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NOVÝM STAROSTOU DEVÁTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI SE STAL TOMÁŠ PORTLÍK

DEVITKA
OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

www.PRAHA9.cz

NAJDETE V TOMTO ČÍSLE:
MČ PRAHA 9 USILUJE O TO, ABY
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PŘISPÍVALY
NA PCR TESTY PRO ŽÁKY A ABY
SE DO ŠKOLNÍCH LAVIC VRÁTILY
VŠECHNY DĚTI BEZ TZV. ROTOVÁNÍ
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Pro vakcínu na Polikliniku Prosek
GALERIE 9:
HANA
ČÁPOVÁ

GONGALERIE
VYSOČANY

STAVEBNÍ
PRÁCE
U BRABCŮ

I N Z E R C E

ŠKODA

PLUS

Nově v Porsche Prosek

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA,
OCTAVIA a SUPERB: 3,9-7,1 l/100 km, 102-162 g/km

Ilustrativní fotograﬁe

Ojeté vozy s plusy z programu ŠKODA Plus najdete nově v Porsche Praha-Prosek.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km,
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Prodejci certiﬁkováni
ŠKODA AUTO

Roční vozy

Nejlepší nabídka ﬁnancování
se ŠKODA Financial Services

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
Liberecká 12
182 00 Praha 8
Tel.: 286 001 711
www.porsche-prosek.cz
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Vážení čtenáři,
unaveni proticovidovými
opatřeními, zákazy a omezeními snad všichni cítíme, že
doba si žádá činy. Proto stále
máme testovací místo na Proseku, otevřeli jsme vlastní
očkovací místo, co týden rozdáváme seniorům respirátory
a roušky, živnostníkům a podnikatelům se snažíme pomoci
prostřednictvím webové
stránky prazskyportal.cz.
Chceme, aby se všechny
naše děti vrátily do škol, proto
jsme je začali testovat PCR
testy. A ve spolupráci s českou laboratoří jsme v praxi
ověřili testování metodou tzv.
poolingu, při níž se více odebraných vzorků vyhodnocuje
najednou, takže se ﬁnanční

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

10 Zdravotnictví

náklady na PCR testy rapidně
snižují. Toto know-how jsme
předložili ministerstvu zdravotnictví s tím, aby dovolilo
otevřít školy všem dětem,
které budou negativně testované na SARS-CoV-2. Reakce
byla nulová, takže se tohoto
práva dovoláváme u Nejvyššího správního soudu, kam
jsme podali žalobu.
Rád bych zdůraznil, že toto
všechno bychom v městské
části nemohli dělat, kdyby
nebylo desítek „hrdinů dnešní doby“, lidí, kteří se se zápalem sobě vlastním, nehledě
na čas a materiální výhody,
vrhají do činností, o kterých
se jim ještě před časem ani
nesnilo. Kdo do loňského jara

počítal s tím, že
doma bude šít
roušky, rozdávat respirátory
seniorům, obvolávat zájemce
čekající na vakcínu, aby hned
přišli na polikliniku, protože
zbyla jedna dávka z lahvičky a nesmí přijít nazmar?
Kdo věděl, že bude svého
potomka přemlouvat k plivání do zkumavky, se žáky
komunikovat jen prostřednictvím počítače, psát žalobu
na postup ministerstva? A je
toho mnohem víc. Děkuji
všem obyvatelům devítky,
kteří se nedají a dělají náš život normálnějším.
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INZERCE

MONTÁŽNÍ SERVIS, KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

- montáž zahradních domu a markýz - terasy wpc - pokládka podlah, koberců a pvc - montáž
kuchyní - elektrikářské práce - instalatérské práce - zámečnické práce - montáž sanity - malířské
práce montáže dveří a obložek - úklidový servis - zahradní servis - vyklizení, odvoz a likvidace
SC-500266/01

Zeptejte se nás na další práce a služby! Infolinka: 731 840 806

praha@levneopravy.cz, www.levneopravy.cz
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Bleší trhy ustoupí bydlení
a veřejnému vybavení
Bleší trhy U Elektry ve Vysočanech, rozkládající se na ploše větší než 50 000 m², jsou v provozu od června 2016. Největší
obchod s použitým zbožím v České republice je však trnem v oku rezidentům a s jejich existencí v budoucnu nepočítá ani
vysočanská radnice.
Zastupitelé městské části Praha 9 na svém zasedání 30. března 2021 souhlasili s návrhem
na změnu územního plánu,
která se týká i plochy, na které
se bleší trhy konají. Konkrétně se změna územního plánu
dotkne části transformačního
území Nová Harfa v Hloubětíně
mezi ulicemi U Elektry, bezejmennou ulicí u areálu Ptáček,
drážním tělesem a zástavbou
objektů při Poděbradské ulici.
Z hlediska platného územního
plánu hl. m. Prahy se jedná
o bývalé velké rozvojové území
s dnes již neplatnou stavební
uzávěrou. Kromě bleších trhů
slouží část tohoto území pro
nerušící výrobu. Vyrůst by tu
však měla nová městská čtvrť.

Urbanistická studie
Městská část Praha 9 nechala pro tuto oblast zpracovat
urbanistickou studii, která

Na porušování pořádku v souvislosti s pořádáním Bleších trhů U Elektry si dlouhodobě
stěžují rezidenti Vysočan a Hloubětína. „Požádali jsme proto o pomoc Policii ČR, která
na ně 6. března 2021 nepustila prodejce ani zájemce o nákup. Lidé, kteří sem mířili,
porušovali vládní nařízení, především pravidla cestování mezi okresy, volného pohybu
a zákaz prodeje na tržištích,“ říká místostarosta MČ Praha 9 Adam Vážanský a dodává,
že se radnice i s omezenými kompetencemi snaží konání bleších trhů usměrnit a jedná o tom s Magistrátem hl. m. Prahy i právníky.

navrhuje, jak by mělo být
transformační území Nová
Harfa v Hloubětíně řešeno.
Na jejím základě by tu vyrostla plnohodnotná funkční

městská čtvrť se soukromým
a družstevním bydlením
a pracovními příležitostmi,
centrálním pobytovým veřejným prostorem a veřejnou

a občanskou vybaveností,
zejména základní a mateřskou školou včetně venkovních sportovišť. Studie řeší
i dopravní napojení na ulice
U Elektry, Poděbradská či
dosavadní bezejmennou komunikaci nebo síť cest pro
pěší a cyklisty, které zájemce
dovedou až k rekreačním plochám u Hořejšího rybníka.
Zároveň s předložením
návrhu na změnu územního
plánu jedná vysočanská radnice se stávajícím vlastníkem
pozemků (a provozovatelem
bleších trhů), aby jí část pozemků potřebných pro veřejné
vybavení a družstevní bydlení
prodal. Jedná se zhruba o polovinu dotčeného území.
O žádosti MČ Praha 9 na změnu územního plánu v Hloubětíně při ulicích U Elektry
a Poděbradská nyní rozhoduje
hl. m. Praha. mk

Návrhy na ocenění osobností
Krizové informace dostanete,
devítky lze dát do konce května ať jste kdekoli
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 podmínkou pravidel deváté městské části pro
udělování ocenění občanům je,
že vlastní návrhy podávají sami
jednotliví občané, případně instituce prostřednictvím svých
zastupitelů. Jména navržených
laureátů je třeba oznámit do
31. května 2021.
4
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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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Městská část Praha 9 využívá
Mobilní Rozhlas. Už jste se
registrovali, abyste byli
v obraze?
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
informace a instrukce, jak se
zachovat. Důležitá zpráva vás
tedy zastihne, ať už jste kdeko-

li. 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
K VĚTEN
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Novým starostou Prahy 9 je Tomáš Portlík
Zastupitelstvo MČ Praha 9 na svém zasedání 30. března 2021 uvolnilo z funkce starosty Ing. Jana Jarolíma na jeho žádost
a novým starostou zvolilo dosavadního prvního místostarostu Mgr. Tomáše Portlíka.
Jan Jarolím opustil funkci
starosty po více než čtvrtstoletí v politice a patnácti letech
nepřetržitě v čele městské
části. Ve vedení na vysočanské
radnici působí sedmadvacet let
a celý svůj profesní život spojil
s životním prostředím. Za jeho
působení se devítka proměnila
ze znečištěné průmyslové periferie hlavního města v zelenou
městskou část a podstatně se tu
zvedla kvalita života.

Funkci předám,
až přijde správná doba
„Už před několika lety jsem
si stanovil při správě naší devítky několik cílů, které se
mi podařilo naplnit. Funkci
starosty jsem přebíral ve svých
šedesáti letech, obklopen mladými spolupracovníky, a již
tehdy jsem říkal, že ji předám,
až přijde správná doba. Podle
mého soudu právě teď nastala.
Cítím, že zkušenosti, které jsem
celý život získával a které mě
posouvaly stále vpřed, mě najednou začínají svazovat. A to
je čas odejít, zvláště v dnešní
hektické době,“ vysvětlil dnes
už bývalý starosta důvody své
rezignace a dodal: „Ale neodcházím od nedodělané práce,
protože práce komunálního
politika nikdy nekončí a velkou krásou našeho života je, že
nikdy nedosáhneme ‚dokončeného‘ stavu. A navíc, není to jen
moje práce, ale kolektivní dílo,
v němž moji spolupracovníci
budou pokračovat. Odpovědnost za ni rád přenechám svému mladšímu nástupci Tomáši
Portlíkovi. Mým zástupcem
je třetí volební období, takže
povinnosti spojené se zajištěním chodu městské části zná
důvěrně. Navíc má dravost, ale
ne bezhlavost, mládí, pohled

Od dubna je novým starostou MČ Praha 9 Tomáš Portlík, dosavadní starosta Jan Jarolím
zůstává na vysočanské radnici ve funkci místostarosty odpovědného za územní rozvoj

vizionáře i houževnatost dotáhnout věci do zdárného konce.
To ukazuje i v této těžké době.
Díky němu jsme například měli
jako první městská část testovací a očkovací místo.“

Odpovědnost za územní rozvoj
I když Jan Jarolím odstoupil z funkce starosty, práce
pro devátou městskou část
se nevzdává. Jak řekl: „Jsem
místní patriot a rád bych dotáhl k vlastní realizaci největší
projekty, jejichž příprava zabrala dlouhou dobu a přidala mi
nespočet vrásek, jako je stavba
Základní a mateřské školy
U Elektry nebo rekonstrukce
hostince U Brabců. A také bych

byl rád Tomáši Portlíkovi tou
správnou ‚pravou rukou‘, jako
byl on mně těch neuvěřitelných
čtrnáct předchozích let.“
V současnosti se devátá městská část řadí k nejdynamičtěji
se rozvíjející oblasti Prahy, v níž
především na bývalých brownﬁeldech vyrůstají celé nové
městské čtvrti. Další stavební
záměry je tedy třeba realizovat v závislosti na tom, jakou
další infrastrukturu (dopravu,
školství, zdravotnictví, sociální
služby…) bude potřeba vytvořit.

Splnit, co jsme slíbili
V čele MČ Praha 9 je Tomáš Portlík od 1. dubna 2021. S jakými
vizemi usedl do křesla starosty?

MGR. TOMÁŠ PORTLÍK (43 LET)
Absolvoval Fakultu sociálních věd UK Praha, obor mediální studia, a magisterské studium
na Metropolitní univerzitě Praha.
Od roku 2006 je zastupitelem a radním městské části Praha 9. O čtyři roky později začal
coby zástupce starosty odpovídat za oblast ﬁnancí městské části.
V roce 2018 byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy.
Je členem ODS, od roku 2018 předsedou regionálního sdružení ODS Praha.
Ženatý, má dvě děti.

„Především musím splnit to,
co jsme společně s Janem Jarolímem obyvatelům devítky slíbili.
Máme nastavenu dlouhodobou
koncepci rozvoje naší městské části, která zahrnuje např.
stavbu Základní a mateřské
školy U Elektry s 33 třídami. Tu
chceme zahájit do měsíce a rádi
bychom ji dokončili během
dvou a půl let, což bude náročný
úkol. Takto velká škola bude
za poslední desítky let jediná,
která od základů vznikne v Praze v číslovaných městských
částech. Naši morální povinností je dokončit stavbu budovy
U Brabců a věřím, že stavební
práce budou hotovy do léta. Příští rok plánujeme otevřít i novou
část parku Přátelství,” vypočítává Tomáš Portlík.
Městská část Praha 9 je
úspěšná v zavádění racionálních protiepidemických
opatření. „Musíme pomoci
občanům vypořádat se s následky covidové pandemie
a nyní především zajistit bezpečný návrat dětí do škol,“
dodává nový starosta a vysvětluje: „Děláme pro to maximum. Jako první v republice
jsme začali zkoušet různé
způsoby testování dětí na covid-19 včetně metody tzv.
poolingu – vyhodnocování
pomocí kolektivního testování
PCR. Spolupracovali jsme přitom s renomovanou českou laboratoří, nikoliv s překupníky
čínských testů. A k dispozici
teď máme rychlý, maximálně
spolehlivý, cenově dostupný
test, který zároveň určí i mutaci viru. Testování je přitom
pro děti komfortní. Chceme,
aby mohly do školy chodit
stále a konečně skončil český
rekord v délce zavření škol.“
Text a foto: mk

Čest její památce! Zemřela Jaroslava Mokrá
Ve věku 90 let zemřela 14. února letošního roku paní Jaroslava
Mokrá. V roce 2017 převzala čestné občanství městské části Praha 9, tedy nejvyšší čestné osobní vyznamenání, které městská
část svým občanům může věnovat.
Narodila se ve Vysočanech Jaroslavu a Jaroslavě Smržovým
v roce 1930. Po vzoru svých rodičů se aktivně zapojila do činnosti místního Sokola. Pomáhala svým rodičům a sokolským
podporovatelům, kteří byli všichni pro svou pomoc výsadku
Anthropoid 24. října 1942 popraveni v koncentračním táboře
Mauthausen.
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Těsně po atentátu na Heydricha pomohla své matce odvézt
zapůjčené kolo, které použil Kubiš při útoku, z Vysočan do Hloubětína. V této souvislosti byla také vyslýchána na gestapu, ale
podařilo se jí přesvědčit vyšetřovatele, že si nic nepamatuje. Po
zatčení rodičů byla až do konce války, do 5. května 1945, s bratrem internována na několika místech. Po válce se jí ujali příbuzní.
Jaroslava Mokrá byla jedním z posledních přímých svědků
událostí jara a léta 1942. S osudem svým a dalších internovaných
dětí odbojářů seznamovala veřejnost na besedách, v článcích,
televizních a rozhlasových dokumentech.
Čest její památce!
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Děti patří do škol, jejich bezpečný návrat
zajistíme PCR testy, zní z Prahy 9
Česká republika má ze všech zemí Evropy nejdéle omezenu prezenční výuku. Vláda sice opakovaně tvrdí, že návrat dětí
do škol je její priorita, ale přitom pro to nedělá dostatečné kroky. Některé ročníky se do školy nedostaly téměř rok a dva
měsíce. „Nečekáme na to, až vláda zanalyzuje problém a další měsíce bude hledat řešení, jak dětem otevřít školy. My jsme to
už udělali a v praxi některých našich mateřských a základních škol ověřili. Bezpečný návrat všech žáků do škol je možný, stačí
pravidelně testovat spolehlivými PCR testy. Bohužel nikdo nás neposlouchá, o naše zkušenosti nestojí a postupné otevírání
škol, jak ho vláda prezentuje, je stále nesystémové,“ říká starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík.

Na tiskové konferenci Praha 9 seznámila s konkrétními kroky, které podniká k co nejrychlejšímu a zároveň bezpečnému návratu dětí do základních a mateřských škol

Tato slova zazněla i 21. dubna
2021 na tiskové konferenci,
na které MČ Praha 9 seznámila s konkrétními kroky,
jež podniká k co nejrychlejšímu a zároveň bezpečnému
návratu dětí do základních
a mateřských škol. Iniciativu
devítky podpořili také senátoři MUDr. Roman Kraus a Jiří
Růžička, předsedkyně Výboru
pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Mariana Čapková, starosta Prahy
7 Jan Čižinský, starosta Prahy
3 Jiří Ptáček, radní Prahy 6 pro
školství Marie Kubíková.

