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INZERCE

Vážení čtenáři,
dostane-li se vám toto vy-
dání Devítky do rukou hned 
první říjnové dny, věřím, že 
přijdete k volebním urnám 
odevzdat hlas svým budou-
cím zastupitelům v samo-
správě naší městské části. 
A po 6. říjnu už všichni vý-
sledky komunálních voleb 
známe.

U příležitosti výročí udě-
lení městského znaku Vyso-
čanům oceňuje MČ Praha 9
jednou ročně své občany, 
kteří přispívají k jejímu roz-
voji a šíření dobrého jména. 
Ceny městské části Praha 9
a Ceny starosty MČ Pra-
ha 9 byly letos předávány 
po osmé. Zásluhy budoucích 
laureátů přitom oceňují sami 

obyvatelé Devítky. Z jejich 
podnětu letos vzešly návrhy 
na předání cen šesti osob-
nostem a třem občanským 
sdružením, které jsou úzce 
spjaty s Prahou 9.

Do konce května letoš-
ního roku jste nám posílali 
podněty, co by mělo být 
na zelených plochách u me-
tra Střížkov, kam bude 
rozšířen sousední prosecký 
park Přátelství. Vaše nápady 
zpracovali krajinářští archi-
tekti Ing. Pavlína Malíková 
a Ing. Aleš Steiner do pro-
jektu, s nímž vás postupně 
seznamujeme. Zalistujte 
říjnovou Devítkou a přijměte 
pozvání na virtuální prohlíd-
ku střížkovské části parku.

V říjnovém vydání De-
vítky n echybí ani tradiční 
pozvánky na společenské, 
kulturní a sportovní akce 
v naší městské části.

Ing. Jan Jarolím

starosta MČ Praha 9
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Praha 9 se snaží zabránit vzniku 
vyloučené lokality ve Vysočanech
Množící se stížnosti, nepořádek a nárůst trestné činnosti v oblasti Kolbenovy a domů přilehlých k této ulici čp. 803/28, 804/30, 

805/32, 610/26 a dále v ulici U Vinných sklepů a domem čp. 317/2, který k ní přiléhá, vedl Radu MČ Praha 9 k tomu, že požáda-

la 12. září pražský magistrát, aby tuto lokalitu ve Vysočanech vyhlásila za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

V praxi to znamená, že pokud 
se do oblasti se zvýšeným vý-
skytem sociálně nežádoucích 
jevů přistěhují další lidé, kteří 
pobírají dávky pomoci v hmot-
né nouzi, nebudou jim tyto 
peníze vypláceny. MČ Praha 9 
tak chce zabránit vzniku tzv. 
vyloučené lokality, v níž se 

soustřeďuje velký počet osob 
bez stálého zaměstnání a pra-
videlného příjmu, dlužníci, lidé 
s nízkou vzdělaností a nízkou 
sociální a kulturní úrovní, kteří 
nejsou schopni bez problé-
mů komunikovat s ostatními 
obyvateli v okolí. Ruku v ruce 
s tím pak jde nepořádek v okolí 

domů, nepřiměřený hluk, ru-
šení nočního klidu, fyzická na-
padení, krádeže, užívání drog 
na veřejnosti apod. Vyplácení 
dávek na bydlení se však nijak 
nedotkne osob, které je pobírají 
a v dané lokalitě již bydlí.

Vyhlášení oblasti se zvý-
šeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů v části ulice 
Kolbenova a U Vinných skle-
pů zabrání nejen tomu, aby 
se do této lokality stěhovaly 
za fi nanční prostředky státu 
další sociálně nepřizpůsobivé 
osoby, ale toto opatření příz-
nivě ovlivní i hodnotu míst-
ních nemovitostí. �red

Starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím (ODS)

Prahu 9 zanecháváme zelenější 
a v dobré fi nanční kondici
Právě končící volební období v MČ Praha 9 charakterizují rekordní investice do zeleně. Úkolem v tom příštím musí být udržení 

vysoké kvality parků, zelených a relaxačních ploch a jejich další zkvalitňování bez ohledu na výsledky komunálních voleb. Život 

v městské části není rozdělen na čtyřletá období se začátky a konci, ale probíhá kontinuálně.

V posledních čtyřech letech 
jsme v MČ Praha 9 revitalizovali 
nebo nově vytvořili nejvíce 
parků, zelených a relaxačních 
zón v její novodobé historii. 
Získali jsme pozemky k pro-
dloužení parku Přátelství, 
pozemky v Děčínské 
a Střížkovské, nově jsme vy-
tvořili park Pod Lávkou, parčík 
Podkovářská, dokončili jsme 
druhou část parku Srdce, 
zpřístupnili naučnou stezku 
Amerika, revitalizovali park 
Na Balabence. Ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou jsme 
obnovili historický sad Třeš-
ňovka, meandry na Rokytce 
v Hrdlořezích, vyčistili Hořejší 
rybník a začali s úpravou ko-
ryta Rokytky. Zároveň jsme 
začali revitalizovat lokální cen-
tra a vnitrobloky. V současné 
době dokončujeme druhou 
etapu nového parku Zahrádky. 
Konkrétní rysy už má i „Vy-
sočanské mirakulum“, jak 
se přezdívá dětskému hřišti 
v něm. Inspiraci k jeho vy-
tvoření jsme našli v zábavním 
parku Mirakulum Milovice. 
Věříme, že fungovat bude co 
nejdříve. Naší snahou rovněž 

je, aby v jeho blízkosti vzniklo 
i zázemí pro návštěvníky parku 
a dětského hřiště. Zkušenosti 
z Podkovářské ulice, kde jsme 
na místě problematické uby-
tovny vybudovali parčík s dět-
ským hřištěm a klubem, totiž 
ukazují, že v místech, kde se 
odehrává každodenní činnost 
nebo je stabilní dozor, jsou ná-
klady na udržování zeleně nižší 
a v daleko menší míře dochází 
k poškozování věcí.

Sociální sítě pomáhají při kontrole 
veřejného prostoru

Narůstajícím problémem 
v poslední době je nepořádek 
v ulicích. Zůstává za mnohými 
obyvateli Prahy 9 navzdory 
tomu, že jsme úklid posíli-
li. O prázdninách jsme proto 
do projektu za čistější Prahu 9
zapojili také veřejnost pro-
střednictvím sociálních sítí, 
kdy uživatelé facebooku mohou 
upozornit na místa, která je 
potřeba uklidit. Naší snahou 
je, aby na sociální síti společně 
s radnicí a občany byly i bez-
pečnostní složky – Policie ČR 
a městská policie. Budeme-li 
veřejný prostor sdílet všichni 

společně, je možné problémy, 
které pálí nás všechny (nepo-
řádek, výtržnictví, drogy) řešit 
bezprostředně poté, co se obje-
ví. Navíc tak existuje i on-line 
kontrola, kdo a jak se k problé-
mu postavil. Z tohoto pohledu 
je sociální síť lepší než nejrůz-
nější aplikace, SMS či MMS 
zprávy využívané v minulosti.

V Praze jsme prosadili  zvýšení 
příspěvku na obyvatele

V roce 2014 jsme se zavázali 
prosadit změnu dotační politiky 
Prahy vůči městským částem. 
Díky jednotnému postupu sta-
rostů, který jsme v roce 2015 
iniciovali, se nám podařilo 
navýšit příspěvek na obyvatele 
o 700 korun (poslední zvýšení 

o 200 Kč schválilo Zastupitel-
stvo hl. m. Prahy v září), což je 
při pohledu do historie rekord. 
V praxi to kromě jiného zname-
ná, že jsme připraveni na zvy-
šování běžných výdajů, tedy 
např. abychom zlepšili úklid 
Prahy 9, přispěli ke zvýšení 
bezpečnosti, dále zkvalitňovali 
školství. Za poslední čtyři roky 
jsme díky efektivnímu hos-
podaření téměř zdvojnásobili 
množství prostředků na účtech 
městské části – ze 742 milionů 
na 1 471 milionů korun. Zároveň 
se nám podařilo získat nemovi-
tosti, především pozemky stra-
tegicky významné pro rozvoj 
Prahy 9, za 400 milionů korun 
podle cenové mapy. Jejich tržní 
cena je však podstatně vyšší. �

V parku Zahrádky vyrůstá nové dětské hřiště přezdívané Vysočanské mirakulum
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Už víme, jak by mohla vypadat 

nová část parku Přátelství
Koncem jara přišly poslední nápady od obyvatel Proseka a Střížkova k tomu, co by mělo vzniknout na zelených plochách 

u metra Střížkov, kam MČ Praha 9 plánuje rozšířit prosecký park Přátelství. A dnes už známe návrh projektu, který zpracovali 

krajinářští architekti Ing. Aleš Steiner a Ing. Pavlína Malíková.

Připomeňme jen, že po devíti 
letech jednání s majiteli po-
zemků na Střížkově OC9 s. r. o.
se městské části Praha 9 poda-
řilo tyto plochy získat a letos 
v dubnu je odkoupila. Zabránila 
tak rozsáhlé výstavbě na nich 
a vyslyšela přání místních oby-
vatel, aby na ně byl rozšířen 
sousední park Přátelství.

Koncem dubna proběhly 
první diskuze obyvatel Prahy 9
nad architektonickými návr-
hy krajinářských architektů 
a do konce května mohli lidé 
své další návrhy zasílat na MČ 
Praha 9. A co lidé v prodloužené 
části parku, tedy na 43 tisících 
metrech čtverečních, chtěli 
nejvíce?

„Nejčastěji zaznívalo, že by 
to měl být park pro všechny 
generace, který by navazoval 
na charakter už existujícího 
sousedního parku Přátelství,“ 
konstatuje Tomáš Portlík, 
místostarosta MČ Praha 9, 
a pokračuje: „Dále lidé chtěli 
vysadit stromy a keře, vytvo-
řit zóny tak, aby tu nerušeně 
mohli vedle sebe využívat park 
senioři, aktivní lidé nebo větší 
děti. Aby tu byly fi tness prvky, 
pikniková místa, pítka. Žáda-
né bylo brouzdaliště k letním 
vodním hrám pro děti, které 
architekti navrhli tak, aby se 
v zimě mohlo změnit na lední 
plochu. A také bistro, které by 
návštěvníkům parku poskytlo 
občerstvení i sociální zázemí.“

Pojďte s námi na virtuální prohlíd-
ku střížkovské části parku 

Je horké suché léto. Osvěženi 
procházkou starým parkem 
podél vodních kaskád, bazénů 
a romantických zákoutí s vr-

bami se plni očekávání blížíte 
k prodloužené části parku 
Přátelství. Pohodlně přecházíte 
přes Jiřetínskou, udělali z ní 
obytnou zónu, a jste tady. 

Procházíte hustým bosketem 
mladých dubů, který přechází 
v rozvolněné skupiny stromů 
a keřů. Cloní Vysočanskou 
a nové parkoviště. Po okraji 
v louce je několik piknikových 
stolů, zcela obsazených. Obsa-
zené jsou i nedaleké cvičební 
prvky pod korunami stromů. 
Cesta se náhle rozděluje a mezi 
nimi se rozkládá velký ostrov 
květin. Když popojdete blíž, 
vidíte, že husté porosty květin 
jen lemují velké hřiště. Je oproti 
okolnímu terénu asi o půl met-
ru níž, lámané linie betonového 
okraje slouží k sezení. 

Prostor se přirozeně člení, 
je tady workoutová sestava, 
vzadu hrají kluci streetball, oba 
pingpongové stoly jsou plné. 
Jdete dál a přes kytky nahlížíte 
do druhé části hřiště. V hřišti 
jsou tři zelené ostrovy se stromy, 
dávají v tomto parnu příjemný 
stín. Ostrovy oddělují část pro 
starší děti a pro ty nejmenší. 
Velká lanová sestava s různými 

vychytávkami a dlouhou tubu-
sovou skluzavkou je v obležení. 
U velkých trampolín obdivuje 
skupinka dětí salta svých star-
ších vzorů. Vzadu vidíte malé 
děti, jak skáčou na menších 
kruhových trampolínách bez-
pečně pod dohledem rodičů. 

Jdete dál a nejvíce živo je 
u pískové plochy s vodou. Ně-
kolik vodních pump a kaskád 
korýtek je obsypáno dětmi. 
Bez rozdílu věku přetváří z pís-
ku a vody své sny v realitu. 
Rodiče, prarodiče posedávají 
na okraji a přihlížejí.

Jdete dál, míjíte hřiště a ote-
vírá se vám pohled na zřejmé 
centrum parku. Přede vámi 
je velký travnatý amfi teátr, 
za ním jednoduchý dřevěný 
stánek s dlouhou pergolou, 
všude je spousta lidí, sedí, po-
lehávají, povídají, popíjejí, děti 
řádí mezi vodními střiky na dně 
amfi teátru. Vše lemují vzrostlé 
stromy. 

U stánku s obsluhou si dává-
te drink a hledáte místo k se-
zení. Stoly i lehátka jsou téměř 
obsazená. V zimě se z amfi -
teátru stane zimní kluziště, 
ve stánku se dají půjčit brusle, 

koupit horký čaj, zajít si na zá-
chod. Občerstveni jdete dál, 
za pergolou se atmosféra parku 
mění. Zklidňuje. Velké volné 
travnaté plochy jsou příjemným 
kontrastem k aktivnímu stře-
du. Vzrostlé stromy zde hrají 
hlavní roli. Díky nim vnímáte 
stanici metra Střížkov jen ob-
rysově. Míjíte malou mlatovou 
plochu s lavičkami mezi stromy, 
evidentně místo na pétanque. 
V prostoru pod dráty vysokého 
vedení rostou rozvolněné sku-
piny vysokých keřů. V budouc-
nu se má vedení přeložit, tak se 
parku uleví od nevzhledných 
rezavých stožárů a keře bude 
možné doplnit o další stromy. 

Lidé z metra se přirozeně roz-
ptylují po bohaté síti pěších cest 
do parku. Terénní val na jeho 
úplném konci ho chrání a uza-
vírá. Bohaté skupiny stromů 
a keřů ještě více napomáhají 
odclonění od rušné Lovosické. 

Vracíte se pomalu zpět. Do-
provází vás původní stromořadí 
lip, které přirozeně odděluje až 
intimní mikroklima života po-
dél domu od života ve vlastním 
parku. �red, Vizualizace: krajinářští archi-

tekti Ing. Pavlína Malíková a Ing. Aleš Steiner

Vodní hry v letním amfi teátru

Pergola s bistremFitness hřiště a trvalkový záhon
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Městská část Praha 9 ocenila šest 
osobností a tři občanská sdružení
„Stalo se krásnou tradicí při příležitosti výročí udělení městského znaku Vysočanům v roce 1902 jednou za rok ocenit občany, 

kteří se zasloužili o rozvoj, bezpečnost a dobrou pověst naší městské části, prostě o to, aby se nám všem tady dobře žilo. Le-

tošní udílení cen v roce stého výročí vzniku československého státu mi připadá ještě o něco slavnostnější, protože tohle výročí 

nás vede k zamyšlení nad nejrůznějšími vítězstvími, prohrami a peripetiemi, kterými naše republika za sto let prošla,“ řekl 

11. září 2018 v obřadní síni vysočanské radnice starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Ceny městské části Praha 9 
a Ceny starosty MČ Praha 9 
byly letos předávány po osmé. 
Zásluhy budoucích laureátů 
přitom oceňují sami obyvatelé 
Prahy 9. Z jejich podnětu le-
tos vzešly návrhy na předání 
cen šesti osobnostem a třem 
občanským sdružením, které 
jsou úzce spjaty s MČ Praha 9.
„Jejich práce, dobré vůle 
a ochotě přispět ke společné-
mu dílu a podílet se na něm 
si skutečně vážíme a je pro 
nás velkou ctí i radostí tímto 
způsobem našim laureátům 
poděkovat,“ uzavřel spolu 
s gratulací oceněným Jan Ja-
rolím.

