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Připomínáme si 30. výročí
sametové revoluce
GALERIE 9:
SOCHY
A OBRAZY

LAMPIONOVÉ
PRŮVODY

PŘIJĎTE DO
KNIHOVNY
NA PROSEKU
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EDITORIAL

PŘEČTĚTE SI

4–9 Rok 1989

Vážení čtenáři,
letos v listopadu je to
přesně třicet let, kdy tehdejší Československo udělalo
významný krok na cestě
k demokracii. Výročí sametové revoluce jsme si
připomněli slavnostním
koncertem pod širým nebem
v parku Přátelství už minulý
měsíc při tradičním Proseckém podzimu. A s trochou
nadsázky lze říct, že hudební program symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK,
s nímž vystoupil například
i Jaroslav Hutka nebo Michael Kocáb, spustil lavinu
vzpomínek na podzim revolučního roku 1989. Některé
mohly ovlivnit emoce, jiné
paměť či svědomí, přesto
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ukazují obrázek doby, který
můžete konfrontovat s vlastními pocity a zkušenostmi.
Ale v listopadovém vydání Devítky nebudeme
jen vzpomínat. Finišuje
připojení naší městské části
k celoměstskému systému
parkování, v první etapě
v Libni a Vysočanech, proto
přinášíme první informace
pro rezidenty a abonenty
k vydávání parkovacích
oprávnění.
A samozřejmě nechybí
pozvánky na společenské,
kulturní a sportovní akce
odehrávající se v Praze 9.
Například letos poprvé pořádáme 9. listopadu Den
veteránů, který je věnova-
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INZERCE

 Myslel jsem, že v důchodu budeme za vodou,
když se nám podařilo našetřit na dům a ten ještě
před důchodem splatit. Mýlil jsem se. Žena naštěstí
nedávno objevila Rentu z nemovitosti.
Byli jsme zvyklí žít aktivně. Výlety,
kultura, dovolené a radost nám
dělala i možnost podporovat
naše děti. V důchodu jsme zjistili,
že náš dosavadní životní styl
je neudržitelný. Vydávali jsme
o dost víc, než činili naše důchody. A tak nastalo uskromňování.
Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
̭͗Za života nemusíte nic splácet.
̭͗ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
̭͗Můžete žít důstojněji a život si
více užívat
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Kde sehnat peníze
Začal jsem přemýšlet, jak bychom
jako důchodci mohli přijít k penězům. Prodej bytu jsem zavrhl.
Chcete vědět více?

̭͗Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.
̭͗Vyžádejte si orientační kalkulaci
zdarma.
̭͗Můžete nám také zavolat na tel.
233 321 850.
̭͗Jsme držiteli licence
České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Stěhovat se mi nechtělo a o prodeji
s právem dožití jsem slyšel nejednu
smutnou příhodu, jak seniora nový
majitel z bytu vystrnadil.
Pak mě napadly naše děti. Dům
jednou zdědí, tak by nám mohly
ﬁnančně přispívat. Ale mají své rodiny a peněz nazbyt taky nemají.
Klasickou půjčku nám kvůli
věku jen tak někdo nedá, a když budou jejich splacení řešit až
tak za vysoký úrok a hlavně s po- děti, jakmile oba zemřeme.
vinností měsíčních splátek.
Důstojný život je zpět
Firma FINEMO.CZ, která Rentu
Peníze i bez prodeje domu
A pak žena přišla s tím, že nás za- nabízí, brzy získala mou důvěru.
Jednali s námi vždy otevřeně
chrání Renta z nemovitosti. Musel jsem uznat, že varianta využít a nijak na uzavření smlouvy
netlačili. Navíc jsem se dozvěděl,
náš dům, abychom z něj získali
že ﬁrmu bude kontrolovat Česká
nějaké peníze bez nutnosti ho
národní banka, tak to mou důprodat, mi přišla sympatická.
věru ještě posílilo. Nyní dostáváRenta z nemovitosti je hypome 10 tisíc Kč měsíčně a já jsem
teční úvěr zajištěný nemovitostí
– ale za života se nesplácí. Takže nadšený, že můžeme zase žít
náš staronový život plný aktivit.
když si takto půjčíme peníze,
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Listopadovou revoluci rozhodli dělníci z ČKD
S listopadovými událostmi roku 1989 je výrazně spojen Petr Miller, který 27 let pracoval v ČKD Praha na Devítce. V prosinci
1989 se z kováře stal prvním polistopadovým ministrem práce a sociálních věcí ČSFR a byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, poté za Občanské hnutí. Jak dnes vzpomíná na tu dobu?
mě znali a mnozí si pamatovali
můj postoj z roku 1968. Proto
se v úterý 21. listopadu u mne
v kovárně sešla skupina, která
chtěla „něco“ udělat. Pak už
to šlo velmi rychle. I v jiných
závodech se organizovaly
další a další skupiny. Tím, že
kovárna dodávala výrobky
do více závodů ČKD, nebyl
problém tyto skupiny oslovit
a svolat velkou poradu ke mně
do kovárny.