Projekt testování žáků
v mateřských a základních
školách MČ Praha 9
Aby se děti mohly vrátit
do škol a školek, je třeba je
testovat na covid-19. To byl
důvod, proč městská část
Praha 9 začala v únoru 2021
ve spolupráci s laboratořemi GHC Genetics ověřovat
6
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možnost efektivního a neinvazivního testování prostřednictvím antigenních a PCR
testů, které se vyhodnocují ze
slin.
„Cílem pilotního projektu
bylo 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 starosta MČ Praha 9
Tomáš Portlík, který s myšlenkou testování dětí na devítce přišel.
Pilotní projekt ukázal, že
chce-li mít Praha 9 co největší
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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
obecního rozpočtu testovat každé dítě jednou týdně
za více než tisíc korun. Proto
také spolupráce deváté městské části s laboratoří GHC Genetics od počátku směřovala
k vývoji jiné testovací metody,
tzv. poolingu, kdy se testuje
více odebraných vzorků najednou a cena za PCR testy se
tak značně snižuje.
„Používané PCR testy zároveň dokážou zachytit jak původní, tak nové mutace viru,
což je bezesporu veliký beneﬁt
oproti jiným typům testů, takže lze rychle a účinně přijímat
opatření, abychom zamezili
šíření nemoci. A pak je možné udržet bezpečné provozy
ve školkách i školách,“ dodává
radní MČ Praha 9 pro školství
Zdeněk Davídek.

Výsledek každého testu je
v laboratoři 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.) Rodiče
dětí dostanou tento výsledek
do mobilu.
Shrnuto: MČ Praha 9 má
k dispozici rychlý, maximálně
spolehlivý, cenově dostupný
a jednoduše proveditelný test
z české laboratoře, který zároveň určí i mutaci viru.

Výzva ministru zdravotnictví
z 13. dubna 2021
Na základě výsledků projektu
zaměřeného na testování žáků
mateřských a základních škol
v Praze 9 PCR testy ze slin se
městská část Praha 9 obrátila
dne 13. dubna 2021 otevřeným
dopisem na ministra zdravotnictví prof. MUDr. Petra ArenK VĚTEN
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bergera, DrSc., MBA. V něm
ho starosta MČ Praha 9 Tomáš
Portlík vyzval ke změně právních předpisů tak, že testování
žáků ve školách PCR testem
bude stát podporovat, tedy že
zdravotní pojišťovny budou
PCR testy hradit přinejmenším v takovém rozsahu, jako
hradí POC antigenní testy při
plošném testování. Dále požadoval, aby pro žáky pravidelně
jedenkrát týdně testované PCR
testem již neplatilo omezení
v nutnosti střídat se ve škole
po týdnech.

Žaloba k Nejvyššímu
správnímu soudu
„Naším cílem je umožnit žákům co nejrychlejší, ale zároveň bezpečný návrat do škol
a vrátit je k prezenční výuce.
O všem, co jsme pro to udělali,
jsme pravidelně informovali.
A přestože navrhujeme řešení,
apelujeme na vládu, nikdo nás
neposlouchá. Nezbylo nám
tedy než se obrátit na soud,“
vysvětluje Tomáš Portlík
důvod, proč 21. dubna 2021
podala městská část Praha 9
žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, jejímž cílem je
zrušení části mimořádných
opatření ministerstva zdravot-

N E N Í D Ů V O D N E O T E V Ř Í T Š K O LY
Testování dětí na SARS-CoV-2 v základních a mateřských školách v Praze 9
potvrdilo, že covid v dětské populaci v podstatě není. Školáci byli testováni nejen
antigenními testy, které devátá městská část považuje za málo účinné a nepříjemné
pro děti, ale i neinvazivními PCR testy ze slin.
„V našich školách bylo dosud provedeno 2743 antigenních testů, pozitivní přitom
vyšel jeden, a 965 PCR testů, přičemž jeden z nich měl neprůkazný výsledek,“ uvedl
21. dubna radní MČ Praha 9 pro školství Zdeněk Davídek a pokračoval: „V mateřinkách jsme testovali 403 dětí PCR testy, které ukázaly jednu pozitivitu, 685 dětí
podstoupilo antigenní metodu testování. Jinými slovy, ve školkách jsme otestovali
přes tisíc dětí s jednou pozitivitou.“

nictví tak, aby se do mateřských a základních škol vrátili
všichni žáci negativně testovaní na SARS-CoV-2.
„Provoz mateřských a základních škol může být
omezen jen podle zákona
o ochraně veřejného zdraví,
a to pouze v ´nezbytně nutném rozsahu´, tj. že účelu
nelze dosáhnout jinak. Za-

kazovat dětem přítomnost
ve školách úplně, nebo ji
omezovat střídáním po týdnech, není nezbytně nutné,
protože zabránit vzniku infekce a jejímu šíření ve školách
je dosahováno nadstandardně
četným testováním dětí oproti
zbytku populace. Zatímco
u zaměstnanců stačí jedenkrát
týdně antigenní test, žáci zá-

R A D N I C E

kladních a mateřských škol ho
musí podstoupit dvakrát týdně, nebo jednou týdně laboratorní test PT-PCR,“ konstatuje
radní MČ Praha 9 JUDr. Jana
Nowaková Těmínová, a dodává: „Do školy tak chodí pouze
ty děti, u kterých je laboratorně prokázáno, že jsou negativní na SARS-CoV-2.“
První týden testování v devítkových školách také ukázal
zcela minimální výskyt nakažených i v případě použití PCR
testů. Je tedy prokázáno, že
školy nejsou místem masivního šíření nemoci.
„Vzhledem k tomu, že
omezení provozu mateřských
a základních škol není za této
situace nezbytně nutné, je tedy
diskriminační a nezákonné
a mělo by být zrušeno,“ uzavírá Jana Nowaková Těmínová.
22. dubna 2021 vyzvali
vládu, aby umožnila všem
dětem, žákům a studentům
pravidelné testování ve školách neinvazivními PCR testy
a zajistila jim návrat do prezenční výuky, také zastupitelé
hlavního města Prahy. Klíčové
je, aby tyto testy byly hrazeny
ze státního rozpočtu, podobně
jako je tomu nyní u antigenních testů. mk
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QR bojovka „Operace Anthropoid“
Od 22. května do 18. června 2021 na místě Mural Artu (tramvajová zastávka Vychovatelna) startuje QR bojovka s názvem
Operace Anthropoid o ceny pro starší děti a dospělé. Připravila ji Praha 8 ve spolupráci s Prahou 9, Sokolem Libeň,
Divadlem Pod Palmovkou a DDM Spektrum Karlín.
Operace Anthropoid byl během
druhé světové války krycí název
pro parašutistický výsadek vyslaný z Velké Británie na území
Protektorátu Čechy a Morava.
Jejím hlavním cílem byla likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
„Mnoho našich spoluobčanů
je spojeno s touto operací, když
aktivně pomáhali parašutistům
– vojákům československé exilové armády Jozefu Gabčíkovi
a Janu Kubišovi – a zaplatili
za to svými životy. Jsme proto
rádi, že se po dohodě se sousední Prahou 8 QR bojovka rozšíří
i na území deváté městské části,“ konstatuje místostarosta
MČ Praha 9 Adam Vážanský.

Bojovka startuje 22. května
Pokud se do hry zapojíte
hned první den, můžete se
na jednotlivých stanovištích
potkat s protagonisty Operace

Anthropoid. A pokud na cestě
nezbloudíte, čeká vás i malá
odměna od vysočanského Obchodního centra Fénix.
Ať už po stopách hrdinných
parašutistů vyrazíte kdykoliv
do 18. června 2021, pořizujte ze
hry fota, pište básně a krátké
povídky. Posílejte na michal.
svarc@praha8.cz. Nejúspěšnější
budou odměněni věcnými dary.

Po stopách Kubišova kola
29. května
Bicykl sehrál velmi důležitou roli
nejen během ﬁnální fáze operace
Anthropoid. V období protektorátu byl nejdostupnějším dopravním prostředkem. Na kole
se můžete i vy vydat po stopách
trasy útěku Jana Kubiše. Sraz je
u památníku Operace Anthropoid v ulici V Holešovickách
29. května ve 14 hodin. Prosím,
registrujte se na e-mailu: michal.svarc@praha8.cz. mk
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Největší problém distanční výuky –
opisování a podvádění při testech
I přesto, že se někteří žáci vrací do školních lavic, distanční výuka stále zůstává v centru
pozornosti pedagogů. V dubnu proto městská část Praha 9 opět mapovala – prostřednictvím
ankety mezi učiteli – stav a potřeby systému on-line výuky ve svých pěti základních školách.
Dotazník, kterým MČ Praha 9
oslovila své základní školy,
vyplnila drtivá většina pedagogů. Anketa měla, z pohledu
pedagogů, ukázat skutečný
stav distanční výuky v devítkových základních školách.
Byla už druhá za dobu, co
vládní protiepidemiologická
opatření zabouchla žákům
dveře do škol. První anketa
byla na jaře 2020.
„Anonymní dotazník, který byl strukturován podobně
jako v loňském roce, vyplnilo
celkem 175 pedagogů,“ říká
radní MČ Praha 9 pro školství
Zdeněk Davídek a pokračuje: „Mohli jsme tak porovnat
loňská data s těmi aktuálně
získanými a zjistit, kam se
distanční výuka v našich základních školách za uplynulý
rok posunula. To nám ukazuje,
jak dále můžeme být školám
nápomocni.”
Pedagogové v anketě odpovídali na to, jak oni zvládají
distanční výuku, kolik času
jim výuka a příprava na ni
(vyhledávání materiálů, komunikace se žáky a rodiči,
opravování testů…) zabere,
jaké způsoby komunikace
využívají se žáky a rodiči, z jakých databází čerpají inspiraci
pro on-line vyučování, s jakými problémy se při distanční
výuce potýkají.

Čas výuky
Srovnáním času, který pedagogové strávili při samotné
distanční výuce i přípravou
na ni v letošním a loňském
roce, ukázalo, že letošní příprava na on-line vyučování je
pro učitele časově méně náročná. Téměř dvěma třetinám
pedagogů však přesto zabere
takřka čtyři hodiny denně.
Samotné výuce se tři čtvrtiny
pedagogů věnují čtyři hodiny denně, což je srovnatelné
s loňským rokem.
Způsoby komunikace
a možnosti inspirace
„Tím, že školy sjednotily užívané platformy a za uplynulý
rok vložily nemalou energii
do proškolení zaměstnanců,
jsou schopny lépe využívat
vychytávky on-line prostředí.
K V Ě T E N
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O covidu s uměním
nadhledu
V našich zeměpisných
šířkách se múzám daří snad
za všech situací, covidovou dobu nevyjímaje. Texty
Michala Steina z Prahy 9 jsou
toho důkazem.
ŠKOLNÍ
Tenkrát jsme říkali: „Souška.“
Dneska zní třídou: „V rouškách!“

VĚŠTECKÁ
(psáno 30. 5. 2018)
Darují Ti čtyři pandy
Zdravím k svátku
Ferdinandy
Ať si v Česku klidně žijí
Já mám hrůzu z pandemií

Učitelé tak mohou efektivněji
využít čas a více se věnovat
samotné výuce,” dodává Pavel
Pospíšek, spoluautor ankety
a zastupitel MČ Praha 9. Naráží
přitom na to, že ve všech devítkových základních školách
došlo ke sjednocení výukových platforem pro distanční
výuku. V Praze 9 tak dnes
dominují MS Teams a Google
Classroom.
Aby on-line výuka děti zaujala, snaží se ji učitelé různými způsoby obohatit. A kromě
vlastní tvorby rádi sáhnou
pro inspiraci do již existujících zdrojů: na popularitě tak
získaly databáze Skolakov.eu
nebo Digitální Učební Materiály. Oblíbené stejně jako loni
jsou aplikace YouTube, WhatsApp nebo nově platforma
Kahoot, která je vhodná pro
ﬁxaci učiva prostřednictvím
kvízů. Naopak v meziročním
srovnání ztratila na popularitě
Khanova škola či UčíTelka.

Méně technických potíží
Technických potíží značně
ubylo v případě pedagogů.
Důvodů je několik: školy
s pomocí deváté městské části
investovaly do vybavení, zapůjčovaly pomůcky a hardware či umožnily pedagogům,
aby učili z prostor školy.
Množství technických potíží
je nižší i v případě žáků, přestože stále přetrvávají. Někdy
za nimi opravdu stojí technika, jindy dětská vynalézavost:
žáci se mnohdy na špatné
technické podmínky jen vymlouvají. Ale největší komplikací stále je, že děti neberou

distanční vzdělávání vážně.
Více než polovina pedagogů se
tak shoduje na tom, že on-line
výuka je dlouhá a děti přestává bavit.

Osobní kontakt je nenahraditelný
„Za poslední rok se on-line
výuka v našich základních
školách posunula správným
směrem, a především se
sjednotila, což velmi kvituji
i z pohledu rodiče,“ konstatuje
Kornélia Gottmannová, předsedkyně školské komise Rady
MČ Praha 9, a dodává: „Děkuji
všem pedagogům, kteří se
na rozvoji on-line výuky podílejí.”
I přesto, že se ve virtuálním
prostředí pedagogové dnes
orientují lépe než před rokem,
intenzivně volají po návratu
k prezenční výuce. Kromě
vlastního učení je totiž největším problémem on-line výuky
schopnost ohlídat opisování
a podvádění při testech. To
považují za největší problém
minimálně dva ze tří pedagogů, což je téměř dvojnásobný
počet oproti loňsku. Doufejme, že se v dohledné době
brzy navrátíme u všech skupin
žáků k prezenční formě výuky, která je díky osobnímu
kontaktu nenahraditelná.
Obdobný dotazník připravuje MČ Praha 9 také pro žáky
a rodiče dětí ze svých mateřských škol. red, Ilustrační foto: mk
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SHÁNÍM RESPIRÁTOR
(písňový text z dubna 2020)
Zrádný virus řádí čile po světě
Prý je v New Yorku i na Krétě
Pyreneje nám už dávno přeskočil
V křeslech metra se tu hádá
s roztoči
Musíme dál úsměv skrýt
A pořádně si ruce mýt
S desinfekcí koupím sprej
Prej s rouškou nám bude hej
Sháním respirátor, sháním
respirátor
Chci jen ten nejlepší mít
Já toužím si ho
na půl tváře dát
Rázem předminulou neděli
Všecky hospody
nám zavřeli
Prostě, teď už žádné žranice
Navíc hned i zavírají hranice
A tak sháním správný vitamin
Tchyně radí, že mám koupit
Pangamin
Pod roušku si skrývám knír
Útočí dál zrádný vir
Sháním respirátor,
sháním respirátor
Chci ten třetí třídy mít
Já toužím si ho na půl tváře dát
Máš už respirátor?
Máš už respirátor?
Co nás chrání jako štít
A prý virům zrádným dává
mat
red

INFO

Michal Stein (*1959)
Textař, scenárista, kurátor výstav,
držitel Platinové desky. Psal
texty i pro Ilonu Csákovou, Janu
Kratochvílovou, Milana Drobného, Danielu Šinkorovou či herce
Martina Dejdara, Luďka Sobotu
a Jana Přeučila s Evou Hruškovou.
Je členem sdružení Střížkovská
občanská solidarita.
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Cesta k vakcíně lemovaná razítky
Praha 9 jako první městská část zřídila vlastní očkovací místo na Poliklinice Prosek. Už v únoru 2021 bylo zařazeno v registračním systému Ministerstva zdravotnictví ČR. V dubnu si sem denně od pondělí do pátku přijde pro vakcínu proti viru SARS-CoV-2 stovka zájemců.
Jedním z lékařů, kteří zajišťují na Poliklinice Prosek
očkování, je MUDr. Michal
Mašek. K poliklinice má coby
předseda představenstva a. s.
Poliklinika Prosek blízko, dění
v deváté městské části zase
ovlivňuje z pozice zastupitele.
Pane doktore, co vás přivedlo
do očkovacího místa?
Jako lékař dohlížející při
očkování jsem na poliklinice vždy ve čtvrtek, kdy
za normálních okolností učím
na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole v Praze 1. V těchto
covidových časech, kdy se
prezenční výuka ve školách
nekoná, jsem souhlasil, že se
tady budu podílet na zajištění
lékařských služeb. Lékařů je
obecně nedostatek, ale rád
bych zdůraznil, že tento fakt
nezpůsobila epidemie covidu.
Objednací lhůty ke specialistům byly už před vypuknutím
pandemie dlouhé. A nasazení
lékařů do očkovacích center
nutně způsobuje další zhoršení
dostupnosti zdravotní péče.
Práci očkovacího centra tedy
limitují tři faktory: množství
dávek, volný čas lékařů a jejich vytíženost v kmenových
ambulancích.
Od začátku měla prosecká
poliklinika k dispozici vakcínu
Moderna. Máte ji stále a zajímají se lidé, čím očkujete?
Stále očkujeme Modernou
a lidé se na vakcínu ptají.
Mnozí se bojí Astrazenecy, ale
jsou i tací, kteří by brali Sputnik V.
Jak lidé očkování snášejí?
Všechny vakcíny proti různým
onemocněním mohou mít
u určitých lidí nějaké nežádoucí účinky. Jak se dozvídáme od těch, kteří dostávají už
druhou dávku vakcíny, u některých se vyskytly ty běžné
nežádoucí účinky, jako je reakce v místě vpichu – bolest,
zduření nebo zarudnutí, dále
únava, horečka nebo zimnice,
bolest hlavy, svalů a kloubů.
Většinou do několika dnů
ustoupily. Kromě teplot se nic
závažného nedělo. Ale mnohdy mi přijde, že hodně záleží
na nátuře člověka, jak možné
projevy vakcíny přijme. Někdo otok na ruce bagatelizuje,
jiný dramatizuje.
10
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nezná jako v tomto případě očkování, je byrokratický proces
jeho jedinou formální ochranou.
Proto vyžadujeme vyplnění
dotazníků týkajících se zdravotního stavu pacientů, jejich
souhlasy k úkonům… Naštěstí
většina lidí u nás o rizicích spojených s očkováním ví a uvědomují si, že je v jejich zájmu
nic o svém zdraví nezamlčovat.
Teď, když mám stále v rukou
razítko, si říkám, že administrativa je vlastně to, co – kromě
nedostatku vakcín – vlastní
proces očkování zdržuje, a začínám chápat, proč jsou například
v Chile při aplikaci vakcín tak
rychlí. Očkují v parcích i kostelích a jsem si jistý, že zahradník
ani kostelník se zájemců nedotazuje na alergii na mořské
plody ani nepožaduje seznam
užívaných léků. Nevím, jestli je
to správnější cesta než ta naše
lemovaná razítky.