Cena MČ Praha 9

Dana Martínková

Cena městské části Praha 9 
byla udělena Daně Martínkové 
za mimořádný úspěch v ob-
lasti sportu a za dlouholetý 
umělecký přínos v oblasti 
grafi ky a kresby, zejména pro 
Prahu 9.

Dana Martínková patřila 
v šedesátých a sedmdesátých 
letech 20. století ke známým 
sportovcům. Jejím oborem 
byly skoky do vody a tato záli-
ba jí zůstala až do současnosti. 
Na mistrovství světa veteránů 
v Budapešti v loňském roce 
dosáhla mety nejvyšší a stala 
se mistryní světa.

Jejím dalším koníčkem bylo 
kreslení. Už v dětství kres-
lila na jakýkoli papír, který 

se jí dostal pod ruku. Ještě 
na základní škole se začala 
u profesora Jaroslava Koukol-
ského připravovat ke studiu 
na vysoké škole. Výtvarnou 
školu studovala pod vedením 
takových profesorů jako Rie-
delbauch, Novák, Vondráček, 
Kytka, Kaiser… Získala tak 
dobré základy kresby, malby 
i grafi ckých technik, stejně 
jako fotografi e a typografi e. 
Školu absolvovala s vyzname-
náním.

Profesní dráhu zahájila 
jako grafi cká šéfredaktorka 
ve Státním zemědělském na-
kladatelství. Později pracovala 
i v jiných redakcích. Rovněž 
učila tři roky na základní škole 
výtvarnou výchovu a během 
této doby vystudovala výtvar-
nou výchovu a pedagogiku 
na Pedagogické škole Salváto-
ra Allendeho. 

V současnosti je na „volné 
noze“ a věnuje se typografi i 
a užité grafi ce. Vytvořila mno-
ho plakátů, originálních po-
zvánek, ilustrací, layotů knih 
a časopisů, loga, diplomy, 
webové stránky. 

Ve chvílích volna se zabývá 
kresbou průzračnými akvarely 
a pastely.  Přestože se jen ne-
rada vzdává svých děl, jsou její 
práce v několika soukromých 
sbírkách u nás i v zahraničí.
Dlouhá léta žije v pražské 
Libni a kromě vlastních dětí 
se v současné době stará 
i o vnoučata.

Cena starosty MČ Praha 9 
Cenu starosty MČ Praha 9 
převzali: Ludmila Antonyová, 
Ing. Jiří Dufek, Ing. Dita Fran-
klová, Ing. Michal Petrov, Ka-
rel Beneš a občanská sdružení 
Střížkovská občanská iniciati-
va, Spolek za veselejší Střížkov 
a Záchrana Proseka.

Ludmila Antonyová
Cenu starosty městské části 
Praha 9 převzala Ludmila An-
tonyová jako ocenění její práce 
vedoucí pěveckého sboru 
v Mateřské škole U Vysočan-
ského pivovaru. 

Pěvecký sbor, do něhož s neú-
prosnou pravidelností vstupují 
noví a noví členové a ti starší 
ho s odchodem z mateřské 
školy opouštějí, vede učitelka 
Ludmila Antonyová už dva-
cet let. I díky tomu, že sama 
vyrostla v proslaveném pě-
veckém sboru jihočeských 
učitelek a později dostala 
příležitost celých jedenáct let 
zpívat po boku věhlasného 
pěvce opery Národního diva-
dla Eduarda Hakena. Sborový 
zpěv miluje natolik, že s nad-
šením učí zpívat i ty nejmenší. 
A je to nikdy nekončící práce, 
protože každý rok s novými 
dětmi začíná od samých za-
čátků.
Pěvecký sbor Mateřské školy 
U Vysočanského pivovaru 
pod vedením Ludmily Anto-
nyové se v průběhu dvaceti 
let svého trvání proslavil při 
mnoha vystoupeních k nej-
různějším příležitostem. Zpívá 
při stavění májky, rozsvě-
cování vánočního stromu, 
na adventních koncertech, 
nejrůznějších oslavách. Neza-
pomenutelné bylo vystoupení 
dětí ve Svatyni Krista Krále 
ve Vysočanech s Kvartetem 
Národního divadla, při bene-
fi čním večeru na Konzervatoři 
Jana Deyla na pražské Malé 
Straně, v Mánesu a při dalších 
příležitostech. Vystoupení 
měla a mají vždycky profe-
sionální úroveň, ať se to týká 
výběru písniček, délky vy-
stoupení, kostýmů dětí k růz-

ným příležitostem, perfektně 
nacvičené intonace a rytmu. 
Zkrátka s dobrým vedením i ti 
nejmenší mohou skvěle repre-
zentovat. 

Ing. Jiří Dufek

Cena starosty městské části 
Praha 9 byla udělena Ing. Jiří-
mu Dufkovi za práci na Poli-
klinice Prosek. 
Za jeho vedení prošla něko-
lika reorganizacemi a stala 
se zdravotnickým zařízením 
vyhledávaným nejen občany 
Prahy 9.

Ing. Jiří Dufek stál v čele 
Polikliniky Prosek více než 
dvacet let. Jejím ředitelem byl 
jmenován v roce 1996. O dva 
roky později podstatně přispěl 
k jejímu převodu ze státního 
majetku do majetku městské 
části Praha 9. 

V roce 2008 se Ing. Dufek 
podílel na přeměně příspěv-
kové organizace na akciovou 
společnost Poliklinika Prosek. 
Po jejím vzniku se stal předse-
dou představenstva a ředite-
lem společnosti. Svou aktivní 
prací a ekonomickou erudicí 
dokázal, že i ve složitých pod-
mínkách fi nancování zdravot-
nického sektoru  lze udržovat 
kvalitu poskytovaných služeb 
a ekonomickou soběstačnost 
zdravotnického zařízení. Dnes 
Poliklinika Prosek poskytuje 
služby ve více než 30 lékař-
ských oborech a je respektova-
ným zdravotnickým zařízením 

Dana Martínková

Ludmila Antonyová

Ing. Jiří Dufek
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vyhledávaným občany neje-
nom z Prahy 9, ale i ostatních 
částí našeho hlavního města 
a Středočeského kraje.

Ing. Jiří Dufek ukončil své 
působení na pozici ředitele 
s koncem roku 2017 a odešel 
do důchodu. V současné době 
se věnuje svým koníčkům, ro-
dině a především vnoučatům.

Ing. Dita Franklová

Cenu starosty městské části 
Praha 9 převzala Ing. Dita 
Franklová za práci s dětmi, 
které hrou vede ke sportu, 
a za angažovanost v charita-
tivních projektech.

Sportem, tenisem a zejména 
gymnastikou se Dita Franklo-
vá zabývala od útlého dětství. 
Rodiče ji ve všem podporovali, 
a tak se sport, a především 
gymnastika měly stát jejím 
životním cílem. Pevná vůle ji 
naučila nebát se, překážky ne-
považovat za stresující problé-
my, ale zdolávat je s radostí. 
Dobře nastartovanou závodní 
dráhu však zmařilo zranění. 
Stala se asistentkou ředitele 
YMCY a získala řadu mana-
žerských a dalších sportov-
ních zkušeností. Po mateřské 
dovolené si obnovila cvičitel-
skou kvalifi kaci, začala cvičit 
s dětmi a s rostoucími praktic-
kými zkušenostmi se pustila 
do atletiky pro nejmenší.

Dnes Dita Franklová pracuje 
s dětmi ve sportovní základní 
škole Človíček. V Atletice Člo-
víček pak vede tým trenérů, 
kterým je vlastní její velké 
pracovní nasazení a hlavně 
zásada, že pro všechny – tre-
néry i děti – je atletika hrou. 
V loňském roce k vysočanské-
mu oddílu Atletika Človíček 
připojila i oddíl hostivařský 
a struhařovský, takže pracuje 
s týmem 30 trenérů, kteří ra-
dost dětí považují za největší 
odměnu za vykonanou práci.

Rovněž je spolupořadatel-
kou charitativních akcí, např. 
vánočního Běhu pro Patrika, 
který se koná na stadionu AC 

Sparta Podvinný mlýn. Kromě 
toho pořádá cvičení rodičů 
s dětmi, pohybové a sportov-
ní tábory pro děti, sportovní 
zimní a letní pobyty pro rodiče 
s dětmi a mnohé další spor-
tovní akce.

Ing. Michal Petrov

Cenu starosty městské části 
Praha 9 převzal Ing. Michal 
Petrov, autor úspěšných kniž-
ních publikací Retro ČS. Jeho 
knihy se i díky unikátním 
fotografi ím i jeho osobnímu 
pohledu stávají rovněž svě-
dectvím o historii Prahy 9 
v období socialismu.

Novinář Michal Petrov 
ve třech dílech knih Retro ČS 
vrací čtenáře do let socialis-
tického konzumu – k věcem 
každodenní spotřeby, které 
provázely (anebo v nedostatko-
vé socialistické ekonomice na-
opak neprovázely) průměrného 
obyvatele Československa. 

Po absolvování Obchodní 
fakulty Vysoké školy ekono-

mické nastoupil po revoluci 
v roce 1989 do zahraniční 
rubriky tehdy ještě Česko-
slovenské televize. Jako její 
zpravodaj v Německu v první 
polovině 90. let zažil první 
vlnu nostalgie, sentimentální-
ho stesku po fenoménech spo-
jených se zaniklou Německou 
demokratickou republikou. 

Po sbírání zkušeností v celé 
řadě dalších redakcí (mj. 
v Českém rozhlase nebo české 
redakci BBC) se vrátil na Kavčí 
hory, aby se podílel na vzni-
ku zpravodajského programu 
ČT24. Téměř šest let působil 
jako šéfredaktor zpravodajství 
České televize a této příleži-
tosti využil i ke splnění svého 
snu – pokusit se alespoň čás-
tečně zmapovat socialistický 
konzum u nás. V roce 2008 se 
tak stává duchovním autorem 
magazínu Retro, věnovaného 
fenoménům čtyř dekád před 
rokem 1989. 

Na televizní práci Michal 
Petrov navázal v roce 2013 
knižně vydáním publika-
ce Retro ČS - Co bylo (a ne-
bylo) za reálného socialismu, 
která se v průběhu následují-
cích měsíců setkala s velkým 
zájmem čtenářů. V roce 2015 
následovalo neméně úspěš-
né Retro ČS 2 s podtitulem Jak 
jsme si to (u)žili za reálného 
socialismu. Obě knihy získaly 
mimo jiné cenu Český bestsel-
ler 2013, 2015 a čestné uznání 
v rámci mezinárodních Cen 
Egona Erwina Kische za lite-
raturu faktu. V roce 2017 vyšla 
třetí publikace Retro ČS (Po-
volená) dovolená, která cyklus 
uzavřela. Tématu nedávné 

minulosti se ale Michal Petrov 
věnuje dál.

Karel Beneš

Cena starosty městské části 
Praha 9 byla udělena Karlu 
Benešovi za solidaritu a ne-
zištné počiny ve prospěch po-
třebných v oblasti dárcovství 
krve.
Absolvent radotínského gym-
názia, celoživotní informatik 
Karel Beneš žije ve Vysoča-
nech třicet dva let. Kromě 
toho, že s manželkou Janou 
vychovali tři děti, je více než 
šedesátinásobným bezplat-
ným dárcem krve. Krev si 
nechával odebírat ve prospěch 
potřebných od roku 1982 až 
do roku 2009. 

Dnes můžete Karla Beneše 
s celou rodinou zastihnout při 
úklidech okolí svého domova, 
kterých se pravidelně účastní. 
Naposledy to bylo při letošním 
úklidu břehů Rokytky. 

Již před listopadem 1989 
jezdil tento odpírač základní 

Ing. Dita Franklová

Ing. Michal Petrov

Karel Beneš
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vojenské služby v paktu Var-
šavská smlouva se svými po-
dobně smýšlejícími kamarády 
a malými dětmi na trampské 
výjezdy. Tady, často v divoké 
přírodě a bez stanů, vedl spolu 
s ostatními dětské účastníky 
k lásce k přírodě, ke kama-
rádství, odvaze, základům 
přežití i pokoře. 

Přes velký počet odběrů 
krve v mladších letech je dnes 
dvaašedesátiletý Karel Beneš 
stále vitální, plný energie 
a na běžkách či při dálkových 
pochodech mu málokdo stačí.

Střížkovská občanská 
solidarita

Cenu starosty městské části 
Praha 9 převzala Střížkovská 
občanská solidarita za své úsilí 
o zlepšování kvality bydlení 
a ochranu životního prostředí 
na Střížkově a Proseku.

Impulzem ke vzniku Stříž-
kovské občanské solidarity se 
stala hrozba výstavby několi-
kapatrového bytového domu 
Litvínovská na Střížkově 
na dosud udržované zatrav-
něné ploše. Nespokojení lidé 
se jejím založením rozhodli 
hájit zájmy občanů na Proseku 
a Střížkově, které se týkají 

zejména zachování či zlepšo-
vání kvality bydlení, ochrany 
životního prostředí, stabiliza-
ce klidových území a rozvoje 
kulturní a odpočinkové infra-
struktury. 

Výsledkem několikaletých 
sporů s developerem je, že 
výškový 
dům Litví-
novská ne-
stojí. A není 
to jediný 
počin, který 
se povedl 
v součin-
nosti s rad-
nicí městské 
části Praha 
9 dotáhnout 
do zdárné-
ho konce. 
Stejně tak 
nevyroste 
Roletový 
dům v ulici 
Bohušo-
vická a další předimenzované 
objekty, které by ještě více za-
hustily bytovou zástavbu v ně-
kterých lokalitách Prahy 9.

Činnost Střížkovské občan-
ské solidarity, samosprávného 
a dobrovolného svazku ob-
čanů a právnických osob, má 
v současné době nezastupitel-

ný význam i pro rozhodování 
vedení radnice Prahy 9 při 
řízeních o další výstavbě. 

Spolek za veselejší 
Střížkov

Cenu starosty městské části 
Praha 9 za občanské sdružení 
Spolek za veselejší Střížkov 
převzal jeho duchovní otec 
Mgr. Roman Holk. Ocenění 
získal spolek za to, že přispívá 
k udržení starých lidových tra-
dic a zvyků, ale i k lidské vzá-
jemnosti nejen na Střížkově.

Založení Spolku za vese-
lejší Střížkov bylo logickým 
vyústěním deseti let nadše-
ného sousedského pořádání 
zábavných akcí, zpočátku pro 
vlastní děti a děti nejbližších 
sousedů a známých. Odstarto-
vala ho slova Romana Holka, 
střížkovského starousedlíka, 
který prohlásil: „Uděláme si 
tady z toho vesnici. Folklór 
je živá věc a musí se dělat 

v místě, 
kde člověk 
žije.“ Při-
vedl svou 
folklorní 
skupinu 
Muzika 
Špalíček, 
která o ma-
sopustu 
zahrála 
na lidové 
hudební 
nástroje 
a zazpívala 
v lidových 
krojích. 

Zaklada-
tele a první 

členy spolku dala dohromady 
myšlenka, že je třeba život žít 
a ne jen přežívat, že je potřeba 
vrátit do současné uspěchané 
doby aspoň trochu klidu a řád, 
zkrátka vrátit lidem rozměr 
žití.

A aby mohli členové spolku 
vstupovat do vztahu s veřej-
nými institucemi, etablovali 
se v roce 2010 jako občanské 
sdružení. Díky grantům pak 
své akce, zejména po materiál-
ně-technické stránce, po-
zvedli na vyšší úroveň.

