádraží - Libeň

SC-400947/08

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

tramvajová stanice
Multiaréna Praha

SC-500084/02

www.slavia-pojistovna.cz

Klinické centrum
ISCARE

4 You II

$çTSK¾ęKLUBę2/+94+!

telefon: 734 505 923

pravidelné i jednorázové hlídání dětí s aktivním programem
tel. 737 450 435
e-mail kristynarys@post.cz
Praha 9 - Hrdlořezy

e-mail:
jaroslav.harvis@ceskydomov.cz

SC-500216_01

Jaroslav Harviš,

www.ceskydomov.cz
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Klinické centrum ISCARE
nabízí široké spektrum
zdravotních služeb
již 26. rokem.
Léčíme pacienty na 9 odděleních
a nabízíme špičkovou úroveň
poskytované péče
a krátké objednací termíny.

Centrum reprodukční medicíny
léčíme neplodné páry, a to jak metodami léčby
s vlastními pohlavními buňkami, tak s buňkami
darovanými
úspěšností léčby se řadíme po celou dobu své
existence mezi přední špičková zařízení reprodukční
medicíny

Centrum andrologie
léčíme mužskou neplodnost, poruchy erekce, operace
zahnutí penisu či implantace penilních protéz
poskytujeme komplexní andrologickou péči a nabízí
nejširší spektrum andrologických výkonů v ČR

Centrum ortopedie
specializujeme se totální náhrady kyčelního nebo
kolenního kloubu, artroskopické operace a chirurgii
ruky
provedeme přes 1500 artroskopií a přes 500
totálních náhrad kloubu ročně

Ambulance proktologie
léčíme hemoroidy, marasky, anální fisury
poskytujeme standardní i akutní konzultace

Centrum revmatologie
léčíme pacienty s revmatoidní artritidou, psoriatickou
artritidou a ankylozující spondylitidou (Bechtěrev)
aplikujeme biologickou léčbu

Centrum žilní chirurgie
léčíme všechny formy žilní nedostatečnosti, včetně
nejzávažnějších stádií (bércový vřed)
nejmodernější miniinvazivní metody léčby, nově
metoda žilním lepidlem Vena Seal

Centrum plastické chirurgie
nabízíme široké spektrum zákroků plastické
a estetické chirurgie
operace prsou, paží, stehen, očních víček, plastická
gynekologie, face-lift, neck-lift, otoplastika, výplně
více než 7500 spokojených pacientů od roku 2008

www.iscare.cz

800 203 233

Objednejte se
na konzultaci zde

iscare@iscare.cz

@iscareCZ

SC-500160/01

Centrum jednodenní chirurgie
laparoskopické operace např. kýly či žlučníku, operace
hemoroidů
ambulantní vyšetření, ve většině případů u nás strávíte
pouze 1 den