MUDr. Michal Mašek se zdravotní sestrou Lucií Poštůlkovou

Pokud jde o bezprostřední
reakce na vpich, řešil jsem
zatím jen jeden kolaps, který
naštěstí bez následků rychle
odezněl. A podobné zkušenosti mají i moji kolegové, kteří
dohlíží na očkování v ostatních dnech.
Zmínil jste, že už očkujete druhou dávkou…
Lidi 80+ a zdravotníky. To je
dáno počtem dní, do nichž
musí být aplikována druhá
dávka vakcíny Moderna.
Ozývají se nám lidé, že se zaregistrovali k očkování na Poliklinice Prosek a na výzvu, aby
se dostavili k vakcinaci, čekají
týdny. Přitom průměrná doba
čekání na zvací SMS je u vás 1,2
týdne. Jak je to možné?
Zájemci o očkování se registrují v centrálním rezervačním
systému, který k nám denně
posílá takový počet zájemců
čekajících v řadě, který odpovídá počtu vakcín, jež máme
k dispozici. Rezervační systém
nemůžeme nijak ovlivňovat
a ani nechceme. Problém je
v nedostatku vakcín, který
zapříčinil, že určité skupiny
lidí jsou očkovány přednostně.
A toto rozdělení obyvatelstva přesně odpovídá modelu
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„divide et impera“ – rozděl
a panuj – se všemi nehezkými
průvodními jevy. Každé skupině, která se může registrovat
k očkování, se říká přednostní, ale je nutné si uvědomit,
že před přednostní skupinou
chronicky nemocných jsou
přednostní skupiny učitelů,
lékařů a lidí 70+ a 80+. Takže pak nastává situace, kdy
čtyřicetiletý zdravý učitel
dostane přednost před devětašedesátiletým a stále ještě pracujícím diabetikem. Pokud by
byl vakcín dostatek, odpadly
by procesy s postupným uvolňováním jednotlivých skupin
k vakcinaci a zájemci by přišli
na řadu podle data registrace.
Coby lékařský dozor v očkovacím centru máte působit jako
záchranná síť pro ty, u nichž by
došlo ke zdravotním komplikacím bezprostředně po aplikaci
vakcíny. Zároveň ale prověřujete,
zda je možné zájemce opravdu
očkovat. Soudě podle hromady
papírů, které se vážou ke každému takovému úkonu, je administrativní zátěž s tím spojená velká.
Jsme administrativní velmoc,
ve zdravotnictví obzvlášť. Ale
podle našeho právního řádu
nese lékař za své úkony odpovědnost, a pokud pacienta

Po otevření lahvičky s deseti
dávkami Moderny je třeba vakcíny spotřebovat do šesti hodin.
Co se stane s těmi, které vám
zbydou, když například nemůžete ze zdravotních důvodů někoho ze zájemců očkovat nebo
se lidé z nejrůznějších důvodů
nedostaví?
Koordinátor v našem očkovacím centru rychle shání
náhradníka, který se může
k očkování hned dostavit.
Vždy jsou to lidé registrovaní
v centrálním registračním
systému. Ale spolupracujeme
i s obvodními lékaři, kteří
u nás na poliklinice pracují
a vědí, kteří jejich pacienti se
registrovali a bydlí nedaleko.
Zvláštní poděkování v souvislosti s provozem očkovacího místa na Poliklinice Prosek
patří řediteli polikliniky
Tomáši Kladívkovi, hlavní
sestře Martině Mačákové, IT
specialistovi Janu Zedníkovi,
koordinátorovi očkovacího
místa Tomáši Kubíkovi a všem
dobrovolným pracovníkům. 
Text a foto: Marie Kurková

INFO
Očkování proti covidu-19 je dobrovolné
a je hrazeno z veřejného pojištění. Stejně
tak je dobrovolný výběr očkovacího
místa. Zájemci by měli možnost očkování konzultovat se svým praktickým
lékařem. Registrace a v případě volných
termínů objednání jsou možné na https://
registrace.mzcr.cz a https://crs.uzis.cz.
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Harrachovská 422/2, Praha 9 - Prosek, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
Z důvodu dlouhodobého přerušení aktivizací pro seniory,
prohlubování izolace a nedostatku mezilidských kontaktů
jsme v omezené míře obnovili
provoz centra.

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
online kurzy angličtiny na internetu s lektorkou Lucií:
středa 10-11.30 hodin pro po-

kročilé, pátek 10-11.30 hodin
pro mírně pokročilé.
Zájemci, pište na e-mail:
amazonanaj3@gmail.com
trénink paměti online na internetu s lektorkou Andreou:
úterý 10-11 hodin, čtvrtek
10-11 hodin. Pro bližší informace a objednání volejte
728 905785, 286 582 898,
pište na e-mail: dunderova@

Chytrá péče pro/o seniory

ssspraha9.cz. V případě, že
dojde ke zmírnění protiepidemických opatření, jsme
připraveni program rozšířit
o venkovní a další aktivity. Sledujte webové stránky
www.ssspraha9.cz, vývěsky
aktivizačního centra v Harrachovské nebo městské části
Praha 9, Sokolovská 14/324,
ve Vysočanech. 

soutěž pod záštitou
starosty městské části
Praha 9, tomáše portlíka

Sociální služby Praha 9, z. ú., spolu s městskou částí Praha 9 pod
záštitou projektu I-Care-Smart Evropského fondu regionálního rozvoje
vás zvou k účasti ve výzvě SILVER STAR CHALLENGE.
Hledáme nová řešení,
čekáme na vaše nápady
Zabýváte se technologiemi pro oblast zdravotní a sociální péče? Máte
nápad, který by mohl zjednodušit
a zpříjemnit život lidem v seniorském věku nebo lidem, kteří o ně
pečují? Vyvíjíte službu nebo produkt, se kterým byste rádi prorazili
v oblasti „stříbrné ekonomiky?“
Potřebujete si ověřit funkčnost
svého produktu spoluprací s cílovou skupinou? Chcete, aby vaše
řešení bylo skutečně šité na míru
koncovým uživatelům? Zajímá vás
možnost navázat kontakt s potenciálními zákazníky a propagovat
mezi nimi své řešení? Chcete mít
možnost propagovat svůj nápad
na mezinárodní úrovni?
Přihlášky je nutné podat v květnu
Pokud ano, navštivte mezinárodní online platformu pro spolupráci na vývoji chytrých řešení

pro seniory Silver Star Platform
a zapojte se. Vybrat si můžete
mezinárodní výzvu (uzávěrka
přihlášek je 12. května 2021) nebo
regionální výzvu pro Českou republiku (uzávěrka přihlášek
je 31. května 2021). red

Více informací o projektu I-Care-Smart se dozvíte na https://www.
interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html.
Bližší informace o výzvách a registrační formuláře pro jednotlivé výzvy
jsou k dispozici na http://silverstar-platform.eu/index.php/en/the-silverstar-challenge-en#

Podmínky soutěže:
- napsaný příběh (rukopis
nebo strojopis, max. 30 stran),
založený na skutečných
událostech a zážitcích
- Místo odevzdání (písemně
nebo elektronicky), provozní
oddělení, Novovysočanská
505/8, Praha 9, pí. Veronika
Procházková, tel. 284086902,
email:
vprochazkova@ssspraha9.cz
-zúčastnit se mohou senioři
nad 65 let

nejzajímavější příběhy
budou oceněny věcným
darem a vydány knižně
(se souhlasem autora)

JUBILANTI

80 let
Pavel Janík
Miloslav Nečada
Josef Tuhý
Jana Havelková
Zdenka Juranová
Marie Pourová
Eva Záškodová
Josef Kofroň
Olga Leksová
Petr Arnošt
Bohumil Prask
Jan Müler
Pavel Nový
Václav Holub

K V Ě T E N
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Jan Pavlíček
Jaroslav Bakešová
Hana Kuhnová
Petra Arnošt
Josef Dejmek
85 let
Jiří Formánek
Marta Rejzková
Alzhbeta Fanta
Milada Rajtrová
Slavomír Musil
Jan Bambula
Jiří Hák – velká gratulace od syna Jiřího

a dcery Jitky s celou
její rodinou. Přejeme ti
hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody
a lásky do dalších
let, abychom jsme

se všichni spolu sešli
ve zdraví za pět, deset
i patnáct let.

92 let
Radoslav Florian
Danuška Veselková

90 let
PhDr. Ing. Miroslav Žák
MUDr. Milan Jaroš
Marie Stoilová
Alena Vášová
Květa Dvořáková
Eva Karasová

93 let
Vladimír Mazač

91 let
František Houdek
Milan Friš
Zdeněk Švec

DEV ÍTKA

97 let
Vlasta Vrbová
Blahopřejeme!

94 let
Marie Beránková – milá
maminko, hodně zdraví
a štěstí přejí dcery
Hanka, Mařenka, Dáša
a vnuci a pravnoučata
96 let
Matylda Macounová
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Příroda na devítce: Není hnízdo jako hnízdo
Nahlédněme poslední jarní měsíc do hnízd ptáků a veverek
na devítkových adresách, v nichž se rodí malá mláďata.
Ptačí hnízda

Veverčí hnízda

Ptáci ke svému hnízdění využívají rozmanitá místa a materiály a věnují jejich budování
i odlišné úsilí. Malá ptáčata
tak mívají různě ustláno jak
v dutinách, tak v otevřených
hnízdech.
Nejprve se podívejme k dutinovým ptákům. Zatímco
sýkora koňadra vystýlá své
hnízdo měkce mechem a trávou, zvířecími chlupy a peřím,
brhlíkovi lesnímu stačí kousíčky kůry stromů a datlovi
dokonce jen vrstva jemných
třísek. Velmi zajímavá je
i dutina špačka, který jako
hnízdní materiál používá hrubá stébla trávy, čerstvé byliny
a květiny – samci dokonce
nosí při námluvách svým
partnerkám květy levandule,
které v dutině odpuzují parazity.
Také u ptáků, kteří si staví
otevřená hnízda, bychom našli
mnoho rozdílů v konstrukcích. Velmi měkké a pohodlné
hnízdo připravuje mlynařík
dlouhoocasý – jeho kulovitá
stavba je vytvořena z nejměkčích možných materiálů, jako
jsou mech, lišejník a jemné
pavučiny. Zajímavý tvar hnízda má i budníček menší, který
splétá z trávy kulatou „budku“ (odtud i rodový název pro
čeleď). Nejvíce ledabylí stavaři
bývají holubi a hrdličky, kteří
přes sebe na vhodné místo poskládají jen pár větviček a přímo do nich umístí svá vajíčka.

Ačkoliv se veverka může zabydlet i ve stromové dutině, její
hnízdo je velmi podobné hnízdu
straky obecné. Najdeme tu ale
několik rozdílů – obydlí veverky je kompaktní a bývá pevně
ukotveno u kmene stromu nebo
v silných větvích. Často v něm
uvidíme i zapletené ukousané
větvičky se suchými listy, mech
nebo suchou trávu. Naopak
straka staví hnízdo i v tenkých
větvích a používá holé, ještě
neolistěné větvičky. Veverka
má navíc v hnízdě dva vchody,
aby mohla při útoku predátora
svůj domov bezpečně opustit,
a během roku dokonce staví
dva typy hnízd. Zatímco zimní
má obvykle jen jedno, letních
je hned několik, a to z bezpečnostních a hygienických
důvodů (zamezení přemnožení
parazitů).

Budko, budko…
Dutinové ptáky i veverky
můžeme podpořit vyvěšením budek. Ptáci je využívají
více pravidelně, a to především ke hnízdění, mohou ale
posloužit i jako celoroční,
občasný vítaný úkryt před nepříznivým počasím. Veverky
se naopak v budkách zdržují
krátkodobě a dávají přednost
spíš vlastnímu hnízdu. I tak
ale může budka veverce posloužit jako místo pro přivítání
mláďat na svět a jejich výchovu nebo jako „startovací byt“
odrostlé veverčí mládeže.

Hnízdo straky. Foto: Jiří Novák, biolib.cz

Pro ptáky i veverky existuje hned několik typů budek.
V případě těch ptačích je to
například sýkorník, špačkovník nebo rehkovník, které
bychom měli vyvěšovat ideálně na podzim nebo v brzkém
jaru. Více informací najdete
na: www.birdlife.cz (pro ptáky) a www.veveratka.cz (pro
veverky).

Veverčí hnízdo. Foto: Záchranná stanice pro
veverky PINKY

Co dělat, když najdeme mládě?
V aktuálním jarním zvířecím
babyboomu se můžeme setkat nejen s malými ptáčaty
a veverčaty, ale i s dalšími
mláďaty, která se zdají být
opuštěná. Často přitom váháme, jak se správně zachovat.
Vždy je nejlepším řešením
poradit se hned s odborníky.
Volat lze například Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro
volně žijící živočichy (773
772 771) nebo PINKY – jedinou

specializovanou záchrannou
stanici pro veverky v ČR (606
070 632). Podrobné informace
najdete také na internetových
stránkách těchto záchranných
stanic.
Svá zajímavá pozorování můžete jako vždy posílat
na e-mail priroda.nadevitce@seznam.cz nebo vkládat
do facebookové skupiny Devítkové přírodní krásy. Pavlína
Ráslová

Jarní úklid na devítce trvá až do 5. června
Na Den Země, 22. dubna, se první zájemci zapojili do tradičního jarního úklidu v deváté městské části. Pokud i vy chcete přiložit ruku k dílu, máte možnost až do 5. června, kdy slavíme Mezinárodní den životního prostředí.
Vzhledem k přetrvávající
epidemiologické situaci u nás
zatím není možné organizovat
hromadné akce, včetně těch
zaměřených na úklid veřejných prostranství. „Proto jsme
se rozhodli podpořit všechny
jednotlivce nebo rodiny, které
budou chtít okolí svého bydliště uklidit. Ve spolupráci s ﬁrmou AVE Pražské komunální
služby a.s. jim poskytujeme
pracovní rukavice a igelitové
pytle na odpadky a zajišťujeme odvoz naplněných pytlů,“
12
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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 modré pytle s červeným
logem AVE. Naplněné pytle
s odpadky pak uloží k nejbližším kontejnerům na tříděný
odpad. mk
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Slaví se vždy 5. června.
Pořádá ho Organizace spojených národů pro zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí.
Poprvé byl zorganizován v roce 1974, aby upozornil na vzrůstající problémy
životního prostředí způsobované znečišťováním vod, globální změnou klimatu,
ilegálním obchodem se zvířaty apod. Jeho téma bylo shrnuto do hesla „Pouze
jedna Země“.
Oﬁciální anglický název je World Environment Day (zkratka WED).
Devátá městská část již několik let slavila Mezinárodní den životního prostředí
při své akci Mikroklima v parku Přátelství na Proseku. Přetrvávající protipandemická opatření v souvislosti s covidem-19 však ani letos nedovolují tento velmi
oblíbený projekt připravit.
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Poznejte pražskou divočinu!
Prozkoumejte s námi pražskou přírodu. Viděli jste potápku roháče, potkali bobří hrad? Příroda hlavního města je útočištěm
mnoha zajímavých a často chráněných druhů rostlin a živočichů. A zároveň představuje nečekaný prostor pro dobrodružné
výlety a zajímavá bádání.
Národní muzeum nabízí
v dnešní nelehké době obyvatelům Prahy jedinečnou možnost, jak aktivně trávit víkend
o samotě nebo s rodinou, ale
hlavně aktivně.
Od 30. dubna do 3. května
2021 proběhne mezinárodní
projekt s názvem City Nature
Challenge (https://www.citynaturechallenge.cz/praha),
jehož cílem je mapování městské přírody pomocí chytré

mobilní aplikace iNaturalist.
A zapojit se může opravdu
kdokoliv! Každý sám, a přitom společně můžeme ukázat
světu jedinečnost pražské
přírody.