Za osm let trvání si Spolek 
za veselejší Střížkov získal 
sympatie a aktivní podporu 
mnoha střížkovských i pro-
seckých občanů. Proslavil se 
svými masopusty, pálením 
čarodějnic, stavěním máje, 
dušičkovými průvody v rámci 
akce Haló, ven, rozsvěcením 
vánočního stromu a mnoha 
dalšími společenskými akce-
mi, které svým věhlasem už 
překročily hranice Prahy 9.
Zkrátka Spolek za veselejší 

Střížkov je svým způsobem 
pražský unikát, který nabízí 
nejen zábavu, ale i pocit lidské 
vzájemnosti.

Záchrana Proseka
Cena starosty městské části 
Praha 9 byla udělena občan-
skému sdružení Záchrana Pro-
seka především za jeho úsilí 
o zachování charakteru, úrov-
ně života a bydlení obyvatel 
ve staré zástavbě Proseka.

Občanské sdružení Záchra-
na Proseka vzniklo v roce 
2007 jako iniciativa místních 
obyvatel, kterým záleží na za-
chování proseckého genia 
loci, tedy historických staveb 
v oblasti Starého Proseka, 
i na přiměřené úrovni života 
a bydlení lidí v zástavbě z mi-
nulého století. 

Záchrana Proseka, čas-
to ve spojení s podobnými 
spolky působícími na Stříž-
kově a Proseku, se pokouší 
na žhavá témata upozorňovat, 
hledat a navrhovat řešení. 
Problémem je většinou jed-
nání s investory. Ti necitlivou 
moderní výstavbou věžových 
velkokapacitních obytných 
domů nebo kancelářských 
a obchodních staveb negativně 
zasahují do životního prostře-
dí. A právě v těchto případech 
občanské sdružení Záchrana 
Proseka sehrává důležitou 
roli: informuje o připravované 
výstavbě, organizuje pro-
testní petice a shromáždění, 
pokouší se dalšími prostředky 
burcovat nejen prosecké oby-
vatele k záchraně historických 
hodnot i charakteru místa 
pro spokojený život. Takováto 
občanská aktivita je potřeb-
ná i pro rozhodovací řízení 
radnice městské části Praha 9 
zvláště v případech, kdy po-
zemky k případným stavbám 
nejsou ve vlastnictví Prahy 9. 
�Foto: Jan Dostál

Roman Holk přebírá ocenění za Spolek za veselejší Střížkov

Zástupci Střížkovské občanské solidarity Michal Stein a Ing. Zlatko Zimovjan

Zástupkyně Záchrany Proseka Marcela 
Adámková
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J U B I L A N T I

80 let

Jiří Vokráčka
Dagmar Pastrňáková
Petr Šimek
Karel Josif
Hana Holakovská
Miloslav Šmíd
Otilie Šméralová
Zdeněk Pokorný
Pavel Hodějovský
Jiří Štěpán

Marie Wainarová

85 let

Jiřina Mazáčová
Eva Dudová
Anna Mikulášková
Jaroslav Jerman
Alena Kubková
Ludmila Filipová
Marie Miláčková
Antonín Fortelný

Hana Šmídová
Jaroslava Kučerová
Marie Padertová

88 let

Zdeněk Kučera

90 let

Zdeňka Tichá
Ludmila Jenšíková
Alena Krtilová

91 let

Libuše Jílková
Jiřina Hudecká

92 let

Ludmila Novotná

93 let

Zdenka Dobiášová
Rostislav Kunert
Stanislav Mach

94 let

Hana Pavlovská
Libor Charvát

96 let

Alena Mrštíková

98 let

Marie Dmorázková

 Upozornění:
Na  základě zákona č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů, je 
nutné, aby se zveřejněním svého 
jména v rubrice Jubilanti v měsíč-
níku Devítka jubilant souhlasil. K ži-
votnímu jubileu 80, 85, 90 let a pak 
každý rok dostávají oslavenci gra-
tulaci od starosty MČ Praha 9. Sou-
částí je i  lístek, jehož prostřednic-
tvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit 
své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. 
Jména jubilantů jsou proto v  De-
vítce zveřejňována zpětně. Pokud 
má redakce souhlas jubilanta do 
10. dne v  měsíci, je jeho jméno 
zveřejněno v následujícím měsíci.

Říjnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9.

4. října od 14 hodin
Divadlo Gong: Muzika od srdce 
– Krajanka Václava Hlaváčka
100 let Československa – 
100 let české dechovky. Pořad 
k výročí republiky složený 
z nejkrásnějších písniček, které 
provázely vznik Českosloven-
ska a celých sto let jsou s námi. 
Zazní skladby F. Kmocha, 
A. Borovičky a dalších klasiků 
české dechovky až po výraz-
ná současná díla, tak aby se 
během koncertu promítl před 
posluchači zvukový dokument 
o proměně české dechovky.
Vstupenky v hodnotě 
20 korun si můžete zakou-
pit v pokladně Divadla Gong 
ve Vysočanech.

18. října od 14 hodin
Divadlo Gong: Byli jsme za Ra-

kouska, žijeme i po něm.

Pořad MČ Prahy 9 pro seniory. 
Komponovaný hudebně-lite-
rární pořad ke stému výročí 
vzniku samostatného česko-
slovenského státu, který se 
odráží v etapách: první repub-
lika, druhá světová válka a její 

společenské důsledky v Čes-
koslovensku, léta sedmdesátá 
a osmdesátá až po současnost. 
Jedná se o sled dějinných 
událostí v zrcadle dobových 
veršů, prózy, novinových 
fejetonů, písní a hudbě tak, 
jak na ně často bezprostředně 
a spontánně reagovali naši 
básníci, spisovatelé a hudební 
skladatelé. V úvodu programu 

zatančí Českou besedu taneční 
skupina Hortenzie pod vede-
ním Líby Poštové.
Vstupenky v hodnotě 20 ko-
run si můžete zakoupit v po-
kladně Divadla Gong.

30. října od 14 hodin
Obřadní síň vysočanské radni-

ce: České národní písně

České národní písně na vaše 

přání v podání nevidomého 
klavíristy a zpěváka Honzy Ja-
reše a doprovodných nástrojů. 
Vstup zdarma. Kapacita sálu 
omezena.
Vysočanská radnice, Sokolov-
ská 14/324, Praha9.

1. listopadu od 14 hodin
Valerie Zawadská a Karel Blá-

ha: Tak to je život…

Program písní, povídání 
a recitace s názvem Tak to 
je život… můžete zhlédnout 
v obřadní síni vysočanské 
radnice, Sokolovská 14/324, 
Praha 9. Vstup zdarma. 

Doporučujeme:
Výstava Legendy české módy 

Hany Podolské

Výstava se koná v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze 
(metro A Staroměstská) až 
do ledna 2019. Otevřeno je 
denně mimo pondělí 
od 10 do 18 hodin, v úterý až 
do 20 hodin. Vstup pro seniory 
– 80 korun. �
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Ke slavnostnímu vítání 
občánků se přihlaste
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.  

Krajanka
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9, www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 

286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

5. 10. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Společenské hry – karty /kanasta, žolíky/, 
Scrable, kostky/vrchcáby, dáma… 9:00 –12:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
11:00 – 12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno 
objednat) 12:20 – 19:00

8. 10. 2018 - PONDĚLÍ

Francouzština – kurz pro úplné začátečníky – 
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Orientální „břišní“ tance pro začátečníky, s lek-
torkou – zdarma /sál Harfi ca/ 13:00 – 14:00
Klub seniorů, kardiaků 14:00 – 17:00

9. 10. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží / 180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase 
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
zdarma 14:00 – 15:00
Hodina zpěvu pro seniory s hudebním doprovo-
dem /zdarma/ 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

10. 10. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – mírně pokročilí 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Češi po Bílé hoře /přednáší 
PhDr. A. Karkulová/ 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Podložky pod sklenič-
ky 14:45– 16:00

11. 10. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 40 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) nově 50 Kč 9:30 – 10:30

Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:30 – 12:00
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

12. 10. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno 
objednat) 12:20 – 19:00

15. 10. 2018 - PONDĚLÍ

Francouzština – kurz pro úplné začátečníky – 
v novém čase 8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Orientální „břišní“ tance pro začátečníky, s lek-
torkou – zdarma /sál Harfi ca/ 13:00 – 14:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

16. 10. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží / 180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase 
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 
11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

17. 10. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Setkání s držitelkou mezi-
národní ochrany 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Výroba dekorací ze 
samotvrdnoucí hmoty 14:45 – 16:00

18. 10. 2018 - ČTVRTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 
10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 40 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) nově 50 Kč 9:30 – 10:30

Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 
11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:30 – 12:00
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

19. 10. 2018 - PÁTEK

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Vycházka do fi lmových ateliérů Barrandov – 
výstava fi lm Point – 90 Kč. Sraz v 8:45, v centru 
pro seniory Harrachovská 422/2. Jen pro 
přihlášené! Zájemci prosím hlaste se na tel.: 
724 905 785, 286 582 298, dunderova@
ssspraha9.cz 8:45 – 13:00
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno 
objednat) 12:20 – 19:00
Počítačový kurz – pro úplné začátečníky 14:00 
– 15:00

22. 10. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Počítačové kurzy – pro začátečníky a mírně 
pokročilé 9:15 – 12:00
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Orientální „břišní“ tance pro začátečníky, s lek-
torkou – zdarma /sál Harfi ca/ 13:00 – 14:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

23. 10. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 
– 9:25
Pedikúra – 60 min i s masáží / 180 Kč (nutno 
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase 
9:30 – 10:30
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 
11:45
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 10:00 – 11:30
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Počítačový kurz – mírně pokročilí 14:10 – 15:10
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

24. 10. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: přednáší historik z Ústavu 
pro výzkum totalitních režimů - Jak se dnes 
vyučuje dějepis 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Malované kamínky 
14:45– 16:00

25. 10. 2018 - ČTVRTEK

Počítačový kurz pro mírně pokročilé 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. – v novém čase 9:00 – 10:00
Nové cvičení na záda a páteř – cvičení s lektor-
kou. Sál Harfi ca, 40 Kč 9:30 – 10:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) nově 50 Kč 9:30 – 10:30
Trénink paměti II. - v novém čase 10:30 – 11:30
Počítačový kurz pro pokročilé 10:30 – 12:00
Setkání s vedoucí – pomoc, poradenství, 
povídání, sdílení… 13:30 – 14:30
Klub důchodců 13:30 – 16:00

26. 10. 2018 - PÁTEK

Vycházka, komentovaná prohlídka budovy 
Vinohradského divadla / zdarma. Sraz v 7:45, 
v centru pro seniory Harrachovská 422/2. 
Zájemci, hlaste se u vedoucí Bc. A. Dunděrové 
7:45 – 12:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina konverzace (pokročilí) 10:00 – 11:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma 
11:00 – 12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč (nutno 
objednat) 12:20 – 19:00

29. 10. 2018 - PONDĚLÍ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Němčina s Petrou a čtenářský kroužek pro 
pokročilé 9:15 – 10:45
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysoča-
ny) 50 Kč 9:30 – 10:30
Kondiční cvičení pro ženy i muže s lektorkou /
sál Harfi ca/, zdarma 10:00 – 11:00
Němčina s Petrou – kurz pro začátečníky 10:45 
– 11:45
Kondiční cvičení pro ženy, s lektorkou /sál 
Harfi ca/, zdarma 11:00 – 12:00
Orientální „břišní“ tance pro začátečníky, s lek-
torkou – zdarma /sál Harfi ca/ 13:00 – 14:00
Country tance – pokročilí 15:00 – 16:00

30. 10. 2018 - ÚTERÝ

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25 – 9:25
Angličtina (mírně pokročilí) – v novém čase 
9:30 – 10:30
Nové východní cvičení – ČhiKung pro seniory, 
profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál 
Harfi ca 10:00 – 11:30
Angličtina (pokročilí) - v novém čase 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – úplní začátečníci, v novém čase 
12:15 – 13:15
Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 
zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 15:00 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

31. 10. 2018 - STŘEDA

Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál 
Harfi ca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy 
a dechových cvičení, 25 Kč 8:30 – 9:30
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat, 
100 Kč) 9:00 – 14.00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Werichova vila, historie 
a současnost 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Podzimní hrušky – 
staré žárovky s sebou 14:45– 16:00
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Spolu už sedmdesát let!
Sedmdesát let společného života – tento vzácný okamžik se označuje jako platinová svatba, někde také jako svatba milosti. 

A oslavili ji manželé Miluše a Josef Brabcovi z Prahy 9.

Paní Miluška přišla do Prahy 
z vesnice od Vysokého Mýta, 
když jí bylo šestnáct. Psal se 
rok 1942. Začala pracovat v li-
beňské továrně Kondenzia, 
bydlela s kamarádkou v nájmu 
a rozhlížela se po Praze. Zaži-
la heydrichiádu. „Při raziích 
po atentátu na říšského pro-
tektora Heydricha mě gestapo 
s dalšími dívkami odvezlo 
do Petchkova paláce. Dali nám 
jízdní kolo a to jsme postupně 
vodily po hale. Svědci pak 
měli určit, která z nás pomá-
hala výsadkářům. Strach jsem 
měla, ani se neptejte jaký,“ 
vzpomíná paní Miluše. Přesto 
po letech s manželem Josefem 
mluví o době okupace jako 
o nejkouzelnějším čase pro ně.

„Byla to sice špatná doba, 
ale my byli mladí, zamilovaní, 
chodili jsme randit k Rokytce 
a o nic se nestarali, protože 
jsme nic neměli,“ usmívá 
se pan Josef, tehdy učedník 
u holandské fi rmy Philips. 
Po vyučení tu coby radiome-
chanik zůstal deset let. Pak 
začal pracovat jako technik 
u Čs. státního fi lmu a později 

na pětadvacet let spojil svůj 
život s Laternou magikou, 
s níž projel snad celý svět.

Od chvíle, kdy se Miluška 
s Josefem seznámili před jed-
ním z fi lmových představení 
v kině Svět v Libni v roce 
1943, uběhlo čtyři a půl roku, 
než si řekli své ano.

V libeňském nájemním 
bytě 1+1 vychovali dceru a dva 
syny. „Nejkrásnější v našem 
životě byla šedesátá léta. Děti 

dorůstaly, vycházely ze školy, 
koupili jsme si chalupu, jezdili 
jsme aerovkou…,“ tvrdí svorně 
manželé Brabcovi a shodují se 
i na tom, že nejhorší je to dnes. 
„Už nežijeme pro budoucnost, 
ale spíš ve vzpomínkách.“

Z těch je ale vytrhává dnešní 
mládí – čtyři vnuci, vnučka 
a tři pravnoučata.

A recept na dlouhé a spoko-
jené manželství? „Důležité je 
v životě v pravý čas skončit,“ 

říká pan Josef a vysvětluje: 
„Třeba když nám byla Praha 
těsná, a to jsem křtěný Vltavou, 
koupili jsme si domek na Li-
toměřicku. Ale když starost 
o něj a zahradu začínala být nad 
naše síly, vrátili jsme se zpátky 
do Prahy a v Hejnické jsme už 
třiadvacet let – spokojení.“
O porozumění, toleranci, vzá-
jemné úctě nebo lásce manželé 
Brabcovi nemluví. To žijí. �Text 

a foto: Marie Kurková

Svatba v roce  1948

Orientační přehled příspěvků 

od zdravotních pojišťoven v roce 2018

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 9 připravil pro občany Prahy 9

v přehledných tabulkách základní přehled příspěvků pro pojiš-

těnce, které lze čerpat u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Tento přehled je cílen na celou 
populaci, tedy je vytvořen pro 
seniory, dospělé osoby, ale 
i děti. Podrobnější informace, 
ev. podmínky čerpání jednot-

livých výhod, jsou uvedeny 
na webových stránkách těchto 
pojišťoven. Tabulky s přehle-
dem příspěvků pro pojištěnce 
najdete na www.praha9.cz. �jdz 

Telekomunikační akademie ČTÚ: 

Vzdělávání pro seniory zdarma

Také letos Český telekomunikační úřad chystá pro seniory cy-

klus přednášek v rámci projektu Telekomunikační akademie. 