Petr Miller při projevu na Letenské pláni
v listopadu 1989

Pane Millere, často se o vás
mluví jako o organizátorovi
stávkového hnutí všech dělníků…
Neorganizoval jsem stávkové
hnutí všech dělníků. Po zkušenosti z let 1968-1971, kdy
jsem musel odejít z Vysoké
školy ekonomické, kde jsem
dálkově studoval na fakultě
zahraniční obchod, jsem si
myslel, že se už nikdy nebudu
v čemkoliv angažovat. Vydrželo mě to do 21. listopadu
1989.
Asi jste chtěl říci 17. listopadu.
Ne. Na listopadové události
1989 se sice vzpomíná, jak
studenti byli biti, a všichni to
odsuzovali, ale bylo to trochu
jinak. Ještě v pondělí
20. listopadu se v ČKD mluvilo
o tom, že mladí zlobili a dostali přes zadek. Kdyby zásah
na Národní třídě režim neustále nekomentoval v televizi
a rozhlase, možná by dokonce
vyšuměl. Proto se v úterý
nálada měnila. Pracoval jsem
v kovárně téměř třicet let, lidi

A začal jste organizovat dělnickou stávku.
Nikoliv stávku, ale prvomájový průvod dělníků a – jak se
tehdy říkalo – pracující inteligence. A nebyl jsem sám, ale
součástí určité skupiny lidí,
která pochopila a konala.
Jak vypadaly demonstrace
na Václavském náměstí?
Lidé šli ráno do práce a po práci tady zvonili klíči. Zakřičeli
si a policie za to nikoho nehonila. Pak se situace probrala
v hospodách a ráno opět
do zaměstnání, kde všichni
měli zajištěnu práci a svou
mzdu. Takovéhle „revoluci
po pracovní době“ chyběla
koncovka.
Dřív, než mi odpovíte na otázku, zda jste měli řešení
na úspěšnou koncovku, vysvětlete prosím ten prvomájový
průvod.
To souvisí. Ve středu odpoledne jsem navrhl, že uděláme
prvomájový průvod. Každý
věděl, co to je – tedy fangle,
transparenty, a hlavně pochod
davu na Václavák. V tom byla
síla, která mohla motivovat
další, aby se přidali. Předesílám, že jsem nebyl disident