Potápky roháče Foto: Gabriela Lioneska
Uhrová

Jak na to?
Je to jednoduché. Stačí si
do chytrého telefonu stáhnout
mobilní aplikaci iNaturalist
z Google Play nebo App Store,
zaregistrovat se a fotit rost-

liny a živočichy kolem sebe.
Není potřeba být profesionální
biolog. Pokud si nebudete jistí
tím, co jste pozorovali, aplikace vám s určením pomůže. ba
INFO
Veškeré informace o projektu a o tom,
jak se do něj zapojit, naleznete na stránkách www.citynaturechallenge.cz.
Chytrá mobilní aplikace iNaturalist
na https://www.inaturalist.org/

Park Přátelství se již rozrůstá
na střížkovské plochy
„Od loňského roku do letošního dubna, kdy fakticky začaly práce na rozšíření parku Přátelství na nové, střížkovské plochy,
jsme vysadili 160 stromů z celkového počtu 265, s nimiž počítá projekt. Sázíme javory, duby, platany, lípy, jírovce…,“ konstatuje radní MČ Praha 9 pro životní prostředí Jan Poupě.
„Tím, že jsme proti plánům
o málo změnili místo pro hřiště, se nám podařilo zachovat
řadu vzrostlých stromů, které
měly být podle projektu vykáceny. Kolem nového parkoviště je vysázeno 500 kusů keřů
ligustrum vulgare (ptačí zob),
jež by měly zaparkovaná auta
pohledově zakrýt,“ dodává
Jan Poupě.
Momentálně na střížkovských plochách budoucího
parku probíhají povrchové
úpravy a práce nutné pro zavedení závlahových systémů.
V dubnu byly z valné části
dokončeny inženýrské sítě
včetně 120 metrů nové splaškové kanalizace a hotovo je
zatím 300 metrů chodníků.
„Chodníky jsou ze živice
(asfaltu), aby se daly udržovat
také v zimě. Parkem, i když
je zamýšlen jako místo pro
oddych a relaxaci, prochází
velký počet lidí, kteří si tudy
zkracují cestu k zastávkám
městské hromadné dopravy,“
vysvětluje Jan Poupě, proč vysočanská radnice nedala přednost mlatovým cestám.
Práce pokračují na budování příjezdové komunikace
z Vysočanské ulice. Bude
využívána jako páteřní cesta
při dostavbě parku a budou
K V Ě T E N
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Duben byl letos – co se týče počasí – vskutku aprílový, ale sázení stromů v nové části parku Přátelství nezabránilo ani poslední
letošní sněžení

se po ní odvážet i výkopky ze
stavby retenčních nádrží plánovaných v blízkosti stanice
metra Střížkov. Po otevření
parku mohou komunikaci
využívat služby spojené s provozováním bistra, sociálního
zázemí nebo pořadatelé kul-

turních a společenských akcí,
které se tady budou odehrávat.

Stanice metra Střížkov
zalije celý park
V těsné blízkosti střížkovské
„velryby“ budou vybudovány
dvě betonové retenční nádrže,
DEV ÍTKA
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které včetně úpravny a přečerpávacího zařízení skryje
zemina. Nádrže budou jímat
všechnu dešťovou vodu ze stanice metra Střížkov, která by
pak měla stačit k závlaze celého parku i na zálivku stromů
v jeho okolí.  Text a foto: mk
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A přece stojí!
Co je noční můrou stavebníků? V Praze 9 určitě projekt
U Brabců. A třebaže na přelomu let 2019/2020 na místě budovy, která měla být zrekonstruována, zůstala stát jen štítová
zeď, dnes už se klube do konečné podoby dvojče bývalého
hostince U Brabců.
„Dokončit projekt U Brabců
je náš morální závazek. Bylo
nepříjemné, že jsme budovu
hostince museli kvůli porušené statice skoro celou zbourat,
ale obnovujeme ji. Stavební

práce by měly být dokončeny
letos v létě. Vznikne zde zase
restaurace a místo pro kulturní a společenské aktivity,“
říká starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík. Text a foto: mk

Místo budoucího výčepu

Budova U Brabců se v dubnu zatím schovávala pod stavebními plachtami

Hlavní sál s pódiem

Tady bude letní zahrádka

Vizualizace: Drobný Architects architektonický ateliér

Pamatujete se na brouzdaliště s pávy ve Vysočanech?
Zhruba 1500 metrů čtverečních zelené plochy mezi ulicí Sokolovskou a parkem Podviní naproti vysočanské polikliniky plánuje
městská část Praha 9 revitalizovat.
„Rádi bychom ve spolupráci s hlavním městem Praha
obnovili původní význam
tohoto místa, kde se před lety
lidé scházeli a bavili a odkud
mohli zamířit do sousedícího
parku Podviní,“ konstatuje místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský a pokračuje:
„Rádi bychom tu viděli vegetační prvky, jež by podpořily
pobytové kvality místa a mikroklima, včetně brouzdaliště
pro děti s uměleckým prvkem,
který by měl vzdělávací rozměr a zdůraznil nezastupitelnou roli vody ve městě.
14
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Ve shodě s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
který je odborným partnerem
programu Umění pro město,
považujeme za vhodné téma
k řešení adaptaci na klimatickou změnu, zejména hospodaření s dešťovou vodou.“
K návrhu umělecké instalace v tomto veřejném prostoru
na devítce bude vypsána umělecko-architektonická soutěž.
Ještě koncem 90. let 20. století stávala na tomto místě
poměrně velká fontána s vodotrysky a třemi pávy z umělého
kamene. (Jejím autorem byl
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Fontána s pávy v době, kdy krášlila prostor v Sokolovské ulici

sochař Miroslav Jirava a vytvořil
ji v roce 1961.) Protože se ale
stávala častým terčem vandalů a opravy byly nákladné,
byla nakonec zasypána. Pokud
doma máte staré fotograﬁe

fontány, nebo si pamatujete, co
všechno v tomto místě původně
bylo, prosíme, ozvěte se nám
na tel.: 607 953 907 nebo e-mailem vazanskya@praha9.cz
mk, foto: Miroslav Kuranda

K VĚTEN

2 0 2 1

V Ý S TAV B A / D O P R AVA

Autovraky mizí z parkovacích zón
Ze zón placeného stání, které
v celé městské části Praha 9
platí od začátku letošního
dubna, začaly od 12. dubna
postupně mizet autovraky.
„Evidujeme 47 autovraků,
které jsou zaparkovány v zónách placeného stání na našem území. A ﬁalová zóna
P-RESERVÉ nám dovoluje
nechat je odtáhnout,“ konstatoval radní MČ Praha 9 pro
dopravu Tomáš Holeček.
Odstraňování autovraků,
tedy silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých
k provozu, z komunikací hl.
m. Prahy zajišťuje Správa
služeb hl. m. Prahy. Samotná
městská část jí může výskyt
možného autovraku nahlásit
a požádat o jeho odstranění. Je
to však zdlouhavý proces.
Nejprve Správa služeb zjišťuje, zda se skutečně jedná
o vrak automobilu. Pokud
ano, poskytne odboru dopravy městské části údaje
o provozovateli či majiteli
vozidla a ten s ním zahajuje

Jedním z prvních dubnových odtahů vraků z parkovacích zón v Praze 9 bylo nepojízdné vozidlo z Lovosické 660

řízení, aby vrak z komunikace v určité době odstranil.
Bohužel v mnoha případech
vlastník či provozovatel auta
nereaguje – buď není na dané

adrese k zastižení, nebo nepřebírá poštu. Pokud tedy
vlastník nepojízdné vozidlo
v zákonné lhůtě neodstraní
a rozhodnutí odboru dopravy

nabylo první moci, obrací se
městská část znovu na Správu služeb hl. m. Prahy, aby
vůz odtáhla a zlikvidovala.
Text a foto: mk

Obnova horkovodu v ulici Ctěnická je spojena s kácením stromů
Pražská teplárenská připravuje rekonstrukci části primárního tepelného vedení podél ulice Prosecká s odbočkami do ulic Jablonecká, Měšická, Ctěnická a Zárybská.
Celá stavba je rozdělena
do dvou etap realizace na roky
2021 a 2022. V letních měsících tohoto roku bude rekonstruována trasa od ulice
Jablonecká po ulici Měšická,
včetně odboček do objektů
Prosecká 685/111 a 682/117.
Stavba zahrnuje demontáž
původního dožitého potrubí,
montáž a následnou demontáž
provizorního vedení a samotné zprovoznění nového
předizolovaného potrubí.
V souvislosti s rekonstrukcí
došlo ke kácení dříve nevhodně vysazených dřevin rostoucích přímo na trase horkovodu
a v jeho ochranném pásmu.
Tyto práce -jak jsme již informovali - byly provedeny
v období vegetačního klidu
a v době, kdy nehnízdí ptáci.
Dřeviny rostoucí za hranicí ochranného pásma, které
do něj v malém rozsahu zasahují kořeny a větvemi, by při
dodržení normy na ochranu
dřevin na staveništích neměly
být poškozeny.
K V Ě T E N

2 0 2 1

Zhotovitelem stavby je
dceřiná společnost Termonta
Praha, která má s rekonstruk-

cemi tepelných zařízení bohaté zkušenosti. Rekonstrukce
horkovodu je nutnou investicí
DEV ÍTKA
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do bezpečnosti a kvality dodávek zdrojů tepla do celé
oblasti. red
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Pimprlata v Gongalerii nahradí
výtvarná díla Mirky Mádrové
Vitríny Divadla Gong se dočasně změnily na výstavní síň výtvarného umění pro kolemjdoucí. Po pokladech z fundusu divadla
budou v „Gongalerii“ k vidění práce vysočanské výtvarnice Mirky Mádrové a v plánu jsou další expozice.
Ačkoli sály Divadla Gong
na delší dobu osiřely kvůli koronakrizi, neznamená to, že je
v tomto vysočanském centru
kultury mrtvo. Před několika
týdny se ze zákulisí začaly
stěhovat nejzajímavější divadelní rekvizity, loutky, kulisy
a artefakty do vitrín v Sokolovské ulici. Výkladní skříně
Gongu, které dřív vyplňovaly
plakáty nebo programy, se tak
změnily v „Gongalerii“, která
bude v době nucené uzávěrky
oživovat momentálně silně
ospalý veřejný prostor.

Studie krás i zvláštností
Koncem dubna vystřídaly
loutky z pohádkových představení, z nichž mnohé neviděli diváci spoustu let, obrazy
známé vysočanské malířky
Mirky Mádrové. Výbor z jejího díla, který mohou chodci
zhlédnout ve vitrínách, volně
navazuje na výstavu Lidský
stav, která byla k vidění v Hale C na pražské Balabence před
dvěma roky. Oleje Mádrové
jsou studií krás i zvláštností
vyskytujících se v běžném

Výtvarnice Mirka Mádrová představí svá
díla v divadelních vitrínách v květnu.
Přijďte se podívat na Chrliče (na obrázku)
a další ukázky z její tvorby.

Takto to vypadalo v Gongalerii v dubnu

životě, které tu vedle sebe
stojí ve stejném kontrastu jako
její oblíbené barvy červená
a modrá. Na plátnech však nechybí ani poetika a vtip.
Mirka Mádrová dnes patří
mezi úspěšné a uznávané pražské malířky, je členkou Unie
výtvarného umění a od roku
2016 také Nového sdružení
pražských umělců. Její poně-

kud svéráznou tvorbu nelze
nikam zařadit, ale ani přehlédnout. Podařilo se jí totiž
něco, co je v dnešní době velmi
obtížné, a to vytvořit si svůj
vlastní, velmi osobitý styl. Tato
výstava je pro ni výjimečná
ještě jednou skutečností. Divadlo Gong se nachází v bezprostřední blízkosti jejího ateliéru,
což autorka trefně okomen-

tovala slovy: „Kdy se člověku
poštěstí, že si může přinést obrazy z ateliéru až do výstavních
prostor jen tak v rukou.“ dg
INFO
Divadlo Gong a jeho Gongalerie,
Sokolovská 191, Praha 9,
tel.: 266 311 629, 777 865 885,
e-mail: gong@divadlogong.cz

Festival Folkové Podviní: Bohužel
budeme muset ještě rok počkat
… aneb covid i letos kosí staré dobré tradice.
Drazí přátelé, je nám to líto
stejně jako vám, ale ani letos
není možné, kvůli věru neveselé pandemické situaci zrealizovat další ročník oblíbeného
festivalu Prahy 9 FOLKOVÉ
PODVINÍ. Program byl, stejně
jako loni, připraven, ale to bohužel není v současné situaci
rozhodující. Kvůli pandemii
podivného čínského moru je
nejen naše země, ale i celý svět
už déle než rok nohama vzhůru
a nám nezbývá než si přát, aby
konečně už bylo zase lépe.
Loňský rok nestál za nic,
zato ten letošní jako by mu
z oka vypadl. Jen má navíc
16
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ještě ten problém, že už je
druhý. A to je, i když budeme
trpěliví a shovívaví, opravdu trochu moc. Zdá se, že
za chvíli zapomeneme, co je
to normální život, bez příkazů, omezení a zákazů, které
nás dennodenně obklopují
a každou chvíli se, často dost
nesmyslně, mění.
Absence života a kultury zabíjí další rok v našich srdcích,
ale virus covidu-19 se nám
vesele množí a přivádí na svět
své nové mutace, které vraždí
nejen kulturu, ekonomiku,
školství, radost, ale bohužel
i nás!
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A tak zkusme věřit, že mimo
vakcín přijdou konečně už
i lepší časy a že příští rok vám
vynahradíme ty dva promarněné roky koronavirového ticha, které potkalo nejen tento
příjemný festival, ale i víc než
horu dalšího a dalších.
A nestane-li se do května
malý zázrak, tak ani letošní
ročník menšího tradičního
festivalu PROSECKÉ MÁJE
nečeká o moc veselejší osud.
I tam se budeme muset smířit
s dalším rokem čekání.
Zkusme tedy alespoň věřit,
že existuje světlo na konci
tunelu a že se stejně jako loni

podaří 2. září uskutečnit
22. ročník Open Air Festivalu
alternativní a nezávislé scény
PODVINÍ 2021. Na sklonku
minulého roku mnohé z nás
tento velmi vydařený ročník
festivalu dostatečně nabil tolik
potřebnou energií, že jsme
i díky ní přežili zase pár dalších měsíců v těchto neveselých mrtvých časech. Člověk
se musí na něco těšit, aby žil,
a nejen přežíval.
Nezbývá nám tedy, přátelé, než se těšit na viděnou
v září na PODVINÍ 2021 a snad
i v lepších časech!
Dr. Otto Sepl
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Jan Šilar: „Na fotkách mám nejraději lidskost“
Působení fotografa Honzy Šilara je neodmyslitelně spjato s novodobou historií Divadla Gong, jejíž obrazovou stopu vytváří
již více než tři dekády. Jako správný fotograf patří k tomu druhu neviditelných lidí, kteří však obvykle jsou ve správnou chvíli
na správném místě. Přemluvit ho k rozhovoru není zrovna snadné, jelikož patří k lidem, kteří jsou raději, když za ně promlouvá
jejich práce. O několik vzpomínek se však nakonec přece jen podělil.

Zuzana Navarová

Zdeněk Srstka

Lucie Zedníčková

Karel Heřmánek

Vzpomeneš si ještě na svoje
začátky působení v Divadle
Gong? Kterou akci jsi fotil jako
úplně první?
V 80. letech jsem pracoval
pro Taneční listy a někteří
lidé z téhle umělecké branže
se znali s těmi z Gongu. Prostřednictvím těchto kontaktů
jsem se dostal do Gongu. Byl
jsem rád, že můžu fotit v uměleckém tvůrčím prostředí.
Na úplně první akci si už
nevzpomenu, ale ta z těch zásadnějších byl bujarý koncert
skupiny Babalet v tehdejším
Lidovém domě.