Projekt má u seniorů velmi 
dobrý ohlas a jeho cílem je 
především jejich ochrana. 
ČTÚ v této oblasti působí 
preventivně a snaží se posílit 
informační znalost této zcela 
specifi cké skupiny spotřebitelů 
tak, aby předcházeli a pokud 
možno se vyvarovali jakých-
koliv neuvážených rozhod-
nutí. V důsledku toho se pak 
s řešením své situace obracejí 
právě na ČTÚ, bohužel často 
až v okamžiku, kdy náprava je 
komplikovaná, nebo dokonce 
již nemusí být možná. 

Hodinová přednáška s ná-
zvem Telekomunikace v kostce 
se zaměřuje na posílení zá-
kladní informovanosti seniorů 
s odkazem na nejčastěji řešené 
situace, se kterými se mohou 
spotřebitelé v běžném životě 
setkat. Jedná se například o po-
rozumění běžné odborné ter-
minologii používané operátory 
v telekomunikacích, o pro-
blematiku vhodných kritérií 
při výběru služeb a uzavírání 
smluv. Na závěr mají účastníci 
také možnost zúčastnit se krát-
ké společné diskuze. �

P Ř E D N Á Š K Y  T E L E K O M U N I K A C E  V   K O S T C E

P O D Ě K O V Á N Í

D Ě K U J E M E  Z A   P R O H L Í D K U  K R Á S N É  V Ý S T A V Y

Přednášky se konají v těchto termínech: 31. října, 14. a 28. listopadu, vždy ve středu 
od 10 hodin v zázemí ČTÚ, Sokolovská 219, Praha 9 Vysočany (přímo u výstupu metra B 
Vysočanská).
Vzhledem k tomu, že kapacita míst je omezená, je nutné se předem registrovat 
na tel.: 224 004 873 nebo e-mailem na adrese: akademie@ctu.cz 

Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům lůžkové části 
Polikliniky Prosek, konkrétně rehabilitačním pracovnicím paní 
Janě a slečně Petře a sestřičkám za skvělý přístup k pacientům po 
operacích. Hodně takových vstřícných lidí v našem zdravotnictví.

Díky za rozcvičení Blanka Bauerová 

RETRO BIJÁK 60.–90. let
200 slavných kostýmů z fi lmů, pohádek i seriálů! Galerie v Tan-
čícím domě.  Senioři Prahy 9

Miluše a Josef Brabcovi
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Letní tábor s klubem Harfi ca
Na šťastný třináctý letní táborový pobyt nazvaný „Bezpečné prázdniny s Harficou“ jsme s klu-

bem Harfica vyjeli v prvním srpnovém týdnu. 

Letošní rok jsme strávili opět 
v turistické základně Buben 
v obci Plešnice u Plzně. Přímo 
nad naší základnou se nachá-
zela zřícenina hradu Buben 
a pod námi se vinula řeka Mže. 
V dosahu jsme měli přehradu 
Hracholusky, kam jsme se 
chodili společně koupat a do-
vádět na místní tobogán. Sa-
motný areál nabízel k využití 
hřiště se sportovní výbavou, 
včetně pingpongového stolu, 
ohniště, velká společenská 
místnost byla využívána nejen 
na naše společná setkávání 
a hry, ale posloužila nám také 
jako jídelna.

Byli jsme se podívat na šer-
mířských slavnostech, zažili 
jsme vodní bitvu i noční bo-
jovku na zřícenině Buben. 
Při výletech jsme se podívali 
do Plzně do plaveckého areá-
lu Slovany, navštívili jsme 
dinopark, lodí jsme se proje-
li po přehradě Hracholusky 
a také jsme si pěkně protáhli 

těla při celodenním výletu. 
Nechyběla ani oblíbená večer-
ní diskotéka. Velký ohlas mělo 
večerní předčítání pohádek 
jedním z vedoucích, kterého 
se účastnila celá základna. Za-
žili jsme něco nového, zasmáli 
jsme se a bylo nám dobře.

Tábora se účastnilo 21 dětí 
s trvalým pobytem v Praze 9 
ve věku 6 až 15 let. Personálně 
tábor zajišťovalo sedm dospě-
lých pracovníků (6 oddílových 
vedoucích, hlavní vedoucí 

a zdravotník), kteří mají 
dlouhou praxi v práci s dět-
mi. Na letošním táboře bylo 
veškeré jídlo připravováno 
přímo na základně. S koncem 
tábora se loučily děti velmi 
nerady a již se těší na další tá-
bor v roce 2019. A my vedoucí 
také.

Za to, že jsme tábor mohli 
opět uskutečnit, děkujeme MČ 
Praha 9 a Magistrátu hlavního 
města Prahy, jenž tábor fi nan-
cují. �Text a foto: Kateřina Čermáková

I N F O

Víkendový výjezd 

s klubem Harfi ca

Letos v období podzimních prázdnin 

klub Harfi ca pod záštitou MČ Praha 9 

opět pořádá víkendový výjezd pro děti 

z Prahy 9. Víkend je koncipován jako 

akce navazující na letní tábor s Harfi cou.

V pořadí již osmá akce tohoto druhu se 
uskuteční ve dnech 26. až 28. října 2018, 
tentokrát poprvé v rekreačním středisku 
v obci Jestřabí v Krkonoších. Víkendový 
výjezd je určen pro děti ve věku 7-15 let, 
které splňují podmínku trvalého pobytu 
v Praze 9 nebo spolupracují s Odborem 
sociálním Úřadu MČ Praha 9. Jedná se 
o třídenní resocializační pobyt v přírodě, 
kde budou děti smysluplně trávit volný čas 
(sportovní a prožitkové aktivity, hry, výlety). 
Víkendového výjezdu se účastní pracovníci 
klubu a také vedoucí klubu Harfi ca. 
Zveme vaše děti na pobyt s lákavým 
a zajímavým programem, bude pro ně 
zajištěna doprava na místo, stravování, 
ubytování, materiální vybavení. Děti přiro-
zeně zapojujeme také do procesu vaření 
a uklízení. Jelikož je příspěvek na pobyt 
ze strany rodičů opravdu symbolický (činí 
160 Kč na dítě), je výjezd určen především 
pro děti z rodin s nižším socioekonomic-
kým statutem. Přihlášky jsou k dispozici 
od 1. října v klubu Harfi ca. Můžete nás 
také kontaktovat na facebooku klub 
Harfi ca. S přihlášením neváhejte, jelikož je 
kapacita pobytu omezena na 15 dětí. �
Kateřina Čermáková,  vedoucí klubu Harfi ca

Z letního tábora
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Bezpochyby nejpohodlnější 
způsob jak zakoupit krátko-
dobou jízdenku s platností 
30 minut až 3 dny pro cestu 
veřejnou dopravou v rámci 
Pražské integrované dopra-
vy (PID). 

Jen pár kliků a jedete
Aplikace umožňuje vyhle-
dat dopravní spojení podle 
vaší polohy a doporučí 
nejlevnější jízdenku, kterou 
pro svou cestu potřebujete. 
Jednou z výhod aplikace je 
schopnost pracovat s aktu-
álními informacemi o do-
pravě na území hlavního 
města a Středočeského kraje 
(v rámci PID), a to včetně 
výluk nebo mimořádných 
událostí. Máte jistotu, že 
aplikace vyhledala nejrych-

lejší možnou cestu. Zaplace-
ní jízdenky probíhá pomocí 
nahrané platební karty 
nebo služby Masterpass, 
jízdenka je aktivní do dvou 
minut od zakoupení. 

Oproti SMS jízdenkám, 
které zůstávají v platnosti, 
poskytuje mobilní aplikace 
ještě jednu zásadní výhodu 
-jízdenka zakoupená přes 
mobilní aplikaci je platná 
ve všech pásmech PID, tedy 
i v integrovaných částech 
Středočeského kraje, včetně 
vlaků ČD. Pokud cestující 
nevlastní In Kartu ČD a chce 
cestovat po Praze a Středo-
českém kraji vlakem, ne-
musí si pořizovat fyzickou 
jízdenku, stačí mu koupit 
si jízdenku přes mobilní 
aplikaci. 

Váš průvodce veřejnou  
dopravou
Aplikace také zobrazí uživa-
teli také přehled parkovišť 
P+R a jejich aktuální ob-
sazenost, takže mají řidiči 
přehled, kde mohou odstavit 
svůj automobil a pokračovat 
pohodlně veřejnou dopra-
vou. Další šikovnou funkcí 
je možnost nákupu až deseti 

jízdenek najednou, které si 
poté cestující aktivuje podle 
potřeby před nástupem do 
vozu PID. Zakoupenou jíz-
denku můžete navíc předat 
dalšímu uživateli, který má 
aplikaci nainstalovanou. 
Aplikace je zdarma ke 
stažení v App Store a Google 
Play. Více informací na pid.
litacka.cz/aplikace

Nová mobilní aplikace PID Lítačka 
Pohodlné cestování na dosah ruky

 Od srpna je cestujícím v Praze a Středočeském 
kraji k dispozici nový regionální dopravní systém PID 
Lítačka, který mimo jiné přinesl novinku v podobě 
stejnojmenné mobilní aplikace pro nákup krátkodobé-
ho jízdného. Jaké výhody cestujícím nabízí? 

Oslavte s námi naše výročí!  Máme pro vás nachystané tyto slevy a akce: 
- 10 % na očkování + odčervovací tableta na 10kg zdarma

- 500 Kč na čištění zubů ultrazvukem
- 250 Kč na preventivní vyšetření krve + klinické vyšetření zdarma

Fotosoutěž o nejhezčí narozeninovou fotku.
Pro nově registrované pacienty dárek.

(Akce platí do konce listopadu). Více infomací na našich webových stránkách.

SLAVÍME 
10 LET!

VETERINÁRNÍ KLINIKA HLOUBĚTÍN 
Mochovská 535/38, Praha 9 - Hloubětín, 198 00

www.veterinahloubetin.cz, Tel: 281 863 796
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Po vstupu do penze jsem si 
moc vyskakovat nemohla. 
Životní standard mi prudce 
klesl především po smrti 
manžela. Byla jsem šťast-
ná, že mám alespoň kde 
bydlet. Ještě s manželem 
jsme si naštěstí pořídili byt 
na hypotéku, kterou se nám 
podařilo před lety splatit. 

Byt mi pomohl podruhé
A teď mi můj byt nečeka-
ně pomohl znovu. Živoření 
skončilo a já se konečně 
rozlétla. Renta z nemovi-
tosti je pro lidi, jako jsem já, 
skvělé řešení. Podobně jako 

při hypotéce jsem si půj-
čila peníze, za které ručím 
svým bytem, ale za života 
nic splácet nemusím - to 
je na Rentě právě výjimeč-
né. Nic podobného u nás 
pro seniory neexistuje. Byt 
si do hrobu nevezmu, tak 
si peníze v něm „uložené“ 
ráda užiju. 

Seriózní jednání 
Zjistila jsem, že Rentu z ne-
movitosti v Česku nabízí jen 
jedna společnost – FINEMO.
CZ. Jednání po telefonu i 
osobně probíhalo vždy velmi 
seriózně. Nyní mi tedy již rok na účet chodí každý měsíc 

9 000 Kč. A to jsem si na za-
čátku nechala ještě vyplatit 
jednorázově 200 tisíc korun 
na vytoužené úpravy v bytě.

Víc peněz v důchodu
A proč je pro mě Renta z 
nemovitosti tak výhodná? 
Mám víc peněz na život, 
na koníčky, na lékaře, na 

zábavu. Byt navíc zůstává 
v mém vlastnictví a nemu-
sím nic splácet. Vím, že až 
zemřu, vše vypořádají mé 
děti, aniž by je celá záleži-
tost fi nančně zatížila. Renta 
z nemovitosti mi vrátila klid 
do života.

Výhody Renty z nemovitosti:

získáte peníze na cokoli 
(najednou či postupně)
za Vašeho života nemusíte nic 
splácet a nikdy se nesplácí více 
než cena nemovitosti
zůstáváte bydlet doma a jste nadá-
le vlastník svého bytu či domu
můžete žít důstojněji a život si 
více užívat

Chcete vědět více?

Další informace o Rentě z nemo-
vitosti najdete na webu: 
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kal-
kulaci a seznámit se s příběhy klientů.
Můžete také zavolat na 
tel. 233 321 850.
Máme licenci České 
národní banky.

Málo peněz v důchodu? To už naštěstí neřeším!
 Káva s kamarádkou, jóga a cestování za vnoučaty. 

Jsem šťastná, že si svůj život v důchodu můžu koneč-
ně užívat. Prvních deset let v penzi ale bylo krušných. 
Nový směr mému životu dala Renta z nemovitosti.

Poliklinika Prosek při dnu zdraví v novém
Tradiční Den zdraví zorga-

nizovala Poliklinika Prosek 

ve spolupráci s oblastním 

spolkem Českého červeného 

kříže letos 13. září.

Přehlédnout nešlo nově upra-
vené prostranství před polikli-
nikou, zrekonstruované bistro 
ani nově upravené prostory 
uvnitř polikliniky včetně no-
vých ordinací. „Den zdraví roz-
šiřuje možnosti preventivního 
zdravotního vyšetření a vítám, 
že zájem o něj každoročně 
stoupá. Letos se lékaři a odbor-
níky nejen z prosecké polikli-
niky nechalo vyšetřit více než 
600 zájemců, především se-
niorů,“ konstatuje Taťjana Hor-
ká za MČ Praha 9, která je zři-
zovatelem Polikliniky Prosek. 
Největší zájem byl o zjištění 
hladiny celkového cholesterolu 
v krvi (550 lidí), hladiny cukru 
v krvi (580), hodnot krevní-
ho tlaku (570). Mnozí (270) 
se zajímali o svou váhu nebo 
navštívili Oko Bus (154) a další 
odborná pracoviště. �Text a foto: mk

Dne zdraví na Poliklinice Prosek se zúčastnil také starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím 
a radní pro zdravotnictví MČ Praha 9 Taťjana Horká.

V nově otevřeném bistru si vyberete z pestré nabídky jídel z čerstvých surovin. Můžete 
se najíst na místě v příjemném prostředí nebo si pochoutku odnést domů.

Novou přístavbou a přestavbami 
bývalých skladových prostorů vznikají 
na poliklinice nové ordinace (na sním-
ku ordinace s novým přístrojem EEG). 
Postupně jsou rekonstruovány i chodby 
a čekárny.

Devitka_10_2018.indd   15 26.09.2018   14:57:52



D E V Í T K A  /  M A G A Z Í N  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  9 Ř Í J E N  2 0 1 816

K U L T U R A

P O Z V Á N K A

Kreativní dílna 

Zastav se a tvoř

Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny 
věkové kategorie, tvoříme zde pro ra-
dost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. 
Za krátkou dobu můžete z obyčejných 
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se 
odreagovat od denního shonu a ještě si 
odnést vlastní umělecké dílo.    
Program dílen v Galerii 9 vždy ve středu 
od 17 do 19 hodin.
  3. 10. – frotáž/voskovky a křídy
10. 10. – malujeme mandaly
17. 10.  –  výrobky z bezvýpalové 
keramické hlíny
24. 10. – kreslíme fi xami/optické klamy
31. 10. – obtisky listů/koláž

Dámský klub

Od 19 do 21 hodin.
24. 10.  – relaxační kreslení

K účasti na dílně se nemusíte objedná-
vat, kapacita je ale omezena provozními 
možnostmi. Kurz probíhá přímo ve 
výstavních prostorách. 