Dělníci z Prahy 9, kteří svým „prvomájovým průvodem“ rozhodli směřování listopadových událostí

a Václava Havla jsem neznal.
Když jsem mu ve čtvrtek
ráno v Laterně Magice oznamoval, že dnes na Václavák
přijde 5000 lidí z ČKD, koukal
na mne jako na zjevení.
Slovo jste dodržel. Na Václavské
náměstí tehdy dorazilo dokonce
na 7000 dělníků.
Bohužel se průvod neefektivně
vmísil do davu, protože študáci
nezajistili průchod – jak slíbili
– až k soše sv. Václava k řečníkům. Nebyli jsme vidět. Zato
nás ale viděl Miroslav Štěpán,
když se čelo našeho průvodu
na křižovatce Na Balabence
potkalo s konvojem vládních
aut, která mířila do Lokomotivky. Štěpána tam za slova
‚nejsme malé děti‘ vypískali,
ale černě jsem viděl i já. Letěl
jsem za Havlem, že takhle ne,
a ten navrhl, abychom průvod
zopakovali ještě v pátek.
Dnes už ani nevím, jak jsme
to dokázali. Nebyly mobily,
vysílačky, internet, Google
neporadil, museli jsme svézt
transparenty a vlajky a v pátek

začít přesvědčovat, že se průvod musí opakovat. V pátek,
kdy bylo pěkné počasí a kdy
každý mizel z Prahy na chaty
apod.
Téměř do rána jsme sváželi
rekvizity do závodů, a ráno
k velké nevůli vedení jsme
prosadili odvysílání v celozávodním rozhlase, že se
průvod opakuje. Nelenili ani
soudruzi z vedení, kteří ho
naopak chtěli zastavit. Ale
povedlo se. K průvodu, který
šel z Vysočan z náměstí Milicí
(dnes OSN), se přidávali lidé
z dalších závodů. Předali jsme
petici ČKD redakci Rudého
práva a na Václavák se vlil
desetitisícový průvod ze dvou
směrů – z Příkopů a z Jindřišské. A tentokrát nám studenti
zajistili volný průchod až
k soše sv. Václava. To byl ten
okamžik, který rozhodl a který do celé republiky vyslal
signál, že režim prohrál, a zároveň potvrdil, že není důležité, čí je revoluce, kdo ji začal,
ale kdo ji reálně rozhodl.
[ mk, foto: ČTK a Karel Cudlín

NOVÁ VLÁDA

Po úspěšných průvodech dělníků z ČKD na Václavské náměstí zůstal Petr Miller, coby zástupce dělníků, po boku Václava Havla a za OF se aktivně účastnil jednání s představiteli československého státu. Netají se ani tím, že i zásadní rozhodnutí mnohdy
vznikala na neobvyklých místech.
„Jednali jsme s tehdejším československým premiérem Adamcem ve Strakově akademii o nové vládě. Počáteční oťukávání
k ničemu nevedlo, proto Adamec vyhlásil pětiminutovou přestávku a s doprovodem odešel. Václav Havel do mě strčil a řekl: Pojď.
Vyšli jsme z Modrého salónku a zamířili na toaletu. Havel se zkušeností mukla pustil na záchodě všude vodu, postavili jsme se
u mušlí a povídá: Co uděláme? Nevím, proč mě to napadlo, jen jsem řekl, že to nebudeme dál prodlužovat a vyzveme Adamce, ať
podá demisi. A to bylo vše. Jak málo někdy stačí, aby se začaly psát dějiny.
Když Adamec zahájil přerušené jednání, Havel se přihlásil: ‚Pane premiére, zástupce stávkového výboru dělníků vám chce něco
říct.‘ A tehdy zazněla památná slova: ‚Pane premiére, žádám vás jménem stávkového výboru, abyste podal demisi.‘ To byl zásadní
zvrat v jednání.“
7. prosince stará vláda rezignovala a nová byla jmenována o tři dny později. V ní už zasedal i Petr Miller coby první polistopadový ministr práce a sociálních věcí.
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Ohlédnutí za rokem 1989 v průmyslové Praze 9
Po celá desetiletí komunistického režimu byly závody ČKD v Praze 9 vnímány jako aktivní podporovatelé zřízení. Ale nakonec to
byli dělníci z těchto továren, kteří rozhodli listopadovou revoluci roku 1989.
Komunistická moc se opírala
o dělnickou třídu a závody
ČKD patřily mezi největší
zaměstnavatele. Vyslovovaná podpora v sedmdesátých
a na začátku osmdesátých let
však začala postupně slábnout. Pro tamní dělníky, stejně jako pro celou společnost
už ústřední moc nepředstavovala důvěryhodnou organizaci. Koncem 80. let vstoupila
do hry také generační obměna
a zejména mladší lidé byli
ve svých názorech odvážnější.
Lidové milice, tato tehdejším slovníkem ozbrojená pěst
dělnické třídy, vstoupila do listopadových událostí v rámci
ČKD pouze do té míry, že když
po událostech 17. listopadu
přicházely do jednotlivých
závodů tzv. herecké návštěvy, snažily se na vrátnicích
podniku ČKD Lokomotivka
fyzicky zabránit jejich vstupu.
Stejně jako se mladí lidé koncem 80. let už nechtěli zapojovat do práce SSM, odmítali
vstupovat i do Lidových milicí.