Jaké fotograﬁe máš ty osobně
nejraději?
Spousta profíků z herecké
a hudební branže dovede hezky zapózovat, ale já mám nejraději na fotkách lidskost, tedy
ty lidi, kteří dokázali být při
focení přirození a svoji. Vybral
bych třeba portréty Zdeňka
Srstky, jazzmana Boba Zajíčka
nebo mladé Zuzany Navarové,
se kterou jsme nejednou zašli
na čaj.

Poullain, tak mi při loučení
řekla s tím svým nenapodobitelným šarmem: „Jestli
na fotkách nebudu krásná,
tak tě zabiju!“ Vtipné taky
bylo, že když jsem začal fotit některé slavné herce, tak
jsem je mnohdy vůbec neznal,
protože mě sledování televize
vůbec nezajímalo. Tehdejší
programová vedoucí Gongu Zuzana Pavlatová mi pak
musela k jednotlivým fotkám
přidávat cedulky se jmény
jako třeba Heřmánek, Mrkvička a podobně.

Samozřejmě se zcela zásadně
změnila technika. Řekl bych, že
dřív, když byla fotograﬁe ještě
na ﬁlm, „mokrý proces“, tak
vznikaly fotky na místě během
skutečného focení. Dnes naproti tomu vznikají snímky doma
u počítače, kdy musíte vybrat
a upravit několik momentek
z těch šesti stovek, které jste
před několika hodinami nacvakali. Dnes už to není takový
stres. Nikdy dřív se mi naštěstí
nestalo, že bych nenafotil nic,
co by se nedalo použít, ale ještě
dnes mívám noční můry, kdy
se mi zdá, že jsem přišel na focení a zapomněl jsem si doma
ﬁlmy. dg, foto: Jan Šilar

Jaké to je fotit známé herce
a muzikanty?
Někteří herci se nefotí rádi.
Jedním z nich byl třeba Vladimír Dlouhý, který k fotografovaní přistupoval s velkou
plachostí a ostychem. Při vzpomínce na něj cítím i jistý dluh,
který se mi už nepodaří splatit.
Z jednoho focení jsem mu slíbil
dát fotky, ale už jsem mu je
nestihl předat. Pak jsou samozřejmě lidé, kteří se fotí s chutí
a dokážou si to užít, například
David Vávra nebo Honza Kalina
ze skupiny Sto zvířat, se kterými jsem se i spřátelil. Taky jsem
měl štěstí fotit později slavné
kapely v jejich začátcích, kdy
byli její členové k focení velmi
ochotní. Tak vznikly pěkné
série snímků kapely Čechomor
u starého vysočanského pivovaru nebo fotky skupiny
Oceán, ty se mi bohužel z archivu ztratily, ale třeba se mi
je ještě někdy podaří najít.
K V Ě T E N
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Potkaly tě během práce nějaké
zábavné historky?
Zábavné je fotit lidi, kteří
jsou zábavní ze své podstaty.
Když jsem třeba fotil Chantal

Jak se změnila za těch 30 a víc
let fotograﬁcká profese?
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Hana Čápová, la Grande Dame české graﬁky
V květnu to jsou už dva roky, co nám chybí Hana Čápová. Bydlela na Proseku a pracovala v ateliéru ve Vysočanech, ale svým
dílem okouzlila milovníky a sběratele grafiky bezmála po celém světě.

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

Hana Čápová vystavovala
v Galerii 9 poprvé v roce 2006
a během let se ochotně účastnila Salonů Prahy 9 i všech
našich mezinárodních projektů. Její další samostatnou
výstavu jsme ještě v lednu
2019 domlouvali na rok 2020,
ale... pevně věříme, že díky
vstřícnosti Hanina syna se ji
nakonec podaří uspořádat.
Vzpomínáme.

Chce snad někdo začít znovu? Lept
63x49 cm

I Love You, Honey! Lept 49x34 cm

Jaro. Lept 39x35 cm

G A L E R I E 9 V D O B Ě P R OT I C O V I D O V Ý C H O PAT Ř E N Í
Galerie 9 je v době uzávěrky květnového čísla Devítky stále ještě uzavřena a nezbývá
než zopakovat, že až budeme moci otevřít, zahájíme výstavou fotograﬁí a kreseb Márie
Kudasové pod názvem Z jeskyně do iluze.
Ale „Galerie 9 v plenéru“ vám už teď na plakátech ve vitrínách v parku naproti vysočanské poliklinice a na Proseku mezi parkem, Billou, stanicí autobusu a stanicí metra Prosek
připomíná díla autorů, kteří u nás vystavovali.
A Divadlo Gong ve své Gongalerii za výlohami nádherně propojuje scénu divadelní se
scénou výtvarnou. Květen je i za časů covidu báječný měsíc pro procházku. Přijďte se
podívat!

Hana Čápová
*24. dubna 1956
†11. května 2019
Studia na Střední odborné
škole výtvarné V. Hollara
u prof. J. Hořánka 1971-75,
v letech 1977-83 pak na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru ilustrace
a graﬁky prof. J. Mikuly.
Členka Spolku českých umělců graﬁků Hollar, autorka
bezpočtu graﬁckých listů, ex
libris (převážně v technice
leptu), kreseb i maleb, ilustrací (např. W Shakespeare,
K. Čapek, I. Shaw, J. A. Cronin
aj.) či sérií poštovních známek.
Držitelka mnoha ocenění
za graﬁckou tvorbu a ex libris v prestižních přehlídkách
18
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(Norimberk, Toronto, Praha,
Chrudim, Malbork).
Účastnila se dlouhé řady
kolektivních výstav a uspořádala mnoho desítek výstav
autorských doma i v zahraničí. Její tvorba je zastoupena
ve veřejných i soukromých
sbírkách na Slovensku, v Polsku, Rusku, Litvě, Německu,
Švýcarsku, Belgii, Holandsku,
Anglii, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Turecku,
Koreji, USA, Japonsku, Mexiku a Číně.
Dílo Hany Čápové imponuje
naprostou technickou dokonalostí a suverenitou a zároveň okouzluje, burcuje, jitří,

Paridův soud. Lept 59x49 cm

baví i dojímá: vtipem, ironií,
uchopením témat, posunem
významů, hrou se symboly,
bohatstvím tvarů, linií a výrazů – jiskřením ducha.
Hana Čápová, la Grande Dame
české graﬁky, je nezapomenutelná nejen svým dílem,
ale také svým noblesním,
zdrženlivým a zároveň jasným
a nekompromisním jednáním,
půvabem a tichým humorem.
ek
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Jana Heidenreichová:
V životě nemůžeme gumovat
O tom, že dnešní doba klade nebývalé nároky na naši psychiku, se není třeba kdovíjak rozepisovat. Jedním ze způsobů,
jak se zbavit vnitřního napětí, je kreslení mandal. Nejen o nich jsme si povídali s lektorkou kurzů Divadla Gong, kinezioložkou
Janou Heidenreichovou.

Jana Heidenreichová Z Větrné hůrky

Tvůj nejnovější kurz pořádaný
v Obecním domě ve Vysočanech
se jmenuje Kreslení mandal s poselstvím zvířat. Proč zvířata?
Přišel čas, abychom my lidé
pochopili, že jsme nedílnou
součástí přírody a že příroda je
součástí nás lidí. V dávných dobách se šamani, druidi, kněžky
a další starali o spojení a komunikaci mezi lidmi a živou a neživou přírodou. Vedli lidi k tomu,
že příroda k nám mluví skrze
květiny, stromy, vodu, kameny
a zvířata. Každé zvíře má svou
charakteristickou energii a tím,
že se objeví v našem životě, se
nám ji snaží sdělit. Pokud se ztišíme a zastavíme, zvířata nám
mohou předat svá poselství.
Díky nim můžeme poznat sami
sebe, odhalit vzorce, které nám
již neslouží. Lépe pak pochopíme a porozumíme podmínkám,
ve kterých žijeme, a příčinám,
které ovlivňují náš život. A to už
je první krok na cestě za změnou sebe sama a za svobodou,
kdy žijeme život v souladu se
sebou.
Můžeš popsat svoji cestu
k mandalám nebo způsob, jakým ses s nimi setkala?
Mandalu jsem jednoho dne zahlédla na internetu a ihned mě
zaujala. Bylo to jako okouzlení. Začala jsem hledat nějaký
kurz, kde bych se mandaly
naučila kreslit. Od malička
jsem ráda kreslila, takže mou
touhou bylo to umět. Kurz,
na který jsem se přihlásila,
zrušili. Tak jsem si našla další kurz, který také zrušili,
a další, a ten se také nekonal.
To mě však neodradilo. Touha umět mandaly tvořit byla
K V Ě T E N
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Kočka

opravdu veliká. Proto jsem si
jednoho dne vzala čistý papír
a řekla jsem si, že se kreslit
mandaly naučím sama. A to
se také stalo. Tvořila jsem
mandaly často, každý týden
alespoň jednu nebo dvě. Ze
začátku byly velice jednoduché, ale postupně jsem propracovávala techniku jejich
tvorby a také dělala mandaly
stále větší a větší. Později jsem
se na jednom kurzu naučila
tvořit mandaly na hedvábí,
které jsou také v mé nabídce.
Mandaly poskytují bezpečný prostor pro práci na sobě.
I když neumíme kreslit. Díky
tomu se nám z těla uvolňuje
napětí ze stresu nasbíraného
za celý den. Je to zároveň cesta
klidu, která vede k načerpání
síly a současně vytváří zvláštní hluboké naladění, které má
léčivý účinek.
Co si představit pod metodou
s poněkud tajemným názvem
Zentangle, která se bude během
kurzu praktikovat?
Zentangle znamená propojení
ZENové meditativní techniky
s TANGLE, což značí zamotání,
změť. Obrázek kreslený touto
technikou se skládá z různých
vzorů, které se prolínají, střídají a vytváří tak unikátní dílo.
Součástí Zentanglu jsou jednoduché a opakující se kroky.
Ty pomáhají našemu mozku
relaxovat a přijímat novou
inspiraci a snadno změnit vaši
náladu. Kreslení tímto způso-

Slon

Velryby

bem lze přirovnat k meditaci,
kdy jsme si vědomi každého
pohybu, naše oči sledují špičku
pera nebo pastelky, což nás
pozdvihne na novou úroveň.
V životě nemůžeme gumovat,
a co jsme jednou udělali, nejde
odestát. Stejně tak je tomu
při kreslení. To tvůrce naučí,
že i domnělá chyba může být
základem pro nové vzorce
a neočekávaná a zajímavá nasměrování. Každá chyba má
tedy v našem životě význam
a vede nás k novým pohledům
a informacím.
Tvůj kurz je otevřen i pro děti.
Jaký je rozdíl v beneﬁtech, které
přináší absolvování kurzu jim
a dospělým?
V současné době se mandaly používají v psychoterapii
a psychiatrii, kde se díky
jejich tvoření a kreslení daří
navázat kontakt s apatickými
pacienty. Využívají se u postižených dětí i dospělých,
pomáhají roztěkaným dětem
se soustředit, málo komuDEV ÍTKA
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nikativním dětem navázat
kontakt a vyjádřit své pocity
a myšlenky a dětem hyperaktivním se zklidnit. Mandaly
podporují fantazii a kreativitu
nejen u dětí, ale i dospělých.
Moje zkušenost je taková, že
dospělí si velmi často vybírají
mandaly s „dětskými motivy“
a naopak děti mandaly pro
„dospělé“. Svědčí to o tom, že
naše děti jsou dospělejší víc,
než si myslíme, a že my dospělí zůstáváme stále dětmi.
Spektrem použitých barev
mohou mandaly připomínat
psychedelické umění. Dá se tu
hledat nějaká spojitost?
Barvy mají také svou energii
a symboliku. S barvami jsme
všichni propojeni skrze naše
zkušenosti, generační zkušenosti a to, co jsme viděli a zažili. Díky tomu si ke kreslení
umíme vždy vybrat tu správnou barvu. Intuice nám napoví
v souvislosti s našimi pocity
a asociacemi k barvám. Umíte
si třeba představit, že se ochladíte v červené nebo oranžové
barvě? Nebo že budete pociťovat svobodu a volnost v hnědé
barvě? Význam barev si nosíme v sobě. A pak na každém
záleží, jak obrázek vybarví
a jakou díky tomu bude mít
energii či vibraci. Obě metody
tedy vedou k vyjádření našich
emocí uvnitř. Mnohé jsou roky
schovány, a díky kreslení se
mohou dostat ven a můžeme je
zpracovat.dg
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Letní tábory s Knoﬂíkem Tábory pro děti a teenagery
I letos plánuje Kulturní a rodinné centrum Knoflík (Jablonecká
724/6, Praha 9) letní pobytové a příměstské tábory.
Pobytové tábory:
2.-6. srpna 2021
Knoﬂík ve Veveří
Příměstské tábory:
1.-2. července 2021
Knoﬂíkové výlety
od 7 let, 700 Kč/1 den, 1600
Kč/2 dny s přespáním, 1300
Kč/2 dny bez přespání, vlastní
strava
7.–9. července 2021
Knoﬂíkové výlety
od 7 let, 700 Kč/1 den bez přespávání, vlastní strava
12.–16. července
a 9.–13. srpna 2021
Hledáme písničku I. a II.
od 5 let, 3500 Kč/sourozenec
3300 Kč, strava zajištěna

26.–30. července
a 16.-20. srpna 2021
Časostroj I.
od 7 let, 3500 Kč/sourozenec
3300 Kč, strava zajištěna

9.–13. srpna, 16.–20. srpna
a 23.–27. srpna 2021
Badmintonový camp
od 4 let, strava zajištěna
Rezervace míst a případné dotazy směřujte prosím na mail
akce@centrumknoﬂik.cz.
Více na
www.centrumknoﬂik.cz 

19.–23. července
a 23.–27. srpna 2021
Hlavně že jsme na vzduchu
I. a II.
od 5 let, 3100 Kč/sourozenec
2900 Kč, vlastní strava

Lanové centrum Proud ve Vysočanech (Rubeška 393/7, Praha 9) i letos připravilo osm turnusů příměstských táborů pro
děti od 6 let, dva turnusy teenager campů pro starší děti
do 18 let a nově také jednodenní campy.
Příměstský tábor Pod lany 2021
pro děti ve věku 6-16 let
od pondělí do pátku v Lanovém centrum PROUD
Praha-Vysočany a blízkém
okolí vždy od 9 do 16.30 hodin
(příchod a odchod dětí je možný
půl hodiny před programem
a po něm)
cena turnusu: 2250 Kč/dítě,
při objednávce více dětí najednou sleva 100 Kč na každé
dítě. Zahrnuje instruktory,
vybavení, pojištění, pitný režim.
termíny: 5.-9. 7. 2021, 12.16. 7. 2021, 19.-23. 7. 2021,
26.-30. 7. 2021, 2.-6. 8. 2021,
9.-13. 8. 2021, 16.-20. 8. 2021,
23.-27. 8. 2021.

vždy od 9 do 16.30 hodin
cena turnusu: 2450 Kč/dítě,
při objednávce více dětí najednou sleva 100 Kč na každé dítě.
Zahrnuje: instruktory, vybavení, pojištění, pitný režim
termíny: 12.-18. 7. 2021,
16.-20. 8. 2021

Jednodenní příměstský tábor
pro děti ve věku 6-16 let
program v Lanovém centrum
PROUD Praha-Vysočany
a okolí
vždy od 9 do 16.30 hodin
cena turnusu: 450 Kč/dítě, při
objednávce více dětí najednou
sleva 50 Kč na každé dítě. Zahrnuje instruktory, vybavení,
pojištění, pitný režim
termíny: 1. 7. 2021, 2. 7. 2021,
30. 8. 2021, 31. 8. 2021

Teenager camp
pro děti ve věku 13-18 let
od pondělí do pátku v Lanovém centrum PROUD Praha-Vysočany a blízkém okolí

Více informací o táborech
a přihlášky na www.lanovecentrum.cz red

Základní umělecká škola Praha 9

PROSEK
Přijímáme předškoláky, školáky a studenty do uměleckých
oborů pro školní rok 2021/2022
ve dnech 13. a 14. května 2021 od 13 do 18 hodin
a 31. května a 1. června od 13 do 18 hodin.