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

Letos je Salon Prahy 9 tematic-
ky věnován Devítce ve všech 
jejích podobách: historii, sou-
časnosti, osobnostech, událos-
tech či souvislostech. Tím spíš, 
že v tomto roce osmičkových 
výročí slaví půlkulaté jubileum 
i Galerie 9. Od jejího založení 
uplyne koncem roku právě 
čtvrt století. 25 let, více něž 350 
výstav, skoro dvakrát tolik vy-
stavujících a nespočet návštěv-
níků. A nevyčíslitelně radosti 
z umění i milých setkání.

Báli jsme se, že tematické 
omezení letošního Salonu Pra-
hy 9 řadu účastníků předešlých 
ročníků odradí, ale k naší velké 
radosti se ukázalo, že lokální 
patriotismus není jen vyčpě-
lou frází a že genius loci ... je 

geniem loci. I v místech, jimž 
bylo druhdy podle dobových 
popěvků třeba se vyhnout a jež 
mají dnes zcela novou podobu. 

A co víc: příchylnost k regionu 
i Galerii 9 účastí v Salonu proje-
vili i autoři, v jejichž domovské 
adrese se sice devítka nevysky-

tuje, ale pamatují, vzpomínají, 
ctí a sounáleží. Možná v Praze 9
nalezli něco, co jim v jejich nej-
bližším okolí chybí.

V letošním Salonu Prahy 9 
vystavují Tomáš Blažek, Zdeňka 
Čechová, Marie Černá, Markéta 
Černá, Irena Durmanová, Karel 
Dvořák, Pavel Dvořák, Alexan-
dra Dvořáková, Miloslav Hanuš, 
Tomáš Honz, Jana Chmelíková, 
Marta Jedličková, Přemysl Jin-
dra, Jiří Jaromír Kubát, Jiří Kuti-
na, Lubor Mádr, Mirka Mádrová, 
Dana Nováková, Jitka Oberma-
jerová, Jan Plachetka, Jan Vít, 
Petr Voska a Jana Zajacová. 

Jako hosté Salonu představí 
své práce věnované Devítce 
Gennadij Alexandrov, Voj-
těch Kolařík, František Tomík 
a Alex Zupka. Vysočanské 
linoryty pak připomenou dílo 
Hany Urbanové (1934-2013). 

Nezapomeňte se přijít 
podívat. Určitě v malbách, 
kresbách, grafi ce, techartu, 
multimedia artu, fotografi i, 
plastice a keramice uvidíte to, 
co znáte, úplně jinýma očima 
a možná se vám také otevřou 
zcela nové obzory. Ano. De-
vítka má své kouzlo. �

 Salon Prahy 9
Je to tu! Salon Prahy 9 se vrací do Galerie 9 po necelých 

dvou letech, v plné síle a s plným nasazením. Vystavovaná 

díla tu můžete obdivovat od 3. října do 1. listopadu 2018.

Tomáš Honz: Kolbenova, 2016, 
olej na plátně 50 x 70 cm

Karel Dvořák: Devítka, 2018, akryl 
80 x 80 cm

Alex Zupka: Starý lihovar, 2018, olej na plátně 80 x 150 cm

Pavel Dvořák: Estakáda, 2016, olej 
na plátně 60 x 80 cm

Hana Urbanová: Lidový dům, linoryt 
11 x 15 cm

Divadlo Gong informuje
Chcete si pro děti zajistit na víkendová pohádková představení ta nejlepší místa v Divadle Gong? 

Od letošní sezóny máte mož-
nost, protože byl zahájen pro-
dej vstupenek na konkrétní 
místa k sezení. Dále připomí-
náme, že na tato představení 
platí jednotné vstupné 110 Kč 
pro děti i dospělé.
Od října se také vrací oblíbená 
sobotní rodinná odpoledne 
plná zábavy, tvořivosti a vzdě-
lávání. Před každou pohádkou 
hranou první sobotu v měsíci 
(v říjnu výjimečně druhou) se 
bude konat tematická kreativní 
dílna, které se se vstupenkou 
můžete zúčastnit zdarma. Po-
kud budete mít zájem pouze 
o dílnu, zaplatíte symbolických 
20 Kč za osobu. S kreativními 
dílnami začínáme v sobotu 
13. října od 13.30 hodin před 

vančurovskou klasikou Kubula 
a Kuba Kubikula. Pro podrob-
nější informace a aktuality 

sledujte náš web a facebookový 
profi l.

Divadlo Gong
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Noam Omer: Zrození Ven(o)uše
V nové Galerii Hala C na pražské Balabence bude 24. října zahájena výstava mladého izrael-

ského umělce Noama Omera. Potrvá do 12. listopadu 2018.

Jak název výstavy napovídá, 
autor přetváří výjevy z myto-
logie do groteskních situací, 
v nichž často hraje hlavní roli 
postava jeho vlastního otce, 
jehož podobu nese i Venuše 
na ústřední malbě.

Před patnácti lety, kdy du-
ševně nemocný Noam začal 
systematicky tvořit, to byl 
právě jeho otec, kdo se stal 
jeho ochranitelem a průvod-
cem v uměleckém světě. 

Noam Omer pracuje nejen 
s obrazy z dějin kultury, ale 
především s těmi, které for-
mují naši nedávnou minulost 
i současnost. Vztahuje se nejen 
k obrazům z židovsko-křes-
ťanské tradice, k tragédii ho-
locaustu, která poznamenala 
i jeho vlastní rodinu, ale také 
k aktuálním událostem, jako 
byl útok na newyorská „dvoj-
čata“ 11. září 2001 nebo dnešní 
drama v Aleppu. Jednotli-

vé prvky reality malíř štěpí 
do kontrastních ploch, které 
dohromady skládají formálně 
i významově deformovanou 

mozaiku. Lidská těla, drapérie 
i prostory mají totožnou struk-
turu, a splývají tak v jedinou 
nerozlišenou matérii, v níž se 

odehrává apokalyptické lidské 
hemžení.

Omerovy obrazy, počítačové 
grafi ky a fotomontáže mo-
hou připomínat cyklus Hrůzy 
války Francisca de Goyi, a to 
nejen díky ad absurdum do-
vedenému zobrazení krutosti 
a utrpení, ale i kvůli vyhrocené 
dramatické optice. U Omera, 
podobně jako u Goyi, je vidění 
světa ovlivněno nejen vnějšími 
podněty, ale především cha-
osem, který mu v mysli způ-
sobila duševní nemoc. Ta mu 
paradoxně dovoluje nahléd-
nout a ztvárnit ty fasety sku-
tečnosti, které běžným lidem 
mohou zůstat skryté.

Kurátorka výstavy: Terezie 
Zemánková, koncept výstavy: 
Galit Semel. �em

Pražské dechové 

kvinteto

Koncert Pražského dechového 

kvinteta 25. října 

od 19 hodin na vysočanské 

radnici připomene 90 let 

trvání tohoto tělesa.

Zazní díla J. Haydna, 

W. A. Mozarta, F. Farkase

Pražské dechové kvinteto založil v roce 1928 
Dr. Václav Smetáček, hobojista a pozdější 
slavný dirigent. V roce 1968 úspěšně obnovil 
činnost uznávaného tělesa fl étnista a pro-
fesor Pražské konzervatoře Jan Hecl a vedl 
soubor čtvrt století.
V současné době vystupuje Pražské dechové 
kvinteto ve složení: Jan Machat (fl étna), Jurij 
Likin (hoboj), Vlastimil Mareš (klarinet), Jan 
Vobořil (lesní roh) a Miloš Wichterle (fagot).
Hudební kritikou je soubor hodnocen jako 
jeden z nejlepších dechových ansámblů 
současnosti. To potvrzuje řada mezinárod-
ních ocenění včetně francouzské ceny „Choc 
du Monde de la Musique 1999“ za nejlepší 
nahrávku roku z celosvětové produkce, 
kterou byly v podání souboru komorní 
skladby Leoše Janáčka, a nejvyšší ocenění 
časopisů Repertoire a Diapason za nahrávky 
F. Poulence a J. Francaixe.
Pražské dechové kvinteto pravidelně kon-
certuje na významných festivalech v Evropě 
a USA, podniklo mnoho turné po Evropě, 
USA, Japonsku.
 Koncert se koná v obřadní síni vysočanské 
radnice, Praha 9, Sokolovská 14/324.

Vysočanský kříž opět v plné kráse 
O zničení litinového kříže v ulici U Vysočanského pivovaru se oddělení kultury Úřadu MČ Pra-

ha 9 dozvědělo 24. ledna 2018. Vandal zřejmě o předešlé noci vyvrátil pískovcový sokl a kříž 

se rozlomil na tři části. Dnes už je památka opravena.

„Litinový kříž vlastní MČ 
Praha 9, takže jsme ho dali 
opravit a zrestaurovat,“ kon-
statoval místostarosta 
MČ Praha 9 Adam Vážanský 
29. srpna, kdy byl kříž znovu 
osazen, a dodal: „Restaurátor 
uvedl kříž do původního sta-
vu, tzn. že doplnil tělo Krista 
i oválnou cedulku pod ním, 
která již léta chyběla.“

Co symbolizuje vysočanský kříž?

V roce 1756 probíhala sedmi-
letá válka, která zasáhla i úze-
mí Prahy 9.Bojovalo se v ní 
o Slezsko a jedna z velkých bi-
tev mezi rakouskou a pruskou 
armádou se odehrála na území 
Prahy 9.Tehdy, 6. května 1757, 
se obě strany střetly u Štěr-
bohol. Bitva skončila násle-
dujícího dne v Hrdlořezích 
a okolí. Byl v ní smrtelně zra-
něn i pruský vojevůdce maršál 
Schwerin a potom následovalo 
obklíčení a bombardování 
Prahy. Na rakouské straně 
bojovali za slávu mocnářství 
především čeští vojáci. Ve Vy-

sočanech bitvu u Štěrbohol 
připomíná právě litinový kříž.

Původně stával na mírném 
návrší zvaném Homolka. Dnes 
už ho nenajdete, protože se 
nacházel uvnitř nyní už také 
bývalého areálu Auto Praga 
ve Vysočanech. Tady byla 
vyhloubena šachta, kam se 
ukládali mrtví, kteří zahynuli 
na bojišti nebo později zemřeli 
ve špitále. Když se později 
areál závodu rozšiřoval, byly 
ostatky exhumovány a pře-
vezeny na vojenský hřbitov 

na karlínské Invalidovně. 
Kříž, kterým byl společný 
hrob obětí bitvy označen, byl 
přemístěn do ulice U Vysočan-
ského pivovaru. �Text a foto: red

Zrození Venuše

Kříž po řádění vandala

I N F O

Galerie Hala C, Drahobejlova 15, Praha 9 
(vstup z ul. Lihovarská 12, přes dvůr).
Otevírací doba: pondělí až neděle od 
25. 10. do 12. 11. 2018 od 15 do 19 hodin.

V původní kráse
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Kdo nebude plakat (smíchy), není Čech!
Svérázný stand-up komik Lukáš Pavlásek zve do vysočanské-

ho Divadla Gong na svůj celovečerní pořad. Vidět ho 

můžete v Divadle Gong 29. října od 19 hodin.

Můžeš divákům pořad „Kdo ne-
pláče, není Čech!“ představit?
Je to můj celovečerní speciál, 
který má podtitul Češi, alko-
hol a Rock and roll. Diváci, 
kteří mají rádi stand-up a můj 
humor, mě tu mohou vidět 
na jevišti samotného celou 
hodinu a půl a dostat se tak víc 
do atmosféry, než když kou-
kají na jeden krátký výstup. 
Poskládal jsem ho ze svých 
nejlepších stand-upů na toto 
téma a k tomu přidal nějaké 
úplně nové. Celé je to propojené 
do jednoho celku. Koukneme se 
společně, co si my Češi myslíme 
o ostatních národech, dozvíme 
se, proč pití prospívá naší civili-
zaci, co pít, aby se vám narodil 
Václav Klaus, poradím, jak strá-
vit dobrou dovolenou v kempu, 
sestavíme si nekompromisní 
punkovou kapelu, rozebereme 
naše lidové písně a nakonec si 
zazpíváme o tom, co nás štve, 
protože… správnej Čech není 
nikdy spokojenej.

Jaký je tvůj vztah k pití? Způ-
sobil jsi v podnapilosti něco, 

za co ses pak musel stydět? 
Je to jedno z témat, kterého se 
v představení dotknu, protože 
my Češi jsme svým vztahem 
k pití pověstní. Já ale žádnou 
stydlivou opileckou historku 
nemám, což je asi dáno tím, 
že si myslím, že když už člo-
věk jednou za čas pije, tak 
by měl řádit a pořádně se vy-
dovádět a za nic se nestydět, 
protože to k tomu patří. Kdo 
se stydí, tak ať raději nepije 
vůbec. 

Jak vznikají skeče a vtipy 
do tvých vystoupení? Zapisuješ 
si nápady, nebo všechno musíš 
vysedět u počítače?
Něco si zapisuji, něco vysedím 
u počítače, něco mě napadne 
během improvizace na jevi-
šti… pak se to ohrává po vy-
stoupeních, až z toho vznikne 
jeden celek, který funguje 
za všech okolností, jako tohle 
představení.

Jaký stand-up tě v poslední 
době nejvíc odrovnal svou zá-
bavností?

Teprve nedávno jsem viděl dva 
celovečerní speciály Eddieho 
Murpyho z osmdesátých let 
a ty se mi líbily hodně. Bylo to 
hodně přirozené a nenucené, 
jak to mám rád. Líbí se mi, 
když z někoho ten humor jde 
samovolně bez nucení.

Vzpomeneš si, který komik tě 
v dětství jako první okouzlil?
Louis de Funès. Toho jsem 
v dětství miloval a stále na-
podoboval. Vlastně jsem chtěl 
být jako on. Možná tam se 
vzala ta touha dělat humor 

a shazovat sebe i okolí. Sha-
zovat tu vážnou a důležitou 
stránku v nás.

Dokázal bys Gongu doporučit 
nějakého, třeba ještě ne moc 
známého komika, který by 
u nás mohl vystupovat?
Je jich hodně, ale třeba teď mě 
napadá komička Adéla Elbel. 
Je to žena, těch je v komice 
málo, a má svůj styl a osob-
nost, což je u komika důležité. 
Být svůj, mít charisma, nebrat 
se vážně a udělat si legraci sám 
ze sebe. �Text a foto: dg

Lukáš Pavlásek

Únikové hraní jménem Kocourfest
Na venkovní scéně vysočanského klubu Kocour proběhl druhý ročník multižánrového hudebního festivalu Kocourfest.

Druhou zářijovou sobotu se 
na útulném Dvorečku vyso-
čanského Obecního domu 
sešli muzikanti, kteří nesázejí 
na formu, ale na obsah svého 
vystoupení. Však také stísněné 
podmínky místní scény pře-
dem vylučují jakkoli nafouk-
nutou a nabubřelou pódiovou 
show. To, oč tu šlo, byla „jen“ 
muzika a co největší požitek 
z ní pro diváky.

Nedočkavým návštěvní-
kům byla již krátce po poledni 
připravena pro připomenutí 
videoprojekce z loňského 
ročníku. Od půl druhé už Ko-
courfest 2018 začal naostro, 
přičemž tento přívlastek je 
zcela namístě. Na trojúhelní-
kovém pódiu se totiž objevili 
Tereza Bečičková s Tomášem 
Ludvíčkem neboli energické 
gospelové duo T’N’T, které 
vždy dokáže dostat vstřícné 
publikum do varu. 

Vystoupení dalších dvou ka-
pel bylo pro opravdové fajnšme-
kry. Michal Braxatoris a BoBr 
i Mrakoplaš by se na Dvoreček 
ve svých klasických sestavách 
a s obvyklými instrumenty 
těžko vešli, a tak si návštěvníci 
Kocourfestu mohli užít jejich 
netradiční „light“ verze. 