Dělníci z Prahy 9 se v listopadu 1989 postavili za nové změny

A tak obecnou vzpomínkou
na milicionáře zůstával pohled
na obtloustlé postarší osoby navlečené do polních stejnokrojů
s výrazným černým opaskem.
Nelze však zapomínat na to, že
ještě v listopadových dnech se

o použití jejich síly při potlačení
studentských akcí uvažovalo.
Ani pamětníci z řad dělníků
tehdejší ČKD si nebyli zcela
jisti, z jakého důvodu tehdy neproběhla jakákoli jejich aktivita
alespoň v rámci závodů ČKD.

Zda se jednalo o zákaz z vedoucích míst nebo například o neochotu příslušníků k ozbrojené
akci. Zde je na místě připomenout, že v té době byly sklady
zbraní Lidových milicí v podnicích ČKD plné. [dap, foto: Karel Cudlín
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Revoluce mohla skončit pod pásy tanků
K 30. výročí sametové revoluce připravila MČ Praha 9 slavnostní koncert pod širým nebem v parku Přátelství na Proseku.
Sedmdesátičlenný symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK doprovodil například Jaroslav Hutka a Michael Kocáb, kteří se sami
revolučních dnů roku 1989 aktivně účastnili. A tato akce vzbudila mnoho vzpomínek mezi vystupujícími i diváky.
23. listopadu 1989 se představitelé čs. lidové armády setkali
v Praze a vyjádřili podporu
vládě a připravenost zasáhnout proti „podvracečům
režimu“. Připomněl to i hudebník a disident Michael
Kocáb, který s Václavem
Klausem (oba za Občanské
fórum) jednali s generálem
Mojmírem Zachariášem, velitelem Západního vojenského
okruhu, nejsilnějšího vojenského uskupení v tehdejším
Československu. „Generál
Zachariáš zaujal statečný občanský postoj a řekl, že pokud
on bude velitelem Západního
vojenského okruhu, proti
našim občanům nezasáhne,“
vzpomínal Michael Kocáb.

Jak jsem nejel potlačovat
kontrarevoluci
Hodiny mezi okamžikem,
kdy 23. listopadu deklarovaly
některé armádní špičky, že
jsou připraveny zasáhnout
proti demonstrantům v Praze,

a odstoupením generálního tajemníka Miloše Jakeše
z funkce na mimořádném jednání Ústředního výboru KSČ
24. listopadu, dodnes považuje
za černou můru Ing. Zdeněk
Davídek, radní MČ Praha 9.
V říjnu 1989 nastoupil vojenskou základní službu jako
desátník absolvent k útvaru
1035 v Rakovníku, který byl
součástí první tankové divize.
„Byl jsem velitelem tankové čety třetího praporu,“
vzpomíná Zdeněk Davídek.
„Ve čtvrtek 23. listopadu
k nám přijel velitel první tankové divize plk. Zdeněk Zbytek, aby nám osobně sdělil, že
když přijde rozkaz, vyrazíme
s tanky na Prahu potlačit kon-