Vzhledem k situaci spojené s pandemií mohou nastat změny v termínech a způsobu přijímacího řízení.
Prosíme, pravidelně sledujte stránky naší školy www.zuspraha9.cz

Hudební
NODYtUKRXVOHN\WDUDNODVLFNiHOHNWULFNiDEDVN\WDUD
DNRUGHRQHOHNWULFNpNOiYHV\SĜtþQiD]REFRYiIOpWQD
NODULQHWVD[RIRQWUXENDSR]RXQYLRORQFHOOR]SČY
NODVLFNêDSRSXOiUQtELFtQiVWURMHSĜtSUDYDQDKXGHEQt
NRQ]HUYDWRĜH

Výtvarný
NUHVEDPDOEDJUDILNDPRGHORYiQtREMHNWRYi
DDNþQtWYRUEDNHUDPLNDGLJLWiOQtIRWRJUDILH
DQRYiPpGLDSĜtSUDYDNHVWXGLXQDVWĜHGQtFK
DY\VRNêFKXPČOHFNêFKãNROiFK

7DQHþQt
NODVLFNêOLGRYêDVRXþDVQêWDQHF
SĜtSUDYDQDWDQHþQtNRQ]HUYDWRĜHLUVNêWDQHFDLUVNêVWHS
PRåQRVW~þDVWLQDPH]LQiURGQtFKVRXWČåtFKVNOiGiQt
YêNRQQRVWQtFK]NRXãHN

/LWHUiUQČGUDPDWLFNê
GČWVNpGLYDGORNXOWXUDMD]\NRYpKRDSRK\ERYpKR
SURMHYXY\WYiĜHQtSĜHGSRNODGĤSURYHĜHMQp
Y\VWXSRYiQtSĜtSUDYDQDXPČOHFNpãNRO\
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Nerealizovaný návrh dostavby radnice podle
arch. Tesleviþe

jím na poštu, do záložny a dalších míst této
þásti objektu. Dnes se nepoužívá. UvnitĜ
budovy je klenutý vestibul a trojramenné
schodištČ. Jeho zábradlí tvoĜí þtvercové pilíĜe a stoupající balustrádové zábradlí.
V letech 1991 až 1995 probČhla vnitĜní
úprava a þásteþná pĜestavba radnice podle
projektu Ing. arch. DvoĜáka, CSc., ze studia
AAC. Stavbu provedla ¿rma Bond s. s r. o.
V adaptovaném podkroví i v suterénu vznikly nové provozní místnosti.
Po dostavbČ radnice vznikla samostatnČ Ĝešená víceúþelové budova, vnitĜnČ propojená
s historickým objektem radnice, dokonþená
v roce 2002.
Co ukázal archeologický prĤzkum
BČhem zemních prací se zde provádČl
archeologický prĤzkum, který odhalil dvČ
vrstvy osídlení. Dokládají, že zde lidé žili již
od 13. století pĜ. Kr. Vrchní vrstvy pocházejí
ze 13. století našeho letopoþtu – to potvrzují
i písemné prameny z roku 1239, kdy Vladislav I. vČnoval Vysoþany kladrubskému
klášteru.
Miroslav Kuranda
Redakce:
Miroslav
Kuranda
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Vysoþanská radnice

631
455
197

Rok 1830
Zásluhou pokrokového a vzdČlaného rychtáĜe Tomáše Jelínka, který byl jmenován
libeĖskou vrchností roku 1830, význam
Vysoþan narostl a sílil i v pozdČjších letech.

V dobách, kdy správu obcí vedli vrchností dosazení rychtáĜi, bývaly i ve vČtších obcích jen výjimeþnČ samostatné rychty. Vysoþany jako malá a nevýznamná obec svou rychtu nemČly. Obecní záležitosti vyĜizovali rychtáĜi
ve svém stavení nebo v hostincích, kterých bývala v našich vsích hojnost.
PĜedmČtem jednání byly robotní povinnosti, penČžní a naturální dávky a vojenské otázky – odvody a ubytování vojákĤ. Mnoho „úĜadování“ zastala i fara.

Královská tĜída – jeden z prvních obrázkĤ radnice

Tehdy se vČtšina úĜedních výkonĤ odbývala
pĜímo u libeĖské vrchnosti a rychtáĜ projednával, a hlavnČ Ĝešil jen drobné sousedské
spory. OstatnČ tomu nasvČdþuje i pĤvod tohoto slova.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9



Vysoþanská radnice dnes

Rokytka

vystupuje štít pĜestupující pĜed stĜechu.
Na hĜebeni stĜechy se nachází þtyĜhranná vČžiþka s ochozem, která dominuje celé
stavbČ. Je ukonþena osmibokým baldachýnem, nesoucím pĜevýšenou osmibokou helmovitou stĜechu s makovicí, z níž vyþnívá
krátký stožár s korouhviþkou. Je na ní letopoþet ukonþení stavby – 1911.
Nárožní rizalit zakonþuje þelní i boþní štít.
Mezi tímto boþním a „stĜedovým“ štítem je
vložen další, menší štít, který je prostoupen
vikýĜovitým okénkem a je s obČma štíty spojen obloukem.
Západní prĤþelí má pČt okenních os. Svisle
je þlenČno jednoosými nárožními rizality,
které vrcholí štíty. Jsou propojeny tĜemi
oblouky atiky, stejnými jako na severním
prĤþelí.
PĜízemí celé stavby je bosované. Všechna
pĜízemní okna jsou pĤlkruhovitČ ukonþena. UprostĜed stĜedového rizalitu je hlavní vchod, lemovaný sloupy, které nesou
na krakorcích balkon v šíĜi stĜedového
okna druhého patra. Nad vstupními dveĜmi
na balkon je plasticky vyvedený vysoþanský
znak v obdélném zdobeném rámování. Okna
druhého patra v rizalitu jsou též pĤlkruhovitČ ukonþena. Všechna ostatní okna jsou pravoúhlá. Vedlejší vchod do budovy nemá architektonické zdobné prvky. Vstupovalo se
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Rokytka

Rok 1888
V prĤbČhu let se ukázalo, že místnosti nevyhovují ani škole, ani obecnímu úĜadu,
proto bylo rozhodnuto postavit nejen novou
školní budovu, ale i obecní úĜad. Pro tyto
nové domy byl vybrán a zakoupen pozemek
„na obecním vršku“, kde se rovnČž Ĝíkalo
„v alejích“, od Aloise šl. z IstlerĤ. Vznikla tu
škola a pod ní patrový obecní úĜad. Zde se
zaþalo úĜadovat v srpnu 1888. Byla tu kanceláĜ obecního tajemníka, kanceláĜ dĤchodního, jednací síĖ, obecní strážnice, šatlava
o dvou místnostech a byt strážníka. Mimoto
mČly své místo v budovČ, obrácené hlavním
prĤþelím s vchodem do Královské tĜídy, ještČ dva malé obchody.
O tomto domČ se vyprávČlo, že v jeho sklepení strašilo. Náhodní chodci prý slýchávali
ze sklepního okénka v pozdních hodinách
klepání. Když byl roku 1910 dĤm zboĜen,
našly se pod ním kosterní pozĤstatky. Nebylo však jisté, jde-li o nález z doby dávného

ÚĜadování v bytech již nestaþilo, a proto
byla zĜízena obecní úĜadovna. Stalo se tak
roku 1854, což byl po roce 1830 v dČjinách
starých Vysoþan nejvýznamnČjší rok. Tehdy tu byla zĜízena první škola. Obec pro ni
zakoupila dĤm þp. 60 a po jeho pĜestavbČ
v nČm mimo školní svČtnice a byt pro uþitele
byl umístČn také obecní úĜad, byt strážníka a místní vČzení. Úpravu provedl stavitel
Herget, kterému dĤm pĤvodnČ patĜil.

Zasedací síĖ radnice po otevĜení v roce 1911

Kde bude radnice?
Když byly 27. srpna 1902 Vysoþany povýšeny na mČsto (tehdy se rozkládaly na ploše témČĜ 607 hektarĤ, stálo zde 183 domĤ
a žilo tu 4406 obyvatel), rozhodli se zdejší
pĜedstavitelé pro postavení radnice. Dlouho
hledali pozemek, který by byl v pomyslném
stĜedu mČsta a na frekventovaném místČ.
Ale problém byl v tom, že Vysoþany nemČly
vlastní náves. Tam, kde kdysi stávala tvrz,
zĤstaly jen hospodáĜské budovy a v jejich
sousedství dominikánský dvĤr. Vysoþany
nebyly totiž ucelenou vsí, ale seskupením
jednotlivých dvorĤ, které se pĜenechávaly
rĤzným vlastníkĤm, þasto i hodnČ vzdáleným. Mezi držiteli byli nejen majitelé sousedních panství, klášterĤ þi jiné vrchnosti,
ale prý i kuchaĜ Jana Lucemburského, a dokonce i jeho osobní lékaĜ. Každá usedlost,
každý dvĤr žily svým vlastním životem bez
vČtšího vztahu k sousedĤm. K sídlĤm majitelĤ byli Vysoþanští obesíláni na úĜad
i na faru. Proto ve Vysoþanech nikdy nevzniklo spoleþenské prostranství þi námČstí.
Dokonce ani vlastní kostel, školu þi rychtu
tato jinak bohatá obec dlouho nemČla.
Situace se nezmČnila ani v 19. století, kdy

osídlení nebo o kriminální þin z pozdČjších
þasĤ. Nález kostí vzbudil znaþnou pozornost
a dostal se i do frašek, které se hrály na scénách kabaretĤ vysoþanských ochotnických
souborĤ.

Zasedací síĖ vysoþanské radnice (protipohled)
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Architektura
Hlavní prĤþelí dvoupatrové budovy (dnes
s pĤdní vestavbou) je orientováno k severu. SmČĜuje k nové þásti Vysoþan budované
v prostoru pĜed nádražím. PĤvodní projekt
uvažoval se symetrickou stavbou o patnácti
okenních osách, ale protože nebyla dokonþena v plném rozsahu, radniþní budova je
dnes asymetrická – o jedenácti osách. ObČ
nároží mČla mít jednoosý rizalit, ten je však
jen v západní þásti. Hlavní (stĜedový) rizalit
je tĜíosý a dostal se tak neplánovanČ mimo
stĜed budovy. Má mohutnou atiku, z níž

stranČ uzavĜena štítovou zdí. Považovala se
za provizorium, ale ani pozdČji k dostavbČ
nedošlo.
Radnice byla dána do užívání 17. ledna 1912.
Náklady na stavbu þinily 203 000 korun.
V objektu sídlila ještČ krejþovská dílna s obchodem Josefa Rokyty „Civilní a vojenský
krejþí“, do které se vcházelo z boþní strany
dnes již zaslepeného polosuterénu, dále
c. a k. poštovní úĜad s telegrafní a telefonní
stanicí, první penČžní ústav ve Vysoþanech
„Filiálka Obþanské záložny v KarlínČ“, þetnická stanice a byty pro zamČstnance mČstské správy.
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Nová radnice
Vysoþanský stavitel Václav Haase vypracoval plány stavby nové radnice a postavil ji.
BČhem stavby došlo ke sporu s vlastníkem
pozemkĤ ve východní þásti. Jejich držitel
B. Frey-Strohmayer, jehož otec rytíĜ BedĜich Frey z Freyenfelsu byl dlouholetým
vysoþanským starostou a þestným obþanem
mČsta, nepostoupil þást parcely, kterou pĤvodnČ pĜislíbil, a nechal na ní postavit provozní budovy své mlékárny a laboratoĜ. Neukonþená budova radnice byla na východní

obyvatelé, vymanČní již z poddanské závislosti, mohli svobodnČ hospodaĜit a zaþaly tu
vznikat Ĝemeslnické dílny a rozvíjely se prĤmyslové provozovny.
Proto mČla být nová radnice postavena
v místČ, kde by poté kolem ní vzniklo námČstí. Ovšem nenašel se vhodný pozemek.
Byl tedy využit prostor na „obecním vršku“,
kde již stála škola a dosavadní obecní úĜad.
Tato þást Vysoþan se stala díky zmínČným
dvČma institucím frekventovanČjší, a pĜestože to nebylo ideální, bylo rozhodnuto postavit radnici zde, þásteþnČ na místČ obecního úĜadu. Ten byl v roce 1910 zbourán a již
následujícího roku tu stála nová radnice.

V suterénu radnice v západní þásti byla umístČna školní tĜída



Ž I V O T

K O L E M

N Á S

Už… už? Stále připraveni otevřít…
… 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 květen, pokud dojde k rozvolnění?
10. května od 17 do 21 hodin:
Korálkový obrázek
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: 700 Kč (pomůcky a materiál v ceně).

13. května 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.
15. května 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.

20. května od 17 do 19.30:
Kreslení mandal s poselstvím
zvířat (workshop)
Co jsou to mandaly, jaké je
jejich využití a jak s nimi
pracovat? Proč nám zvířátka
přinášejí poselství? Co je to
metoda Zentangle? Nakreslíte
si svou mandalu a zalaminujete ji. Workshop je vhodný i pro
děti od 4 let.
S sebou vlastní pastelky.
Cena: 300 Kč.

24. a 31. května vždy od 17 do
21 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 mozaikování a používaných pomůcek.
Cena: 1700 Kč (pomůcky
a materiál v ceně).

Inspirace pro zájemce o výtvarný workshop

27. května 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
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.

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 17. května 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 výzkumy ukazují, že
také výrazně ovlivňuje naše
psychické funkce a citovou
stabilitu. Náš mikrobiom totiž komunikuje s centrální
K V Ě T E N

2 0 2 1

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.
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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: 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: 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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MP PRAHA 156

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

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

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.

- 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.
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.

Nádoby slouží k umísťování
použitého potravinářského
oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném
plastovém obalu, bez igelitových sáčků! Nepoužívejte
skleněné obaly, igelitové tašky
a sáčky. Do nádob v žádném

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

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY KVĚTEN
datum

počet VOK

čas

stanoviště

3. 5.

1

15:00 – 19:00

Pískovcová

8:00 – 12:00

Lihovarská u č. 11

9:00 – 13:00

Jablonecká x Šluknovská

8:00 – 12:00

Prouzova

15. 5.

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.

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.

2

22. 5.

2

29. 5.

9:00 – 13:00

Makedonská 1

8:00 – 12:00

Veltruská x Litvínovská

9:00 – 13:00

Měšická x Novoborská

2

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ČERVEN
datum

počet VOK

5. 6.

12. 6.

19. 6.

26. 6.

čas

stanoviště

8:00 – 12:00

Nad Krocínkou x Obvodová

9:00 – 13:00

Skloněná u č. 8

8:00 – 12:00

Rumburská x Litvínovská

9:00 – 13:00

Jablonecká u č. p. 715/9

8:00 – 12:00

Kovářská x U Školičky

9:00 – 13:00

Vysočanská 85/546

8:00 – 12:00

Hrdlořezská 64/43

9:00 – 13:00

K Lipám x Chrastavská

2

2

2

2

Sběrné místo víček od PET lahví
a brýlí je zrušeno
Vzhledem k tomu, že odběratelé přestali mít zájem o víčka
od PET lahví i použité brýle,
byli jsme nuceni zrušit sběrné
místo ve vstupní hale nové
radnice (Sokolovská 14/324,
Praha 9), kam jste tyto věci

nosili. Pokud se situace změní,
rádi sběrné místo obnovíme.
Sběrné kontejnery na použité
tonery, baterie, malé/krátké
zářivky a drobné elektrozařízení zůstávají.
Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 9

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

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

Klíčovská 293/20

Litvínovská 518/40

Novoborská 371/10

Pod Strojírnami 707/13

Střížkovská 550/33

Drahobejlova 956/51

Kovanecká 2295/9

Lovosická 661/1

Novoborská 620/27

Poděbradská 777/9

Vysočanská 233/93

Habartická 500/48

Kovářská 1414/9

Na Harfě 935/5d

Novoborská 649/9

Podvinný mlýn 2126/1

Hrdlořezská 366/14a

Kovářská 978/25

Na Rozcestí 1328/8

Odlehlá 321/67

Podvinný mlýn 2281/12

Jablonecká 708/30

Kytlická 764/33

Paříkova 354/5

Prosecká 681/119

Jablonecká 714/40

Lihovarská 1093/10

Na Vysočanských vinicích
824/8

Pešlova 341/3

Rubeška 383/4

Vysočanské nám. 218/4

Jablonecká 718/3

Litvínovská 286/15

nám. Na Balabence 1433/8

Pešlova 356/12

Skloněná 551/12

Zakšínská 571/8
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Monitoring zápachu v Praze
V Praze vzniká systém monitorování obtěžujícího zápachu
na území hlavního města.
K jeho vytvoření vedly opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy. Občanům
je nově k dispozici ke stažení
formulář, prostřednictvím
kterého mohou nahlásit výskyt
obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby. Tento formulář
najdou na Portálu životního
prostředí hlavního města Prahy
na adrese zapach.praha.eu.
Vyplněný formulář, který
oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu
na hlavní podatelnu úřadu,
zpracuje pověřený pracovník

oddělení ochrany ovzduší.
Žádost bude následně vyhodnocena. Informace uvedené
v žádosti se porovnají s informacemi o rychlosti a směru
větru na měřicích stanicích
ČHMÚ v Praze, aby se mohly
vyřadit neadekvátní stížnosti.
Oprávněné stížnosti budou
uloženy do databáze, která
bude sloužit jako podklad pro
další jednání při řešení problematiky zápachu. Díky informaci o místě výskytu bude
možné vytvořit mapu hlášených událostí. 