Podvečer patřil vystoupe-
ním skvělých písničkářů. Folk 
v podání Alfi k&KruppEssen 
a manželů Walshových už 
obecenstvo defi nitivně pře-
nesl zpátky v čase a prostoru 
někam daleko od městského 
shonu. Z magické nostalgie 
a zasněnosti se je ani nepo-
koušel vyvést sám organizátor 
festivalu Zdenek Barták, který 
společně s bravurním kytaris-
tou Milanem Kramarovičem 
přikládali další a další hudební 
polínka. 

Závěr festivalu se nesl v od-
lehčeném duchu díky partě 
Dušana Bitaly Jakodoma, která 
ukázala těm, kteří to ještě 
nevěděli, jak snadné je zůstat 
duchem mladým. Možná až 
když zazněly poslední tóny, 
které rozehřívaly ohýnky 
v duších, došlo mnohým divá-
kům, že noci už jsou chladné. 
Ale i když je možná léto de-

fi nitivně pryč, dobrá hudba 
a přátelství zůstávají naštěstí 
dál. V tu chvíli se nechtělo 
věřit tomu, že jen kousek od-
tud křižují vysočanské ulice 
uspěchaní a zamračení chodci. 
Vždyť přeci stačilo udělat jen 
pár kroků, vstoupit na chvíli 
do světa Kocourfestu a roz-
loučit se s létem tím nejlepším 
možným způsobem.

Spokojeni odcházeli nejen 
diváci, ale i duchovní otec 
festivalu Zdenek Barták, kte-
rý svoje pocity shrnul slovy: 
„Mám z toho dobrý dojem. 
Oproti loňsku se nám podařilo 
o trochu zvednout návštěv-
nost a i díky tomu tu dnes byla 
dobrá atmosféra. Z bezpro-
středních reakcí muzikantů 
vím, že i jim se tu hrálo moc 
dobře. Takže se to asi vydařilo 
a já nevím, co víc bych si jako 
organizátor přál a k tomu do-
dal.“ �Text a foto: dg

Z letošního Kocourfestu
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Birlibánova podivuhodná cesta do 21. století
Moderní pojetí klasické pohádky Eduarda Petišky o Birlibánovi je symbolickým střídáním stráží v Divadle AHA!

Novou a minulou sezonu v Di-
vadle Gong symbolicky rámují 
dvě hry pro děti, které odrážejí 
současné dění v souboru Divadla 
AHA!, jež se stará o populární 
dětská představení ve vyso-
čanském kulturním domě. Řeč 
je o Brundibárovi a Birlibánově 
podivuhodné cestě. Tou první 
se se souborem loučí dlouholetý 
režisér a šéf ansámblu Miroslav 
Pokorný, druhá dala poprvé 
šanci usednout do režisérských 
stoliček Miloši Mazalovi a Rado-
vanu Klučkovi, které až dosud 
diváci znali pouze jako herce. 

I pohádky je třeba modernizovat

Zjistit, jak Klučka s Maza-
lem přistoupili k dramatizaci 
Petiškovy klasické pohádky 
o zlobivém chlapci, mohlo za-
tím jen několik desítek diváků, 
kterým se podařilo v červnu 
na sklonku sezony 2017/2018 
navštívit jedno z premiérových 
představení. Čekalo na ně ne-
jedno překvapení, tedy přinej-
menším na ty, kteří si Petiškovu 
knížku aspoň mlhavě pamatují. 

Tím nejmarkantnějším je pro-
měna Birlibánova největšího 
kamaráda - plyšového zajíčka 
Janečka, ve stejnojmenného 
robůtka. S tím souvisí i další po-
sun v zápletce. Místo hladového 
lišáka po něm prahne divadelní 
rekvizitář pan Liška (Kryštof 
Nohýnek), který má v plánu 
hračku, již Birlibán (debutující 
Jiří Perůtka) z neopatrnosti po-
škodil, rozebrat na součástky.  
Nejde však o samoúčelnou změ-
nu. Záměrem režisérského dua 
evidentně bylo téměř 60 let
starou pohádkovou moralitu 
zmodernizovat a přiblížit tomu, 
jak svět vnímají děti dnes. Způ-
sob, jak lenoší děti v současnosti 
a na počátku 60. let minulého 
století, se přeci jen dost změnil, 
a tak asi jen největšího tradicio-
nalistu zarazí, že do představení 
vstupují třeba počítačové hry.

Na míru Divadlu Gong 

Birlibán byl ušit prostorám 
Divadla Gong na míru, což ne-
musí být na první pohled jasné. 
Klučka s Mazalem využili toho, 

že místo důvěrně znají. Ten, 
kdo četl literární předlohu hry, 
ví, že se děj přesouvá z jednoho 
fantazijního světa do druhého. 
Navzdory očekávání se však 
herci nepohybují v žádných 
vysoce stylizovaných a vizuálně 
opulentních kulisách. Reži-
sérské duo dokonce ustoupilo 
i ze svého původního záměru 
„vytapetovat“ scénu pomocí 
videoprojekce. Scéna je většinou 
naprosto holá, což je vysvětleno 
přesunutím děje hry do prostor 
divadla, a vzniká tak jakási scéna 
ve scéně či divadlo v divadle. 
Představení tím však není v žád-
ném případě ochuzeno. Naopak! 
Pozornost malých diváků se díky 

tomu může zaměřit na samot-
né herce a postavy, které hrají. 
A čím více se ušetřilo na produk-
ci, o to více péče bylo věnováno 
světelným nebo kouřovým efek-
tům či některým kostýmům. 
Změn doznalo i rozuzlení celého 
příběhu, které je podstatně dra-
matičtější, než jaké nabízí kniha. 
Jednoduše řečeno, Birlibánova 
podivuhodná dobrodružství na-
bízejí dětem velkou porci zábavy 
s poučením a jejich rodičům 
nový, neotřelý pohled na jejich 
oblíbenou pohádku.

Soudě z reakcí prvních ma-
lých diváků se snažení Divadla 
AHA! nastartovat novou éru di-
vadelní produkce pro děti a mlá-
dež nemíjí účinkem. Birlibánova 
alotria a závěrečné zmoudření 
dětskou duši neustále oslovují, 
což je velmi příjemné zjištění. 
�dg, Foto: Joanna Mazal Žaganová

I N F O

Birlibánovu podivuhodnou cestu můžete 
vidět na Velké scéně Divadla Gong 
v sobotu 27. října od 15 hodin.

Birlibánova podivuhodná cesta 
do 21. století
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Více informací na
www.elodevysperky.cz

 ELEGANTNÍ MÓDA

SEZÓNNÍ MÓDA 

Náš obchod se nachází v 1.NP,
jsme
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GONG

1. 10. pondělí  19.00
Donald Churchill: NATĚRAČ 
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho 
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní 
roli.

3. 10. středa  19.00
Neil Simon: VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
14. patro, výtah nejezdí, voda neteče, 
venku horko k padnutí, v bytě zima, sou-
sedi pořádají mejdany a zloději ukradli, 
na co přišli. V hlavní roli S. Stašová.

4. 10. čtvrtek  14.00 
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
Krajanka Václava Hlaváčka: 100 LET 
ČESKOSLOVENSKA – 100 LET ČESKÉ 
DECHOVKY
Večer s dechovou kapelou Václava 
Hlaváčka a písničkami, které provázely 
vznik republiky. 

4. 10. čtvrtek  19.00
Daniel Glattauer: MAGICKÁ HODINA
Jízlivá komedie o manželském páru, 
jenž má lepší časy za sebou, a všední 
dny, děti a starosti partnery navzájem 
odcizily. V hlavní roli V. Cibulková.

9. 10. úterý  19.00 
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: ŠKALOUD 
Když maloměstská škola místo ohlá-
šeného europoslance omylem přivítá 
vychytralého podvodníka, začnou se dít 
věci.

10. 10. středa  19.00 
Pořad Slováckého krúžku v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU

11. 10. čtvrtek  19.00
Divadlo rodu Vejvodů
Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák: ZÁSKOK
Cimrmanova hra o nešťastné premié-
ře hry Vlasta v podání amatérského 
souboru.

14. 10. neděle  19.00
Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU 
NE!
Snadné je spadnout do manželské krize, 
ale jak z ní ven? V hlavní roli P. Nárožný.

15. 10. pondělí  19.00
Ray Cooney: PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM / 
„OUT OF ORDER“
Co všechno může způsobit nevěra a jed-
na „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli 
L. Noha.

16. 10. úterý  19.00
Kateřina Varhaník Wildová: JE LEPŠÍ 
BÝT ŠIKOVNÝ A SCHOPNÝ
Přednáška z cyklu Ekonomie každoden-
nosti.

17. 10. středa  19.00
Jazz Club Gong
POLYDOR JAZZ SEXTET A EVA EMIN-
GEROVÁ
Klasický swing inspirovaný zlatou érou 
30. a 40. let.

18. 10. čtvrtek  14.00
„BYLI JSME ZA RAKOUSKA, ŽIJEME 
I PO NĚM“ 
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory

Hudebně-literární pořad ke 100. výročí 
vzniku samostatného Československa.

18. 10. čtvrtek  19.00
HOP TROP
Koncertní vystoupení stálice české folko-
vé scény v čele s J. S. Lenkem.

19. 10. pátek  17.00
PŘEDNÁŠKA PhDr. MARTY FOUČKOVÉ

20. 10. sobota  19.00
Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚ-
DI... / „PARDON ME, PRIME MINISTER“ 
Britská vláda se chystá zatočit s hazar-
dem, jenže to má jeden háček. Na nic 
netušícího premiéra Venablese se řítí 
skandál obřích rozměrů. V hlavní roli 
P. Nárožný.

21. 10. neděle  16.00
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S PYDLOU 
V ZÁDECH
Legendární inscenace s J. Dvořákem 
v hlavní roli. 

23. 10. úterý  19.00
RADŮZA
Slavnostní křest nového alba Muž 
s bílým psem.

24. 10. středa  19.00
KLÍČ – KONCERTNÍ UVEDENÍ NOVÉHO 
ALBA
Koncert v rámci turné doprovázejícího 
uvedení nové desky V čase zrání…

25. 10. čtvrtek  19.00
MARIEN
Koncertní vystoupení skupiny hrající 
folkovou, country a trampskou hudbu.

26. 10. pátek  19.00
Malá scéna
ČERNÁ HODINKA – Šporkovo trio 
a hosté
Byli jsme před Rakouskem, žijeme 
i po něm. 100 let republiky hudbou, písní 
a slovem.

29. 10. pondělí  19.00
Lukáš Pavlásek: KDO NEPLÁČE, NENÍ 
ČECH!
One man show známého komika s podti-
tulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.

31. 10. středa  19.00
CO VY NA TO, PANE ŠMOLDASI?
Večer plný humoru s oblíbeným moderá-
torem, básníkem a překladatelem Ivem 
Šmoldasem. Hudební doprovod Barbora 
Mottlová & Accoustic.

GONG DĚTEM

1. 10. pondělí  10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá 
čarodějnice (pro děti od 4 let) 
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice 
malé čarodějnice, která už chce konečně 
patřit mezi velké, a jejího věrného druha 
a rádce havrana Abraxase.

2. 10. úterý  10.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili 
život štěněte (pro děti od 3 let)
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se 
malá Dášeňka učí všem psím dovednos-
tem, aby se pak jako psí slečna mohla 
sama vydat do světa.

3. 10. středa  10.00 
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
(pro děti od 5 let)
Veselá i poučná pohádková klasika 
o špatných lidských vlastnostech pro 
děti i dospělé.

4. 10. čtvrtek  10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství 
kocoura Modroočka (pro děti od 3 let)
Poetická hudební pohádka o tom, jak 
jeden kočičí kluk poznával svět.

8. 10. pondělí  10.00 
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
(pro děti od 9 let)
Mediální výchova pro děti a mládež 
v kyberkostce.

9. 10. úterý  10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
(pro děti od 8 let)
Pohádka podle skutečného příběhu vy-
sočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

11. 10. čtvrtek  10.00
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: Birli-
bánova podivuhodná cesta
(pro děti od 3 let)
Fantastická cesta jednoho malého chlap-
ce do úžasného světa hraček.

11. 10. čtvrtek  14.15
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: Birli-
bánova podivuhodná cesta
(pro děti od 3 let)

12. 10. pátek  10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství 
Toma Sawyera (pro děti od 8 let)
Škola? Pche! To je přece ztráta času, 
když venku se zatím dají zažít velká 
dobrodružství.

13. 10. sobota  15.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula 
a Kuba Kubikula (pro děti od 4 let)
Pohádka o potulném medvědáři a jeho 
malém mlsném medvídkovi, který se 
ukrutně bál strašidel.
13.30–14.30 Doprovodný program - 
kreativní dílna na Malé scéně (ke vstu-
pence na pohádku zdarma)

15. 10. pondělí  10.00

Malá scéna 

J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička 

(pro děti od 3 let)
Příběhy malého nezbedného medvídka 
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice 
Barbory a klauna Vasila.

16. 10. úterý  10.00

V. Vančura, M. Pokorný: Kubula 

a Kuba Kubikula (pro děti od 4 let)

17. 10. středa  10.00

H. Krása, A. Hoffmeister, M. Pokorný: 

Brundibár (pro děti od 5 let) 
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat 
a porazit zlého a hamižného fl ašinetáře 
Brundibára? Slavná dětská opera z tere-
zínského ghetta.

18. 10. čtvrtek  10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne
(pro děti od 8 let)
Doba, život a dílo francouzského snílka, 
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného 
vizionáře.

19. 10. pátek  10.00 
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: 
Příhody Ferdy Mravence (pro děti 
od 3 let)
Napínavá dramata i humorné taškařice 
broučků, motýlů, housenek, červíků 
a pavouků odehrávající se v nejtaj-
nějších úkrytech v trávě, pod kameny 
i na břehu potoka.

20. 10. sobota  15.00
H. Krása, A. Hoffmeister, M. Pokorný: 
Brundibár (pro děti od 5 let)

22. 10. pondělí  10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se 
bouří
(pro děti od 6 let)
Druhý díl kultovní klukovské románové 
trilogie navazující na s úspěchem uvádě-
nou první část - Záhada hlavolamu.

23. 10. úterý  10.00 
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavo-
lamu (pro děti od 6 let)
Kultovní klukovský napínavý román s horo-
rovými prvky převedený na divadelní prkna.

24. 10. středa  10.00
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Mauglí (pro děti od 5 let)
Na poradní skále uprostřed indické 
džungle se ve vlčí smečce rozhoduje 
o životě či smrti ztraceného lidského 
mláděte Mauglího.

25. 10. čtvrtek  10.00
K. Čapek, V. Pokorný, M. Pokorný: 
Devatero pohádek (pro děti od 4 let)
Pan Kolbaba na dobrodružné poštovní 
pochůzce světem.

26. 10. pátek  10.00
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.: 
Romeo & Julie (pro mládež od 12 let)
Největší příběh všech dob, který není 
nutné představovat. Tentokrát v unikátní 
úpravě pro dva herce. Shakespeare 
v próze. Shakespeare pro dva. Shake-
speare is dead! Prostě o lásce.

27. 10. sobota  15.00
E. Petiška, R. Klučka, M. Mazal: 
Birlibánova podivuhodná cesta (pro 
děti od 3 let)

 31. 10. středa  10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a ko-
čičce (pro děti od 3 let)
Poetické a veselé vyprávění o trochu 
nemotorném pejskovi a způsobně vycho-
vané kočičce.

KLUB KOCOUR

4. 10. čtvrtek  19.30 
NAČAREJ

Ethno-folk ze všech koutů světa v podání 
pražské kapely.

18. 10. čtvrtek  19.30 
SYROVÝ TÓNY

Folk se syrovou akustickou kytarou, 
nevyzpytatelným akordeonem, smělými 
membranofony a dalšími perkusemi.