trarevoluci. Vojáci, jimž jsem
velel, plnili povinnou vojenskou službu druhým rokem
a měli být již „vnitřně přesvědčeni“, že rozkazy se plní.
Plukovník Zbytek nás informoval, že to, zda armáda
v Praze zasáhne, či nikoliv,
se projednávalo na aktivu
u ministra národní obrany
Milána Václavíka. Tehdy jsem
sebral odvahu a zeptal se,
jestli všichni důstojníci souhlasili s potlačením kontrarevoluce. Z jeho slov ‚všichni
jsme vstali a nadšeně jsme
tleskali‘ mě mrazí dodnes.
Bylo to pro mě o to horší, že
jsem znal atmosféru tehdejší
Prahy. Když jsme se z rádia
Svobodná Evropa dozvěděli

I N F O P R O T Y, K T E Ř Í O A R M Á D Ě M N O H O N E V Í :
Základní vojenská služba byla v roce 1989 v Československu povinná, trvala dva roky.
Úspěšní studenti vysokých škol a vojenské katedry, které byly součástí všech vysokých
škol s výjimkou teologických, chodili na vojnu na 12 měsíců.
Tankový pluk v Rakovníku měl tři prapory, každý prapor tři roty, každá rota tři čety a četu
tvořily tři tanky. Velitel čety tedy velel třem tankům, v každém z nich byl velitel, střelec a řidič.

o ubitém studentovi Šmídovi,
utekl jsem v neděli 19. listopadu z kasáren a jel do Prahy.
A v úterý jsem byl i na Václaváku. Když jsem viděl ten diametrální rozdíl mezi tím, co
se dělo v ulicích Prahy, a tím,
co se plánovalo v socialistické
armádě, nepřeháním, že jsem
tady zažil nejhorší hodiny
svého života. Naštěstí soudruh
Jakeš odstoupil a rozkaz nepřišel...
Zato velmi rád vzpomínám na rozkaz, který jsem
obdržel v červnu roku 1990.
Jako vojáci jsme měli nárok
na dvoutýdenní dovolenou,
která se udělovala formou
rozkazu. A v něm stálo: dovolená se povoluje do obce
Venezia. Coby voják Čs. lidové
armády jsem tedy oﬁciálně
odjel do kapitalistické ciziny!
Se škodovkou jsem se dostal
do Benátek a zpátky. A protože můj praděda byl Ital, našel
jsem v horách nad Udine i své
příbuzné.“ [mk

Cinkání klíči na Letné
Brutální zásah Veřejné bezpečnosti proti demonstrujícím 17. listopadu aktivoval občanskou společnost. Opozice začala formovat Občanské fórum, jehož program 21. listopadu podpořilo na Václavském náměstí na 200 tisíc lidí. Největší demonstrací
během sametové revoluce pak bylo shromáždění 800 tisíc lidí na Letenské pláni 25. listopadu.

Na Letné byl i Milan Kaška,
který redakci Devítky poskytl
dvě fotograﬁe z demonstrace
s krátkou glosou:
„Snímky vznikly v době,
kdy jsem věřil, že pravda
a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Těšil jsem se jako tisíce
6
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ostatních na návrat do demokratické Evropy a věřil
jsem, že vyspělé západní
země za dvacet let doženeme
i ekonomicky. O vytunelování
řady našich podniků v rámci
kuponové privatizace a o rozpadu Československa se tehdy
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na Letné nehovořilo. A stejně
tak asi nikoho nenapadlo, kam
jednou bude směřovat ta vysněná Evropa se svou dnešní
bezbřehou liberalizací pro menšiny na straně jedné a byrokracií na straně druhé. To cinkání
klíči v roce 1989 nám sice ote-