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 

INZERCE
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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

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

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

21. 7. - st
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KOMUNIKACE SVĚŘITELI
Jak řešit potíže se splácením dluhů?

Splátky v prodlení
WŽŬƵĚŵĄƚĞƉŽơǎĞƐĞƐƉůĄƚŬĂŵŝƷǀĢƌƵŶĞďŽũŝŶĠŚŽĚůƵŚƵ͕ŶĞŽĚŬůĄĚĞũƚĞƎĞƓĞŶş͘şŵĚƎşǀĞǌĂēŶĞƚĞũĞĚŶĂƚ͕ơŵ
ǀĢƚƓşũĞƓĂŶĐĞ͕ǎĞƉƎĞĚĞũĚĞƚĞŶĞƉƎşũĞŵŶŽƐƚĞŵ͗
ї <ŽŶƚĂŬƚƵũƚĞǀĢƎŝƚĞůĞĚƎşǀĞ͕ŶĞǎƐĞĚŽƐƚĂŶĞƚĞĚŽƉƌŽĚůĞŶş;ƚĞĚǇĚŽŬƵĚǀƓĞƉůĂơƚĞƎĄĚŶĢͿ͘
ї :ĞͲůŝsĄƓƉƌŽďůĠŵĚŽēĂƐŶǉ͕ƉŽŬƵƐƚĞƐĞĚŽũĞĚŶĂƚƉŽƐƵŶ
ƐƉůĄƚŬǇ;ƉŽǌŽƌĂůĞŶĂƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƉŽƉůĂƚŬǇͿ͘
ї WƎŝĚůŽƵŚŽĚŽďĢũƓşĐŚƉŽơǎşĐŚǌŬƵƐƚĞĚŽŵůƵǀŝƚƌŽǌůŽǎĞŶşƐƉůĄƚĞŬĚŽĚĞůƓşŚŽŽďĚŽďş͘
ї DĄƚĞͲůŝƉƽũēĞŬǀşĐĞ͕ǌǀĂǎƚĞŬŽŶƐŽůŝĚĂĐŝ͕ƚĞĚǇƐƉŽũĞŶş
ǀşĐĞƷǀĢƌƽĚŽũĞĚŶŽŚŽůĞǀŶĢũƓşŚŽ͕Ɛ ŶŝǎƓşŵŝƐƉůĄƚŬĂŵŝ͘
KƐůŽǀƚĞǀşĐĞƐƉŽůĞēŶŽƐơʹŝ ŬĚǇǎsĄƐŶĢŬĚĞŽĚŵşƚŶŽƵ͕
ũŝŶĚĞŵƽǎĞƚĞƵƐƉĢƚ͘
ї ZĂĚĢũŝƐŝǌŬŽŶƚƌŽůƵũƚĞ͕ũĂŬũƐŽƵǀĞƐŵůŽƵǀĢŶĂƐƚĂǀĞŶǇ
ƐĂŶŬĐĞ͕ŶĂĐŽŵĄǀĢƎŝƚĞůŶĄƌŽŬĂ ũĂŬŵƽǎĞƉŽƐƚƵƉŽǀĂƚ͘
WŽŬƵĚƐŵůŽƵǀƵŶĞďŽƉŽĚŵşŶŬǇŶĞŵĄƚĞ͕ƉŽǎĄĚĞũƚĞ
Ž ŶĢǀĢƎŝƚĞůĞ͘
ї :ĞƐƚůŝǎĞƐŵůƵǀŶşŵƉŽĚŵşŶŬĄŵŶĞƌŽǌƵŵşƚĞ͕ŽďƌĂƛƚĞ
ƐĞŶĂŽĚďŽƌŶŽƵƉŽŵŽĐ;ĚůƵŚŽǀŽƵƉŽƌĂĚŶƵŶĞďŽ
ĂĚǀŽŬĄƚĂͿ͘

Upomínky
ї WŽŬƵĚƐĞŽƉŽǌĚşƚĞƐĞƐƉůĄƚŬŽƵ͕ǀĢƎŝƚĞůƐĞsĄƐďƵĚĞ
ŶĞũƐƉşƓĞƐŶĂǎŝƚŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚƉŽŵŽĐşĞͲŵĂŝůƵ͕ƐŵƐ
ǌƉƌĄǀ͕ƚĞůĞĨŽŶƵēŝĚŽƉŝƐĞŵ͘sĢƚƓŝŶĂƐƉŽůĞēŶŽƐơƐŝ
ǌĂƚǇƚŽƵƉŽŵşŶŬǇŶĞĐŚĄǀĄǌĂƉůĂƟƚ͕ēĂƐƚŽĂǎƐƚŽǀŬǇ
ŬŽƌƵŶ͘K ŶĢƉĂŬŶĂƌƽƐƚĄsĄƓĚůƵŚ͘
ї sĢƎŝƚĞůĠsĄŵƐŵĢũşĚůĞǌĄŬŽŶĂǌĂƉƌŽĚůĞŶşƷēƚŽǀĂƚ
ƉŽŬƵƚƵĂǎϱϬϬ<ē͕Ă ƚŽŝ ŽƉĂŬŽǀĂŶĢ͘s ĚĞůƓşŵŽďĚŽďş
ŵƽǎĞďǉƚƉŽŬƵƚĂĂǎϬ͕ϭйǌ ĚůƵǎŶĠēĄƐƚŬǇǌĂŬĂǎĚǉ
ĚĞŶƉƌŽĚůĞŶş͘

Zesplatnění
ї WŽŬƵĚŶĞŚƌĂĚşƚĞƐƉůĄƚŬǇĚĞůƓşĚŽďƵ;ǀĢƚƓŝŶŽƵƚƎŝ
ŵĢƐşĐĞͿǀĢƎŝƚĞůĚůƵŚǌĞƐƉůĂƚŶş͘dŽǌŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞŵƵƐşƚĞ
ŶĂũĞĚŶŽƵǀƌĄƟƚǀĞƓŬĞƌĠƉĞŶşǌĞ͕ŬƚĞƌĠĚůƵǎşƚĞ͕ǀēĞƚŶĢ
ƷƌŽŬƽ͕ƉŽŬƵƚĂ ĚĂůƓşĐŚŶĄŬůĂĚƽ͘
ї EĞƐƉůĄĐĞŶşƉƽũēĞŬǀĞĚĞƚĂŬĠŬ ǌĄǌŶĂŵƽŵĚŽƷǀĢƌŽǀǉĐŚƌĞŐŝƐƚƌƽ͕ĐŽǎŬŽŵƉůŝŬƵũĞǌşƐŬĄŶşũŝŶĠƉƽũēŬǇ
ǀ ďƵĚŽƵĐŶƵ͘

K V Ě T E N
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ї WŽŬƵĚƐĞsĄŵǀǉƓĞǌĞƐƉůĂƚŶĢŶĠēĄƐƚŬǇŶĞǌĚĄ͕ƉŽƌĂěƚĞ
ƐĞƐ ŽĚďŽƌŶşŬǇ͘hƉŽǌŽƌŶĢŶşŵŶĂŶĞƉƎŝŵĢƎĞŶĠƐĂŶŬĐĞ
ēŝŶĞǌĄŬŽŶŶĄƵũĞĚŶĄŶşůǌĞĚŽƐĄŚŶŽƵƚǌŶĂēŶĠŚŽƐŶşǎĞŶşƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠēĄƐƚŬǇ͘
ї :ĞƐƚůŝǎĞǀĢƎŝƚĞůŶĞƐŽƵŚůĂƐşƐ sĂƓşĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐşĂ ƚƌǀĄŶĂ
ēĄƐƚĐĞ͕ƐĞŬƚĞƌŽƵĚƽǀŽĚŶĢŶĞƐŽƵŚůĂƐşƚĞ͕ŽďƌĂƛƚĞƐĞŶĂ
ĮŶĂŶēŶşŚŽĂƌďŝƚƌĂ͗
i

Finanční arbitr – pomocná ruka

ї WŽŬƵĚǀƽēŝsĄŵǀĢƎŝƚĞůŶĞƉŽƐƚƵƉƵũĞĨĠƌŽǀĢ͕ŵƽǎĞƚĞǀǇƵǎşƚďĞǌƉůĂƚŶĠƉŽŵŽĐŝĮŶĂŶēŶşŚŽĂƌďŝƚƌĂ͘
ї \şǌĞŶşƉƎĞĚĂƌďŝƚƌĞŵůǌĞĂůĞǌĂŚĄũŝƚ͕ũĞŶƉŽŬƵĚǀĢƎŝƚĞůĚůƵŚĚŽƐƵĚŶĞǌĂǎĂůŽǀĂůƵ ƐŽƵĚƵ͘
ї WƌŽƉŽĚĄŶşŶĄǀƌŚƵǀǇƵǎŝũƚĞĨŽƌŵƵůĄƎƉƌŽǌĂŚĄũĞŶş
ƎşǌĞŶşŶĂ ǁǁǁ͘ĮŶĂƌďŝƚƌ͘Đǌ͘hǀĞěƚĞ͕ĐŽƉŽĚůĞsĄƐ
ǀĢƎŝƚĞůƉŽƌƵƓŝů͕Ă ĚŽůŽǎƚĞŬŽƉŝĞǀƓĞĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚƽ
Ă ǀǌĄũĞŵŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘
ї ĂũŝƐƚĢƚĞƐŝ͕ǎĞsĄŵďƵĚĞĐŚŽĚŝƚƉŽƓƚĂ;ŵƽǎĞƚĞďǉƚ
ǀǇǌǀĄŶŝŬ ĚŽƉůŶĢŶşŝŶĨŽƌŵĂĐşͿ͘

Uznání dluhu
sǉƐůĞĚŬĞŵĚŽŚŽĚǇǀĢƎŝƚĞůĞĂ ĚůƵǎŶşŬĂŵƽǎĞďǉƚƌŽǌůŽǎĞŶş
ĚůƵŚƵĚŽŵĞŶƓşĐŚƐƉůĄƚĞŬ͕ƚǌǀ͘ƐƉůĄƚŬŽǀǉŬĂůĞŶĚĄƎ͘dŽƚŽ
ƎĞƓĞŶşēĂƐƚŽĚĄǀĄƐŵǇƐů͕ďǉǀĄĂůĞƉŽĚŵşŶĢŶŽƚǌǀ͘ĚŽŚŽĚŽƵŽ ƵǌŶĄŶşĚůƵŚƵ͘dĂǀ ƐŽďĢŵƽǎĞƐŬƌǉǀĂƚƎĂĚƵƷƐŬĂůş͗
ї ĚůƵŚŵƽǎĞďǉƚŶĂǀǉƓĞŶŽ ƉŽƉůĂƚŬǇēŝƐĂŶŬĐĞ͕
ї ǀĢƎŝƚĞůēŝŝŶŬĂƐŶşĂŐĞŶƚƵƌĂŵŽŚŽƵĐŚơƚƐĞƉƐĂƚƚǌǀ͘
ŶŽƚĄƎƐŬǉǌĄƉŝƐ͕ŬƚĞƌǉŵĚůƵǎŶşŬĚŽďƵĚŽƵĐŶĂǌƚƌĄĐş
ŵŽǎŶŽƐƚďƌĄŶŝƚƐĞƵ ƐŽƵĚƵ͕
ї ƐĞƚŬĂƚƐĞůǌĞŝ Ɛ ƉŽǎĂĚĂǀŬĞŵŶĂĚĂůƓşŵǌĂũŝƓƚĢŶş͕
ŶĂƉƎşŬůĂĚƐŵĢŶŬŽƵ;ĨŽƌŵĄůŶĢŶĞƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƐ ĚĂŶǉŵ
ƷǀĢƌĞŵͿ͕
ї ŶĢŬƚĞƎşǀĢƎŝƚĞůĠƐĞƐŶĂǎşƉƌŽƵŵŽƎĞŶşƉƽǀŽĚŶşƉƽũēŬǇŶĂďşĚŶŽƵƚĚĂůƓşƉƌŽĚƵŬƚ;ũŝŶǉƷǀĢƌŶĞďŽŬƌĞĚŝƚŶş
ŬĂƌƚƵͿ͘
WƌŽƚŽǎĞĚŽŚŽĚƵŽ ƵǌŶĄŶşĚůƵŚƵůǌĞƉŽǌĚĢũŝũĞŶŽďơǎŶĢ
ǌƉŽĐŚǇďŶŝƚ͕ ƌĂĚĢũŝũŝŶĞƉŽĚĞƉŝƐƵũƚĞďĞǌŽĚďŽƌŶĠ
ƉŽŵŽĐŝ͘
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Promlčení dluhu

ї WŽŬƵĚƐĞǀĢƎŝƚĞůŶĞƉƎŝŚůĄƐşŽ ƐǀŽũĞƉĞŶşǌĞĚŽƵƌēŝƚĠ
ĚŽďǇ;ďĢŚĞŵƚǌǀ͘ƉƌŽŵůēĞĐşůŚƽƚǇͿ͕ũĞŚŽŶĄƌŽŬǌĂŶŝŬĄ͘sǎĚǇƐŝƉƌŽƚŽǌũŝƐƚĢƚĞ͕ũĂŬĄũĞƉƌŽŵůēĞĐşůŚƽƚĂ
Ă ǌĚĂũŝǎŶĞƵƉůǇŶƵůĂ͘
ї sĢƎŝƚĞůĠŶŝĐŵĠŶĢďĢǎŶĢǀǇŵĄŚĂũşŝ ƉƌŽŵůēĞŶĠƉŽŚůĞĚĄǀŬǇ͕ƉƌŽƚŽǎĞƉŽŬƵĚǌĂēŶĞƚĞƐƉůĄĐĞƚ͕ƉƌŽŵůēĞŶşĚůƵŚƵǌĂŶŝŬĄ͘
ї ^ƚĂŶĚĂƌĚŶşƉƌŽŵůēĞĐşůŚƽƚĂũĞƚƎşůĞƚĄ͘EĢŬƚĞƎş
ǀĢƎŝƚĞůĠŵĂũşǀƓĂŬǀĞƐŵůŽƵǀĢŽ ƉƽũēĐĞůŚƽƚƵĚĞůƓş
ĂŶĞďŽŶĂǀƌŚƵũşƉƎŝũĞĚŶĄŶşŽ ƐƉůĄƚŬŽǀĠŵŬĂůĞŶĚĄƎŝ
ũĞũşƉƌŽĚůŽƵǎĞŶş͘
ї WŽŬƵĚƐĞƉƎşƉĂĚĚŽƐƚĂŶĞĚŽŶĂůĠǌĂĐşŚŽƎşǌĞŶşēŝ
Ŭ ƐŽƵĚƵ͕ƉƌŽŵůēĞĐşĚŽďĂƐĞƉƌŽĚůƵǎƵũĞŶĂϭϬůĞƚ͘
WŽĚŽďƵĞǆĞŬƵĐĞƐĞŶĂǀşĐƉƌŽŵůēĞŶşǌĂƐƚĂǀƵũĞ͘

ŶĄƌŽǌŚŽĚŶƵơ͘:ĞĚŶĄŶşƉŽĚƚůĂŬĞŵŶĞǀĞĚĞŬ ǀǇƎĞƓĞŶş
ƉƌŽďůĠŵƵ͘
ї EĞƐůŝďƵũƚĞŶĞŵŽǎŶĠ͘^ůŝďƵũƚĞũĞŶƚŽ͕ĐŽĚŽŬĄǎĞƚĞ
ƐƉůŶŝƚ͘ƽůĞǎŝƚĢũƓşũĞƉůŶŝƚƉƌĂǀŝĚĞůŶĢŶĞǎƐůşďŝƚǀǇƐŽŬŽƵ
ƐƉůĄƚŬƵ͕ŬƚĞƌŽƵŶĞďƵĚĞƚĞƐĐŚŽƉŶŝƉůĂƟƚ͘
ї WƚĞũƚĞƐĞ͕ƉŽŬƵĚsĄŵŶĞŶşũĂƐŶĠ͕ƉƌŽēƉŽsĄƐǀĢƎŝƚĞů
ĐŚĐĞƵƌēŝƚŽƵēĄƐƚŬƵ͘
ї sǇŚůĞĚĞũƚĞŽĚďŽƌŶŽƵƉŽŵŽĐ͘ KďƌĂƛƚĞƐĞďƵěŶĂ
ĮŶĂŶēŶşŚŽĂƌďŝƚƌĂŶĞďŽĚůƵŚŽǀŽƵƉŽƌĂĚŶƵ;ǀŝǌŶşǎĞͿ͘