NATÁHNI KOPYTA

Alternativní folkové písničkářské duo 
s kytarou a houslemi.

23. 10. úterý  19.30 
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových 
hudebníků.

Divadlo Gong

GONG
Sokolovská 191, Praha 9, tel.: 266 311 629, 
777 865 885, e-mail: gong@divadlogong.cz
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ubeška v roce 2018
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v roce 2018

Freyova ulice v roce 2018 

Freyova ulice v druhé polovin
 60. let
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Přidejte se k nám do kroužku
Pokud stále hledáte volná místa v kroužcích pro své děti, můžete se přijít podívat na dvě schůzky ve volných 

kroužcích Domu dětí a mládeže Praha 9 a poté se rozhodnout, jestli budete pokračovat.

 3D modelování a tisk

Naučíme se pracovat s programy 
Autodesk Fusion 460 a profesio-
nálním programem Autodesk 
Inventor Professional. 3D krou-
žek je určen pro děti od 12 do 17 
let. Probíhá v pondělí od 16 
do 17.30 pro začátečníky a pro 
pokročilé od 17.30 do 19 hodin.

Breakdance B-boilers
Break dance je jeden z mnoha 
tanců pocházejících z ulice. Je 
to tanec pro každého, který se 
skládá z mnoha prvků. Přijít 
zatančit si můžete každé pon-
dělí a čtvrtek od 17.30 do 
19 hodin s naší zkušenou lek-
torkou. Kroužek je vhodný pro 
děti a mládež od 12 do 18 let. 

Kroužek – chovatel 

Děti na kroužku získají 
poznatky o chovu nejzná-
mějších, ale i exotičtějších 
domácích mazlíčků. Těšit se 

na vás budeme každé pondělí 
od 17.00 nebo od 18.00 hodin. 
Možné je také chodit v úterý 
od 18.00 hodin.

Kreativní výtvarná dílna

Děti mohou tvořit a relaxovat 
při výtvarné činnosti a zá-
roveň rozvíjet a hledat svoje 
talenty. Kreativní výtvarná 
dílna pracuje s různými mate-
riály. Kroužek je vhodný i pro 
menší děti předškolního věku.

Knihařská dílna 

Naučíme se základní druhy 
knižních vazeb, vytvoříme 
řadu dekorativních papírů 
a mnoho dalšího. Na kroužek 
se můžete těšit každý pátek 
od 16.00 do 17.30 hodin a je 
určen pro děti od 10 do 16 let.

Výtvarka 

V kroužku si zkusíte plno růz-
ných výtvarných technik a co 

se s nimi dá vytvořit. Kroužek 
je otevřen pro děti od 6 do 
11 let. Termín kroužku je čtvr-
tek od 14.00 do 15.30 nebo 
pátek 14.00 až 15.30. 

Výtvarka trochu jinak

Kroužek výtvarné tvorby, který 
děti naučí nejen jak využívat 
grafi cké prostředky pro reali-
zaci svých nápadů, ale také jak 
se nechat inspirovat známými 
uměleckými díly. Volná místa 
jsou ještě ve dvou lekcích, a to 
v pondělí od 15.30 do 17.30 
nebo v  úterý od 16.00 do 18.00.

Zeměmalba (1x za 14 dní)

Kurz Zeměmalba pro dospí-
vající a dospělé je nejen kraji-
nomalbou, ale zahrnuje v sobě 
i osvojování si polozapome-
nutých dovedností a poznat-
ků starých malířů minulých 
věků. Kroužek je pro vás 
otevřen ve dvou termínech, 

a to v úterý 18.00 až 20.30 
nebo ve středu 18.30 až 21.00. 
Kroužek je vhodný pro mládež 
a dospělé od 18 do 99 let.

Kurzy a lekce pro dospělé

Na lekce aerobiku se můžete 
těšit každé úterý od 20 hodin 
a aikida pro dospělé v úterý 
a čtvrtek od 19 hodin. 
Pokud dáváte přednost učení 
jazyků, máme pro vás volná 
místa v kurzech angličtiny. 
Pro mírně pokročilé je ter-
mín kurzu v úterý od 17.00 
do 18.30. Začátečníci se mo-
hou přihlásit do kurzu také 
v úterý, a to od 18.30 do 
20 hodin. �mb

Přihlásit se je možno u faráře Romana Mazura 
do začátku kurzu (roman.mazur@evangnet.cz, 

777 823 540 či osobně).
Součástí kurzu budou i diskuse a domácí úkoly.

Srdečně zveme své přátele i širokou veřejnost
na cyklus šesti setkání o základech křesťanské víry.
Pro zájemce o křest v našem evangelickém sboru

je kurz součástí přípravy na křest.
Ostatním je nabízen jako informativní nebo seznamovací.

Základy
KŘESŤANSKÉ VÍRY

�♥

Setkání se budou konat 
v klubovně sboru (U Pošty 1098/6), 

vždy ve středu od 18.30 hod.  

 17. 10. Velká otázka (o nejdůležitějších životních otázkách)
 24. 10. Příběh Ježíše Krista I: veřejné působení
 31. 10. Příběh Ježíše Krista II: ukřižování a vzkříšení
 14. 11. Být křesťanem v 21. století
 21. 11. Přehled křesťanských církví
 28. 11. O křesťanském křtu

http://liben.evangnet.cz
�/libenstievangelici

Přijďte se pobavit a oslavit stromy 
Všechny zveme na Svátek stromů v Klíčovském lesoparku, 

který oslavíme v neděli 7. října.

Pestré a pohodové odpoled-
ne začínáme ve 14 hodin a až 
do šesté hodiny se můžete těšit 
nejen z příjemného prostředí 
– děti a všichni zvídaví se mo-
hou vydat na orientační trasu 
po stopách Klíčovského bio-
koridoru a okolí. Pro všechny, 
kteří mají šikovné ruce, je při-
pravena výtvarná dílna, kde si 
můžete vytvořit různé ozdoby 
ze starých PET lahví nebo 
skládat koláže, samozřej-
mostí bude kaštánková dílna 
– zkrátka pro každého něco. 
A kdo by chtěl jen přihlížet, 
může se při tom občerstvovat 
sousedskými dobrotami.

Během přátelského setká-
vání si budeme také povídat 
o revitalizaci Klíčovského 
lesoparku a posilování funk-
ce Klíčovského biokoridoru, 
kterému se dlouhodobě i s vaší 
pomocí věnujeme. Takže 
přijďte pěšky, přijeďte na kole  
nebo použijte MHD (od metra 
vás přiveze BUS 151). Ces-
ta do parku bude značená 
od zastávek autobusu Klíčov 
a Ke Klíčovu. Svátek stromů 
již podesáté organizuje spolek 
Krocan za grantové podpory 
hlavního města Prahy. Více 
se o Svátku stromů dozvíte 
na www.krocanos.cz. �

I N F O

Dům dětí a mládeže Praha 9, 
Měšická 720/2, Praha9
www.ddmpraha9.cz 
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Vzpomínka na rok 1968
Městská knihovna v Praze, pobočka Prosek, Měšická 806/3 Praha 9 pořádá 11. října od 17.00 

do 18.30 hodin akci s názvem Vzpomínka na rok 1968.

Přijďte zavzpomínat na po-
hnuté okamžiky našich dějin 
spolu s paní Kateřinou Bouš-

kovou. Pokud máte dobové 
fotografi e či různé předmě-
ty připomínající rok 1968, 

vezměte je s sebou do naší 
knihovny! Vstup zdarma. Více 
na www.mlp.cz. �ml

Vysočanský (ba)binec
Ještě jsme se nevzpamatovali z konce letních prázdnin a už je před námi podzimní Vysočanský 

(ba)binec, naše bazarová akce s oblečením pro dospělé i děti, hračkami a sportovním vybavením. 

Nabírat budeme maximál-
ně 30 ks hlavně podzimních 
a zimních věcí (prodejní for-
mulář ke stažení na našem 
webu www.divadlogong.cz). 
Nabírání zboží: 1. a 2. října 
14–20 hodin
Konání akce: 10. a 11. října 
14–21 hodin
Výdej neprodaného: 
15. a 16. října 14–20 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysoča-
nech, Jandova 4
Kontakt: 777 853 883, 

kurzy@divadlogong.cz 
�Text a foto: dg 

Háčkování
Chcete se seznámit s techni-

kou našich babiček? V říjno-

vém kurzu šití máte možnost. 

Lektorka vás naučí pracovat 

s háčkem a bavlnkou, uháč-

kujete řetízková i pevná očka, 

sloupky a polosloupky. 

Výsledkem workshopu bude 
krásný kousek krajky. 
Kdy: 
 sobota 20. října 
 10–16 hodin
Kde: 
  Obecní dům ve Vysočanech 

(výtvarný ateliér), Jandova 4
Cena: 
  450 Kč (pracovní pomůcky 

a materiál v ceně) Kapacita 
kurzu omezena. 

Rezervace míst: 
  777 853 883, 

kurzy@divadlogong.cz, 
elektronická přihláška 
na www.divadlogong.cz. 

Záloha 200 Kč, nutno zaplatit 
v kanceláři kurzů nejpozději 
čtyři dny před akcí. �dg
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 ◆  ◆ 

 ◆ 

Š Á T E K  S   P Ř Í B Ě H E M

Doprovodná charitativní akce 
ŠÁTEK S PŘÍBĚHEM na podporu 
projektu Obědy pro děti pokračuje. 
Pokud máte doma nějaký šátek či 
šálu, které už nenosíte, věnujte je 
na náš bazar. My utržené peníze 
poskytneme organizaci Women for 
Women. 
Historie akce: www.divadlogong.cz/
divadlo-gong/satek-s-pribehem
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INZERCE
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Bitva o pivovar Kolčavka 2018 
aneb dny zrady 1938
…to byl název akce, kterou pořádala městská část Praha 9 

v ulici Nad Kolčavkou u pivovaru Kolčavka v sobotu 15. září 

2018. Stala se součástí připomínek „osmičkových“ událostí 

letošního roku. 

 „Sudetské události roku 
1938, třebaže se přímo týkaly 
pohraničí, měly dopad také 
na samotné Pražany. Mnoho 
z nich poskytlo útočiště svým 
příbuzným či známým, kteří 
narychlo opouštěli své do-
movy v oblastech zabraných 

Němci. Ale mnoho Pražanů se 
také aktivně účastnilo bojů při 
obraně státu, ať už to byli vo-
jáci, četníci, fi nancové. Mnozí 
padli, mnozí byli odvlečeni 
do Německa a jejich osud je 
dodnes neznámý. A především 
těmto často bezejmenným

hrdinům jsme chtěli vzdát 
hold a připomenout jejich 
odvahu a vlastenectví,“ uve-
dl místostarosta MČ Praha 9 
Adam Vážanský. �red Foto: dv

Prosecký podzim 

a Vivaldiho 

Čtvero ročních dob

Prosecký podzim uspořádala 
MČ Praha 9 v neděli 16. září 
už pojedenácté. Podzimní 
koncert pod otevřeným ne-
bem v parku Přátelství se nesl 
na tónech Vivaldiho Čtvero 
ročních dob a hudba tohoto 
autora doprovázela i ohňo-
stroj. Odpoledne tradičně 
patřilo dětské zábavě a hrám. 
� Foto: jd
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Pobočky Městské knihovny Praha na Devítce

 Prosek, Měšická 3/806

tel.: 770 130 254, 
bezbariérová

Vysočany, Zbuzkova 34/285

(vchod z ulice Krátkého)
tel.: 770 130 213, bezbariérová

Dětská pohotovost
v Nemocnici Na Bulovce

Dětskou pohotovost pro
Devítku zajišťuje ve všední 
dny, v sobotu, neděli a v době 
svátků Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
Ordinační hodiny LSPP pro 
děti v Nemocnici Na Bulovce:
Pondělí–pátek: 16:00–6:00
Sobota a neděle: nepřetržitě
Telefon: 283 842 224
 266 084 220

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ
POMOCI (LSPP)
NA ÚZEMÍ PRAHY 9

Provozovatel LSPP:
Poliklinika Prosek,
Lovosická 440/40, Praha 9
DOSPĚLÍ ve všední dny
19:00–6:00 hod., o víkendech
a svátcích od 19:00 hod.
posledního pracovního dne
do 6:00 hod. prvního 
pracovního dne.
Tel.: +420 286 881 518

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD přeje 
spoluobčanům příjemný podzim a očekává 
další podněty a spolupráci s vámi. Setkání 
občanů se zastupiteli Miloslavem Hanušem 
a Ing. Antonínem Polanským se koná 
v pondělí 18. září 2017 od 16 do 17.30 hod.

Hnutí
Pro Prahu

Zdeněk Davídek
e-mail: davidekz@praha9.cz
tel.: 602 643 472

Regionální kancelář TOP 09

Praha 9

www.facebook.com/
Marek Doležal – Praha 9 /TOP 09

Možnost objednání
na tel.: 602 262 686

Praha 9

Oblastní kancelář ODS Praha 9

sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro
e-mail: odspraha9@seznam.cz

Mgr. Ing. Aleš Doležal
dolezala@praha9.cz

Jan Sládek
sladekj@praha9.cz

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Trojkoalice

Strana svobodných občanů

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9

Senátní kancelář
senátorka Ing. Zuzana Baudyšová Business Center Rokytka (4. patro)

Sokolovská 270/201
Praha 9 – Vysočany
kontakt: jandobes01@seznam.cz
Jednání s paní senátorkou
po předchozí domluvě.

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

PROVOZNÍ DOBA: 

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

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů. Jedná se o nad-
standardní 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).

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 

SLUŽBA (LPS) 

NA ÚZEMÍ PRAHY 9
Provozovatel LPS:

 K O N T E J N E R Y  N A  K O V O V É  O D P A D Y

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na 
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na 
hliníkový odpad na vysočanské radnici.

Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery 
na kovové obaly:

Drahobejlova 1215/28

Drahobejlova 956/51

Habartická 500/48

Hrdlořezská 366/14a

Jablonecká 708/30

Jablonecká 714/40

Jablonecká 718/3

Klíčovská 293/20

Kovanecká 2295/9

Kovářská 1414/9

Kovářská 978/25

Kytlická 764/33

Lihovarská 1093/10

Litvínovská 286/15

Litvínovská 518/40

Lovosická 661/1

Na Harfě 935/5d

Na Rozcestí 1328/8

Na Vysočanských vinicích 824/8

nám. Na Balabence 1433/8

Novoborská 371/10

Novoborská 620/27

Novoborská 649/9

Odlehlá 321/67

Paříkova 354/5

Pešlova 341/3

Pešlova 356/12

Pod Strojírnami 707/13

Poděbradská 777/9

Podvinný mlýn 2126/1

Podvinný mlýn 2281/12

Prosecká 681/119

Rubeška 383/4

Skloněná 551/12

Střížkovská 550/33

Vysočanská 233/93

Vysočanská 554/69

Vysočanská 572/41

Vysočanské nám. 218/4

Zakšínská 571/8

Kontakty na vaše zvolené zástupce:

(ANO 2011)

P A R K O V A C Í  K A R T Y

Městská část Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy - oddělení dopravy oznamuje, 
že platnost parkovacích karet vydávaných od roku 2014 rezidentům a abonentům v okolí 
O2 areny, Sparty areny a v okolí ul. Stoupající se prodlužuje do odvolání. Případné změny 
budou avizovány na webových stránkách www.praha9.cz a v časopisu Devítka.