vřelo svět a nepochybně se nám
v něm žije lépe, ale otázka je,
jak dlouho nám to při stávajícím vývoji ve společnosti vydrží. Asi to není příliš optimistické
glosování, ale já jsem nejásal ani
při povinných oslavách za minulého režimu ;-).“ [
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Pojďte všichni s námi
Pražský Albertov, Národní třídu a Václavské náměstí letos 17. listopadu propojí velký, částečně inscenovaný průvod v trase studentské manifestace 17. listopadu 1989. Ale u začátků sametové revoluce nebyli jen studenti. Vnímali ji i ti, kteří teprve dospívali.
Místostarostovi městské části
Praha 9 Adamu Vážanskému
bylo v listopadu 1989 třináct
let a chodil do základní školy
Na Balabence.
Jak jste prožíval listopadové
události roku 1989?
Část dětství jsem kromě Prahy trávil v Chebu a v Plzni.
Na rozdíl od Prahy tam bylo
možné sledovat západoněmeckou televizi, takže i jako dítěti
mi bylo jasné, že situace na západ od nás není taková, jak
bylo v oﬁciálních československých médiích prezentováno.
V listopadu 1989 jsem navštěvoval osmou třídu základní školy Na Balabence (tehdy
ŽS SNP). O počátcích změn
vycházejících z demonstrací
na Národní třídě a dalších záležitostech jsme se poprvé dozvěděli v pondělí 20. listopadu
v rámci školního představení
v Divadle Jiřího Wolkera, kdy
nám účinkující oznámili, že
stávkují. Od té chvíle jsem
samozřejmě sledoval veškeré
dostupné zprávy prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání.

Průvod dělníků ČKD, kteří 23. listopadu vyšli z jednotlivých továren v Praze 9 a mířili
na demonstraci na Václavské náměstí

Velmi intenzivně jsem pak
v dalším období vnímal zřetelné změny v rámci základní
školy. Ať už v rozdílném chování některých vyučujících, či
ve zrušení konkrétních funkcí.
Pro mě osobně a řadu dalších
pak bylo velkou úlevou například zrušení funkce výchovné
poradkyně, což byla osoba,
která měla v tehdejší době
neuvěřitelnou moc ovlivňovat
životy mnoha lidí. Po něčem
takovém se člověku opravdu
nestýská.

Máte nějakou vzpomínku na revoluční období, která se vám
jako dospívajícímu intenzivně
vryla do paměti?
Mezi moje nejsilnější zážitky
patří 23. listopad 1989. Shodou
okolností jsem po cestě z nákupu potkal pochod dělníků
ČKD, kteří vyšli z jednotlivých
továren a mířili na demonstraci na Václavské náměstí.
Spontánně jsem se k průvodu
připojil a aspoň na pár set metrů směrem k Balabence jsem
se cítil být jeho součástí. Heslo

„pojďte všichni s námi“ mi tak
zní v uších dodnes.
Také jsem se jednou se spolužáky tajně vypravil na Václavské náměstí a zažil tak
mnohasettisícovou demonstraci na vlastní oči.
V dalších měsících jsem
se stal součástí obnoveného
skautského oddílu. S tímto
oddílem jsem se pak účastnil
i několika zajímavých akcí,
například předání někdejšího agitačního střediska KSČ
do rukou Koordinačního střediska Občanského fóra. Pro
zajímavost, byl to dům v Českomoravské ulici 1.
Co podle vás v současnosti
chybí naší společnosti?
Tehdejší dobu si pamatuji
pohledem třináctiletého kluka, ale přesto si vzpomínám
na velice zvláštní a pozitivní
atmosféru v celé společnosti.
Na sounáležitost mezi lidmi,
na naději, že se společně podaří něco změnit a vybudovat.
V tom vidím největší rozdíl
oproti dnešní společnosti,
kterou bohužel vnímám jako
velice rozdělenou. [dap, foto: ČTK