Kde najdu pomoc?
WŽŬƵĚƐŝƐ sĂƓşŵƌŽĚŝŶŶǉŵƌŽǌƉŽēƚĞŵŶĞǀşƚĞƌĂĚǇ͕
ǀǇŚůĞĚĞũƚĞƉŽŵŽĐ͘ůŽǀĢŬǀ ơƐŶŝĂ ĚĂůƓşŶĞǌŝƐŬŽǀŬǇ
ŶĂďşǌĞũşďĞǌƉůĂƚŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͘
їŶĂǁĞďƵ

ǁǁǁ͘ũĂŬƉƌĞǌŝƚĚůƵŚǇ͘Đǌ͕

їŶĂƚĞů͘ϳϳϬϲϬϬϴϬϬ;WŽͲWĄŽĚϵĚŽϭϳŚŽĚ͘Ϳ͕
їǀ

Mimosoudní vymáhání
ї WŽŬƵĚŶĞƌĞĂŐƵũĞƚĞŶĂǌĞƐƉůĂƚŶĢŶş͕ǀĢƎŝƚĞůǀĢƚƓŝŶŽƵ
ǌĂŚĄũşŵŝŵŽƐŽƵĚŶşǀǇŵĄŚĄŶş͕Ă ƚŽďƵěƐĄŵŶĞďŽ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵŝŶŬĂƐŶşĂŐĞŶƚƵƌǇ͘
ї WŽŬƵĚsĄƐŬ ƷŚƌĂĚĢǀǇǌǉǀĄŶĞǌŶĄŵĄƐƉŽůĞēŶŽƐƚ͕ǀǎĚǇ
ƉĄƚƌĞũƚĞƉŽƉƽǀŽĚƵĚůƵŚƵ͘EĞĐŚĂƚǀĢĐďǉƚƐ ơŵ͕ǎĞƐĞ
sĄƐŶĞƚǉŬĄ͕ƐĞŶĞǀǇƉůĄĐş͊
ї /ŶŬĂƐŶşĂŐĞŶƚƵƌǇƐĞƐŶĂǎşĚůƵǎŶşŬǇƉƎŝŵĢƚŬ ǌĂƉůĂĐĞŶş͕
Ă ƚŽŝ ƉƐǇĐŚŝĐŬǉŵŶĄƚůĂŬĞŵ͘WƎĞƐƚŽǎĞŶĞƐŵĢũşĚůƵǎŶşŬĂ
ƵǀĄĚĢƚǀ ŽŵǇů͕ũĞũŝĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐĞēĂƐƚŽďǉǀĂũşŶĞƉƌĂǀĚŝǀĠ͘KǀĢƎƵũƚĞƐŝũĞ͘
ї ĄƐƚƵƉĐŝŝŶŬĂƐŶşĐŚĂŐĞŶƚƵƌƐĞŶĞǌƎşĚŬĂĐŚŽǀĂũşŶĞĞƟĐŬǇʹĚůƵǎŶşŬƽŵǀǇŚƌŽǎƵũş͕ƵƌŐƵũşũĞŶĢŬŽůŝŬƌĄƚĚĞŶŶĢ͕
ǀǇůĞƉƵũşǀǉǌǀǇŬ ǌĂƉůĂĐĞŶşŶĂǀĞƎĞũŶĄŵşƐƚĂēŝĚŽĐŚĄǌĞũşĚŽǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͘
ї KďƌĂŶĂũĞǀĞůŵŝŬŽŵƉůŝŬŽǀĂŶĄ͘^ŶĂǎƚĞƐĞŶĄƚůĂŬƵ
ŶĞƉŽĚůĞŚŶŽƵƚĂ ƉŽŬƵĚũĞĚŶĄŶşǌĄƐƚƵƉĐĞŝŶŬĂƐŶş
ĂŐĞŶƚƵƌǇƉƎĞŬƌŽēşƷŶŽƐŶŽƵŵşƌƵ͕ŶĂŵşƐƚĢũĞƉŽĚĄŶş
ƚƌĞƐƚŶşŚŽŽǌŶĄŵĞŶş͘
ї / ǀ ƚĠƚŽĨĄǌŝŵƽǎĞƚĞǌĂŚĄũŝƚǀǇũĞĚŶĄǀĄŶşŽ ƐŵşƌŶĠŵ
ƎĞƓĞŶşĂ ƉƎşƉĂĚŶĢƎĞƓŝƚƐŝƚƵĂĐŝƐ ĮŶĂŶēŶşŵĂƌďŝƚƌĞŵ͘

ĚůƵŚŽǀǉĐŚƉŽƌĂĚŶĄĐŚ;ƐĞǌŶĂŵŶĂǁĞďƵͿ͘

KOMUNIKACE
S VĚŘITELI
Jak řešit potíže se splácením dluhů?

Zásady jednání s věřitelem
ї WƎĞďşƌĞũƚĞƉŽƓƚƵ͘WŽŬƵĚŶĞďǇĚůşƚĞŶĂĂĚƌĞƐĞƚƌǀĂůĠŚŽ
ďǇĚůŝƓƚĢ͕ŶĞĐŚƚĞĚŽƌĞŐŝƐƚƌƵŽďǇǀĂƚĞůǌĂŶĠƐƚĚŽƌƵēŽǀĂĐşĂĚƌĞƐƵ͘EĞƉƎĞďşƌĄŶşŵƉŽƓƚǇǌƚƌĄĐşƚĞŵŽǎŶŽƐƚǀēĂƐ
ƐĞďƌĄŶŝƚ͊
ї :ĞĚŶĞũƚĞƉşƐĞŵŶĢ͘ :ĂŬĠŬŽůŝĚŽŚŽĚǇ͕ŶĄŵŝƚŬǇēŝĚƽůĞǎŝƚĄƐĚĢůĞŶşǌĂƐşůĞũƚĞǀĢƎŝƚĞůŝĚŽƉŽƌƵēĞŶĢ͕ǀůĂƐƚŶŽƌƵēŶĢ
ƉŽĚĞƉƐĂŶĠ͕ƉŽĚĂĐşůşƐƚĞŬƵƐĐŚŽǀĞũƚĞ͕ƵƐĐŚŽǀĞũƚĞƐŝ
ŝ ŬŽƉŝŝsĂƓşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘
ї ^ĐŚŽǀĄǀĞũƚĞƐŝĚŽŬůĂĚǇŽ ƉůĂƚďĄĐŚ͘jƐƚƎŝǎŬǇƐůŽǎĞŶĞŬ͕
ǀǉƉŝƐǇǌ ƷēƚƵ͕ŬƚĞƌĠĚŽŬůĄĚĂũşƵŚƌĂǌĞŶĠƐƉůĄƚŬǇ͕ƐŝǀǎĚǇ
ƐĐŚŽǀĄǀĞũƚĞ͕ŵŽŚŽƵƐĞŚŽĚŝƚ͘
ї EĞũĞĚŶĞũƚĞƉŽĚǀůŝǀĞŵĞŵŽĐş͘WŽŬƵĚŶĂǀĄƐǀĢƎŝƚĞů
ƚůĂēş͕ũĞŶĞƉƎşũĞŵŶǉ͕ǀǇǀŽůĄǀĞǀĄƐƐƚƌĂĐŚ͕ŶĞēŝŸƚĞǎĄĚ-
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dĞŶƚŽŵĂƚĞƌŝĄůǀǌŶŝŬůǌĂƉƎŝƐƉĢŶş^K͕Ă͘Ɛ͕͘
>ŝďŽƌĂDĂůĠŚŽĂ>ŝďŽƌĂtŝŶŬůĞƌĂ͘
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Florbalisté ze Sparty trénovali
on-line a těší se na soutěže
AC Sparta Praha je jedním z největších a nejstarších klubů v České republice. Klub se účastní nejvyšších celostátních soutěží
ve všech kategoriích.
AC Sparta Praha má jednu
z tréninkových základen
v Praze 9 v UNYP areně
(Kovanecká 2405/27). Zde
se konají všechny tréninky
mládeže, ale také mužského
A týmu, který hraje nejvyšší
soutěž v ČR Livesport Superligu.
V UNYP areně se pravidelně odehrávají také všechna
domácí utkání mužů, jichž
se účastní široká fanouškovská základna. Na každé
domácí utkání Sparty sem
chodí v průměru 450 diváků
a panuje zde opravdu skvělá
atmosféra.

On-line tréninky
Současná situace neprospívá
ani ﬂorbalu. Z důvodu vládních opatření přešli i ﬂorbalisté se svými klubovými
tréninky do on-line prostředí, trenéři se mládeži věnují
pomocí moderní techniky.
Pravidelně třikrát týdně se pro
hráče a hráčky ﬂorbalu konají
takzvané on-line tréninky.
Členové klubu se převážně
věnují kondici a individuálním
činnostem jednotlivce.
„Zpočátku byly on-line
tréninky pro děti, které na ně
chodily, celkem vítanou variantou, jak být během přísných opatření alespoň trochu
v kontaktu s ostatními. Pro
děti z akademie Podvinný
mlýn trvají vždy přibližně

K V Ě T E N

2 0 2 1

půl hodiny. Každý trénink
se skládá z rozcvičky, aktivačních a posilovacích cviků,
i ﬂorbalové části. Šlo například
o práci s míčkem ve vzduchu
nebo nácvik kliček. Bohužel
přímé soutěžení prostřednictvím on-line tréninku dětem
nenahradíte. Jsem rád, že
v zimním období nám přálo
počasí a mohli jsme se vídat
venku tak, abychom zároveň
dodrželi veškerá vládní opatření,“ říká k on-line tréninkům šéftrenér mládežnické
akademie Barrandov Jan Marvánek.

Přidejte se k ﬂorbalistům
Hodnoty ﬂorbalového klubu
AC Sparta Praha jsou založeny
na pracovitosti, odborných

znalostech a klubové komunitě. Jak tady říkají, soustředíme
se na práci s mládeží – chceme, aby každý, kdo chce
sportovat a hrát ﬂorbal, našel
v našem klubu své místo a stal
se plnohodnotnou součástí
naší organizace. Máme kompletní strukturu chlapeckých
i dívčích týmů, organizujeme
individuální tréninky pro talentované hráče. Už se všichni
moc těšíme, až budeme moci
opět znovu sportovat a věnovat se ﬂorbalu, který nás tak
baví a naplňuje.
Klub pořádá celoroční nábor
hráčů a hráček do všech věkových kategorií. V případě, že
si chcete trénink vyzkoušet,
kontaktujte klub ve chvíli,
kdy to situace spojená s ko-
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ronavirem dovolí. Ozvěte se
na e-mail: daniel.wertheim@
sparta-ﬂorbal.cz. Text a foto: dw
A C S PA RTA P R A H A
Jsme hrdí na to, že naši odchovanci
jsou nejen úspěšní ve vrcholovém
ﬂorbalu, ale zároveň zůstávají opravdovou součástí sparťanské rodiny a jako
trenéři předávají své zkušenosti svým
následovníkům. Prostředí, ve kterém
pracujeme a sportujeme, je pro nás jednou z priorit. Pořádáme (nejen) pro své
členy mnoho sportovních i mimosportovních akcí, spolupracujeme s partnery
v ČR i zahraničí.
Jdeme svou vlastní cestou. Naší vizí je
vytvoření prostředí, ve kterém se skloubí
klubová příslušnost se sportovním
a osobnostním rozvojem hráčů a hráček,
ze kterých chceme vychovávat špičkové
sportovce a silné osobnosti.
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Taneční léto pro děti v Praze
Máte rádi tanec? Chcete si užít táborové aktivity a poznat
nové kamarády, ale raději přespíte v pohodlí domova?
Právě pro vás s podporou
městské části přichystala taneční škola InDance letošní
novinku, a to taneční příměstský tábor InDance přímo
v Praze. Tato pětidenní akce,

chtějí vyzkoušet v táborovém
duchu. Na své si přijdou začátečníci i pokročilejší tanečníci.
Lekce jsou vedeny zkušenými lektory taneční školy
a spolu s dalšími skvělými vedoucími se o děti starají v průběhu celého dne. Příměstský

od pondělí do pátku, je určena
pro všechny zájemce o tanec
a dobrou zábavu od pěti let.
Vítáni jsou jak členové celoročních tanečních kurzů školy, tak nováčci, kteří si tanec

tábor je například ideální přípravou na již tradiční výjezdové soustředění InDance letní
taneční školu, pro ty, kteří by
chtěli vyrazit za větším dobrodružstvím, ale váhají. Pro více
informací navštivte webové
stránky taneční školy InDance, www.indance.cz. red

INZERCE

Firma zabývající se výrobou vzduchotechnických
komponentů hledá do svého kolektivu

VEDOUCÍHO SKLADU – SKLADNÍKA ŘIDIČE.
Praxe v oboru vzduchotechniky vítána, není však
podmínkou. Nutností řidičský průkaz sk. B
– aktivní řidič. Nástupní plat až 35.000 Kč

Ventilace EU a.s., U Elektry 650/2, Praha 9 – Hloubětín, Areál ZEZ

www.ventilace.eu

SC-500279_01

V případě Vašeho zájmu kontaktujte: Jiří Nachtigal
nachtigal@ventilace.eu, tel.: 732 658 756

INZERCE

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

SC-500264/09

Tel.: 728 150 092
E-mail: chcipraci@mclk.cz
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A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz
mob. 602 386 895
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obrazy, nábytek,
hodiny, hodinky,
porcelán, bronz,
stříbro, šperky, šavle
a jiné zajímavosti

BYDLÍM TADY S VÁMI
Mgr. Vladimíra Halperin Matoušková

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

SC-400906/05

Praha 8, Praha 9

30

za STAROŽITNOSTI

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

Mzda: 110 Kč/hod.

1 000 000 Kč

4 You II

PORADÍM
tel.: 603 505 686
K VĚTEN

2 0 2 1

SC-500234/06

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

Lehká manuální práce se stroji
a textilem. Spolehlivost, přesnost
a pečlivost podmínkou.
Možnost i směnného provozu.
Zahájení činnosti - počátkem letních
prázdnin.

Až

SC-400878/06

BRIGÁDNÍKY NA
DLOUHODOBOU
SPOLUPRÁCI - DPP, DPČ

SC-400921/05

VÝROBNÍ FIRMA HLEDÁ
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SC-500267/01

 

Audi Service

~
Let‘s Ride

Top sezonní nabídka Audi
IªÛ£ôªċĒðėÄûĀęÆûôÄôªėâÛĀôíªð´ªÒûÛ®íòÄíðċªÛĔÚċâėªÚċÛ÷ªÚĀûâðÄėâċÛ¬Ú
ôªðċÄôĀĀ¦ÄǼZ¦âðÛ®ċĒ÷ÒâÔªÛĔûĔÚǹíðª ÄėÛ®ėíð âċÛ¬âðÄ¼ÄÛÔÛÆ¦ÆÔĒǹ¦âÒâÛÔª´ĀÛÒ£ÛÆ
íòÆôÔĀ÷ªÛôûċÆǹÒâÚíÔªûÛÆôÔĀęĒĀ¦ÄeÛªĀôªðċÄôĀôª÷ÄðâÒâĀÛÆ¦ÒâĀÔªûÛÆ ÁíÛªĀÚûÄÒ
ôeÛªĀ&ðÛ ÆǼĒĀęÄÏûªÛ÷ªûâíôªðċÄôÛÆôÔĀęĒĀęÄÏûªôÄªėâċÒę¦âĀ ªôûĀǼ
MªûǾôðÄ¦ªǼMªûǾôÄÒªǼMªûǾôô ââûǵ

ªȌÚÄÔǻÄÛ´âǼíðâôªÒȩíâðô ÁªǼ ėǹûªÔǼǻʎȵȳȰȳȹȷȰȰȱȸȱȱǹČČČǼíâðô ÁªȌíðâôªÒǼ ė

SC-500280/01

Porsche Praha-Prosek