Upozornění: Akce pořádané 

MČ Praha 9 jsou monitorovány
 V souvislosti s nařízením EU 
2016/679 (GDPR) upozor-
ňuje MČ Praha 9, že v místě 
kulturních, společenských, 
sportovních a dalších akcí, 
které pořádá, probíhá foto-
grafování a natáčení videí 
z jejich průběhu pro účely 

prezentace a archivace. GDPR 
představuje právní rámec 
ochrany osobních údajů plat-
ný na celém území Evropské 
unie a hájí práva jejích občanů 
proti neoprávněnému zachá-
zení s jejich daty a osobními 
údaji. �

Adresa: OVV ČSSD Praha 9,
Jablonecká 322/70, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 721 029 892
e-mail: ovv.praha9@cssd.cz

Klub zastupitelů za ČSSD děkuje 
spoluobčanům a sousedům za obdržené 
hlasy v komunálních volbách. Zůstáváme 
na devítce s vámi a chceme nadále 
zkrášlovat naši městskou část. Miloslav 
Hanuš, předseda Klubu

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

www.ceskydomov.cz
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Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

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

Do VOK nepatří:
• lednice • televizory a počíta-
čové monitory • zářivky 
a výbojky • autobaterie • jiné 
nebezpečné odpady

VOK je přistaven ve stanove-
ný den na stanovišti pouze na 
4 hodiny (časy jsou uvedeny 
v harmonogramu). Součástí 
přistavení VOK je obsluha, 

která koordinuje ukládání 
odpadů. VOK není určen pro 
odkládání objemného (nebo 
jiného) odpadu podnikatelský-
mi subjekty!

říjen

1.10. 15.00-19.00 Na Břehu x Mlékárenská

2.10. 13.00-17.00 Jablonecká u č. p. 715/9

 14.00-18.00 Rumburská x Litvínovská

 15.00-19.00 Poděbradská x Podkovářská

6.10. 8.00-12.00 Vysočanská 39/573

 9.00-13.00 Jetřichovická proti č. 10

8.10. 15.00-19.00 Kovářská x U Školičky

9.10. 13.00-17.00 K Moravině x Drahobejlova

 14.00-18.00 Zubrnická x Trmická

 15.00-19.00 Děčínská - horní parkoviště

13.10. 8.00-12.00 Vysočanská 85/546

 9.00-13.00 Jablonecká x Šluknovská

15.10. 15.00-19.00 Pod Strojírnami

16.10. 13.00-17.00 Měšická x Novoborská

 14.00-18.00 Pískovcová

 15.00-19.00 Novoborská x Českolipská

20.10. 8.00-12.00 Skloněná u č. 8

 9.00-13.00 Habartická - parkoviště u objektu 496-503

22.10. 15.00-19.00 Novoborská x Varnsdorfská

23.10. 13.00-17.00 Teplická x Litoměřická - roh proti domům

 14.00-18.00 K Lipám x Chrastavská

 15.00-19.00 Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

27.10. 8.00-12.00 Vysočanská 113/243

 9.00-13.00 Pod Krocínkou proti č. 55

29.10. 15.00-19.00 Zakšínská x Zásadská

30.10. 13.00-17.00 Bílinská x Litvínovská

 14.00-18.00 Nad Krocínkou x Obvodová

 15.00-19.00 Českomoravská 21-23

listopad

3.11. 8.00-12.00 Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

 9.00-13.00 Lihovarská u č. 11

5.11. 15.00-19.00 nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

6.11. 13.00-17.00 Prouzova

 14.00-18.00 Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

 15.00-19.00 Drahobejlova x U Svobodárny

10.11. 8.00-12.00 Kovanecká x Podvinný mlýn

 9.00-13.00 Hrdlořezská u č. p. 64/43

12.11. 15.00-19.00 Na Harfě x Českomoravská

13.11. 13.00-17.00 K Moravině (v úseku U Školičky-Sokolovská)

 14.00-18.00 Jablonecká u č. p. 715/9

 15.00-19.00 Pešlova x Paříkova

19.11. 15.00-19.00 Ctěnická x Měšická

20.11. 13.00-17.00 Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)

 14.00-18.00 Veltruská x Litvínovská

 15.00-19.00 Stoupající - parkoviště u hřbitova

24.11. 8.00-12.00 Kopečná x Nad Šestikopy

 9.00-13.00 Vysočanská 39/573

26.11. 15.00-19.00 Prosecká 119

27.11. 13.00-17.00 Rumburská x Litvínovská

 14.00-18.00 Poděbradská x Podkovářská

 15.00-19.00 Novoborská x Českolipská

B E Z P L A T 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: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 

19. 12. 2018

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, Hlou-
bětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte 
v infocentru.

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

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby 
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.

Termíny:  10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018

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.

P O L I C I E  Č R  1 5 8 M P  P R A H A  1 5 6

Policie ČR, Místní oddělení 

Prosek

Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Stálá služba 
tel.: 974 859 730, 286 889 207
fax: 974 859 738
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@
pcr.cz

Policie ČR, Místní oddělení 

Vysočany

Ocelářská 1360/33
190 00 Praha 9
Stálá služba 
tel.: 974 859 710, 284 819 258
fax: 974 859 718
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@
pcr.cz

Obvodní ředitelství Městské 

policie Praha 9 - Prosek

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

Okrsková služebna 

Městské policie Praha 9 -

- Hrdlořezy

V Třešňovce 232/2 (Kaufl and)
tel.: 283 840 832
Okrskové služebny nejsou v provozu 
24 hodin denně. V případě, že se 
nemůžete dovolat na okrskovou služeb-
nu, kontaktujte přímo obvodní ředitelství 
na tel.: 222 025 588
Přestupky: 222 025 604 
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Harmonogram mobilního sběru 

nebezpečného odpadu v roce 2018

17. 11. – So křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji 8.00–8.20

křižovatka ul. Mimoňská x Verneřická (za poštou) 8.30–8.50

křižovatka ul. Letňanská x Klíčovská 9.00–9.20

křižovatka ul. Špitálská x Prouzova 9.40–10.00

ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 10.10–10.30

křižovatka ul. Vysočanské nám. x U Nové školy 10.50–11.10

U Smetanky (u potravin Lidl) 11.30–11.50

Sběr BIOODPADU
… do přistavených velkoobjemových kontejnerů podzim 2018

U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze 
zahrad - listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyň-
ský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky).

So 6. října 2018 – 9.00–12.00 hod.

Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
Před Mosty x Za Mosty

Ne 7. října 2018 – 9:00–12:00 hod.

Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská

Ne 21. října 2018 – 9.00–12.00 hod.

Pod Krocínkou proti č. 55

So 3. listopadu 2018 – 9:00–12:00 hod.

Nad Krocínkou x Obvodová
Ne 4. listopadu 2018 – 9.00–12.00 hod.

Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

Ne 4. listopadu 2018 – 13.00–16.00 hod.

Nad Kundratkou mezi č. 869/13b a 385/15

So 17. listopadu 2018 – 13:00–16:00 hod.

Miškovická x Poleradská

Ne 18. listopadu 2018 –  13:00–16:00 hod.

Podvinný mlýn 12–14

Hlavní město Praha zajišťuje 
pro své obyvatele zdarma sběr 
těchto druhů nebezpečných 
odpadů: rozpouštědla, kyse-
liny, zásady, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej 
a tuk (kromě jedlého), barvy, 
tiskařské barvy, lepidla, prys-
kyřice, detergenty obsahu-
jící nebezpečné látky (čisticí 
prostředky), léčiva, baterie 
a akumulátory.

Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně 
uzavřených nádobách!

Mobilní sběr nebezpečných 
odpadů na území hl. m. Prahy 

je služba určená pro občany 
Prahy (osoby s trvalým poby-
tem na území města). Z tohoto 
důvodu vyžaduje obsluha 
svozového vozidla předložení 
občanského průkazu, ale je 
 povinna od občana odpad pře-
vzít i v případě, že má trvalý 
pobyt na území jiné MČ, než 
na které se momentálně svo-
zové vozidlo nachází.

Pokud zjistíte jakékoli ne-
dostatky v oblasti nakládání 
s nebezpečným odpadem, 
obraťte se prosím na adresu: 
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
ochrany prostředí, Jungman-
nova 35/29, 110 00 Praha 1, 
tel.: 236 004 457

Podzimní semináře Akademie pro bytové domy
Projekt Akademie pro bytové domy pokračuje i na podzim novými semináři, které přinášejí atraktivní témata z oblasti bytových 

domů. Přednáší na nich vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti práva a bydlení a pro všechny registrované účastníky jsou zdar-

ma. Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně. 

SPOLEČNÉ PROSTORY 
V BYTOVÉM DOMĚ

9. října 2018; 16.00–19.00, 
Nadace ABF, Václavské ná-
městí 833/31, Praha 1 (v prů-
chodu) 
Kolem užívání společných 
prostor v bytovém domě je 
neustále mnoho domněnek, 
mýtů a nejasností. Kdo a jak je 
může využívat, jak je to s je-
jich pronájmem a které pro-
story bytového domu vlastně 
patří mezi ty společné? To 
všechno a mnoho dalšího je 
obsahem semináře Společné 
prostory v bytovém domě.

FINANCE V BYTOVÉM DOMĚ

25. října 2018; 16.00–19.00, 
Nadace ABF, Václavské ná-
městí 833/31, Praha 1 (v prů-
chodu) 
Problémy s neplatiči, jako je 
insolvence či exekuce, ale také 
hospodaření s fondem oprav, 
úvěry, refi nancování, prostě 
veškeré fi nance v bytovém 

domě, které se týkají všech 
jeho obyvatel. A právě toto 
všechno je obsahem našeho 
semináře Finance v bytovém 
domě. Přijďte se na naši mo-
derovanou diskusi podělit 
o konkrétní problémy při 
správě fi nancí. Za nás přijdou 
diskutovat přední odborníci 
na účetnictví, fi nancování 
a legislativu bydlení a budou 
odpovídat i na vaše dotazy.

FASÁDA V BYTOVÉM DOMĚ

8. listopadu 2018; 16.00–
19.00, Nadace ABF, Václav-
ské náměstí 833/31, Praha 1 
(v průchodu) 
Bojujete s řasami, prasklinami 
nebo vás trápí stále se opa-
kující graffi  ti? Připravujete 
opravu fasády bytového domu 
a nevíte, zda máte zateplit, 
nebo jen udělat novou omít-
ku? Bydlíte v historické části 
města a řešíte, jaké materiály 
využít pro obnovu vaší fasá-
dy? Přijďte se poradit s odbor-

níky, kteří fasádám opravdu 
rozumí. Dozvíte se například, 
že vhodnou údržbou můžete 
prodloužit životnost fasády 
o mnoho let a co taková údrž-
ba obnáší..   

LEGISLATIVA BYDLENÍ

22. listopadu 2018; 16.00–
19.00, MČ Praha 9, Sokolovská 
324/14, Praha 9
Účastníkům semináře budou 
podány aktuální informace 
k legislativě bydlení doplněné 
o nová výkladová stanoviska. 
Obsah bude soustředěn na ob-
last bytového spoluvlastnictví 
a bytová družstva z pohledu 
členů statutárních orgánů SVJ 

a BD. Součástí semináře bude 
i přehled základních právních 
předpisů pro oblast působení 
SVJ a BD. Tento seminář je 
pořádán ve spolupráci s MČ 
Praha 9.

REGISTRUJTE SE

Semináře začínají od 16:00 
a prezence se návštěvníkům 
otevírá od 15:45. Semináře 
jsou pro registrované účastní-
ky zdarma. Registrovat se mů-
žete na www.AkademieBD.cz.
Informace o seminářích mů-
žete získat také e-mailem na 
akademie@dumplnyuspor.cz
 nebo telefonicky na bezplatné 
lince 800 821 831. �red 
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ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ 

A MALÍŘSKÉ PRÁCE
radek.zaloudek@seznam.cz

mob. 602 386 895
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PLYNAŘ 
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ
MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ, 

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

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

www.ceskydomov.cz
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OPTIK CVIKR
 

Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

www.cvikr.cz
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PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY
• pohřby s obřadem i bez obřadu, možnost sjednání doma, tel.: 733 120 411, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář, dispečink – P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných 
služeb poskytnuta 15% sleva, tel.: 603 551 034

OBJEDNÁVKOV É KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622  |  Praha 4 - Nusle, Táborská 65, tel.: 241 741 164

e-mail: pax@pax.cz 
www.pax.cz

 

 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

 

 

Albina Kashkarova

ZDARMA 
774 849 270

KLÍČE, VISACÍ A JINÉ ZÁMKY, KOVÁNÍ, VLOŽKY
PRODEJ    SERVIS    MONTÁŽ

Milan Kincl, FAMIKL s.r.o., Kolbenova 22, Praha 9
Tel.: 283 891 156, 602 208 389

info@famikl.cz, www.famikl.cz

FA J. MACHÁČ
Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů

a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců

a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.

Sekání trávy a vyklízení.
tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY 
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou 
fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 

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

Sportovní areál Sparta Praha - Podvinný mlýn, Kovanecká 

2405/27, Praha 9, e-mail: rezervace@acsparta.eu

3. 10. od 19.30 hodin Futsalo-
vý zápas AC Sparta Praha vs. 
SK Interobal Plzeň

6. 10. Atletické závody rodičů 
s dětmi Atletika Človíček

8. 10. od 18.00 hodin Florbalo-
vý zápas ACEMA Sparta Praha 
vs. FbŠ Bohemians

12. 10. od 18.00 hodin Futsa-
lový zápas AC Sparta Praha vs. 
SK Slavia Praha

19. 10. od 20.30 hodin Futsa-

lový zápas AC Sparta Praha vs. 

VŠB-TU Ostrava

20. 10. Nohejbalové superfi ná-

le 2018

21. 10. od 18.00 hodin Flor-

balový zápas Black Angels vs. 

Florbal Exelsior Havířov

26. 10. od 18.00 hodin Heroes 

Gate 21 �rk 

Bike Ranch Cup 2018 ve fi nále 

Bike Ranch Cup 2018 O pohár starosty MČ Praha 9 Jana Ja-

rolíma finišuje posledním závodem v pražském parku Višňovka 

(Praha 9, Pod Šancemi). Finále se uskuteční 7. října.

Závody budou jako vždy odstartovány v 10 hodin ráno dětskými 
kategoriemi. Vyhlášení vítězů proběhne ve 12 hodin.

Odpolední program je věnován čtyřem závodům kadetů, ju-
niorů a dospělých. Trať je buď nenáročná pro začátečníky, nebo 
jezdivá a technická pro hobby a profesionály.

Registrace předem, nebo na místě probíhají od 9 hodiny ráno. 
Více na http://www.bikeranch-cup.cz �red
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TOLIK 
PROSTORU 
JEN PRO VÁS

Lihovarská 10

Volejte 
725 753 753

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ 
CIRKUS

N E J L E P Š Í  S V Ě T O V Á  A K R O B A T I C K Á  S H O W

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

 25. a 26.1.2019 PRAHA
Kongresové centrum

VSTUPENKY EXKLUZIVNĚ U

30 ŠPIČKOVÝCH ČÍNSKÝCH ARTISTŮ
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Rychle působící hnojiva: BLAUKORN, EASYGREEN MINI
Pozvolna působící hnojiva: NOVATEC, FLORANID PERNAMENT,
BASATOP, FLORANID TURF, FLORANID NK, FLORANID MASTER EXTRA

Se mnou sklidíte více ...

výhradní dovozce hnojiv COMPO EXPERT
pro Českou republiku

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

Nech mi trochu
sena na zimu ...

Se mnou budete mít
zelený trávníček ...
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PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8
Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ 
HODINKY (mechanické, natahovací). 
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, 
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME 
MINCE z celého světa do r. 1960. 
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY, 
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, 
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY 
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, 
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, 
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950. 
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800. 
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA 
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ 
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY 
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY 
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME 
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ 
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr 
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ

PRVNÍ VÝKUPY
ŘÍJEN 2018

 ÚTERÝ 9. 10.
STŘEDA 10. 10.

ČTVRTEK 11. 10.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)
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