Medici a marxismus
Na Národní třídě, na jednom z nejhorších míst, v ústí Mikulandské ulice, byla 17. listopadu 1989 také MUDr. Michaela
Šramlová, tehdejší studentka. Pro měsíčník Devítka zavzpomínala na studentskou petici proti výuce marxismu-leninismu.
„Jestli jste to sami nezažili, zkusili jste si někdy představit, jak
zoufale se studenti před revolucí
nudili na hodinách marxismu?
Přidejte si k tomu, že by jednou
z vašich oblíbených knížek byl
Pasternakův Doktor Živago,
který byl v tehdejší době zakázaný a který živě ukazuje,
jak marx-leninský socialismus
nemůže v lidském životě fungovat. A že byste navíc díky
rodinnému příteli měli přístup
ke spoustě další nepovolené
literatury – třeba k záznamům
procesů s doktorkou Horákovou nebo naopak k oﬁciální
literatuře z 50. let. A že byste
k tomu všemu byli čtenáři Bible,
přesvědčení o hodnotě každého
jednotlivce a důstojnosti každého lidského života a uvědoL IS T O PA D
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movali si, že celá marxistická
ideologie tyto hodnoty popírá.
Studenti jsou ovšem vynalézaví, a tak jsme si přednášky
a semináře z marxismu všemožně zpestřovali. Třeba s jedním spolužákem (budoucím
gynekologem) jsme si vyprávěli politické vtipy. A další dva
kamarádi (budoucí kardiolog
a anesteziolog) se na koleji naučili od děvčat plést a při přednášce z „maﬁe“ (marxistické
ﬁlozoﬁe) pak „štrikovali“ šálu
každý z jednoho konce klubka.
I když jsme se dokázali zabavit, nedokázali jsme potlačit
vědomí, kolik na tento nezáživný, a navíc úplně zbytečný
předmět vyplýtváme času, který
bychom mnohem raději věnovali
třeba hlavnímu předmětu třetího

Studentská petice proti výuce marxismu na vysokých školách

ročníku, patologii. Křesťanští
medici tedy zorganizovali petici
adresovanou tehdejší ministryni
školství se žádostí o okamžité
pozastavení výuky takzvaného
„společenskovědního základu“.
V našem kruhu ji podepsali skoro všichni. A přišel 17. listopad
a naši stránku petice jsem ani nestačila odevzdat organizátorům!
Nemusím dodávat, že k marxismu jsme se už vracet nemuseli. Na seminář jsme se totiž
dostavili hned v pondělí
20. listopadu a oznámili asistentovi, že se zapojujeme do stávky.
D E V Í TKA
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A asistent to nejenže respektoval, ale plně nás podpořil.
Dá se říct, že i díky sametové
revoluci jsem se nakonec stala
občankou Prahy 9. V uvolněné
atmosféře dalších měsíců zorganizoval na koleji štrikující
spolužák setkání s americkým
lektorem ze studentské křesťanské organizace. V této skupině jsem se po čase seznámila
s budoucím manželem, a když
jsme před svatbou hledali byt,
přesvědčila nás mimo jiné blízkost proseckého parku, že jsme
ho právě našli.“ [
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SC-391953/03

I N Z E R C E

STUDENTY PŘIPRAVÍME NA
VŠ, NA PRAXI I NA ŽIVOT
solventům široké uplatnění.
Náplň studia vždy koncipujeme tak, abychom studenty
rozvíjeli v oblastech, které
patří do moderní výbavy
nastupující generace. To jim
usnadní výběr VŠ, uplatnění
v tuzemských i zahraničních
ﬁrmách nebo nastartování
vlastního podnikání.

Jak rozumět sloganu, že studenty připravíte na VŠ, na
praxi i na život?
V první řadě jsou to naše
vzdělávací programy a styl
výuky, které odrážejí nové
trendy a zaručují našim ab-

8
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Které oblasti to konkrétně
jsou?
Studenti se naučí orientovat
ve světě médií, diplomacie,
práva či ekonomiky, což jsou
oblasti, bez nichž se dnes
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neobejdete. Jsme členem
EU, a tak zjistí, co obnáší život
v nadnárodním společenství.
Standardem je výuka minimálně dvou světových jazyků.
Kromě angličtiny lze studovat
němčinu, ruštinu, francouzštinu či španělštinu. Některé
odborné předměty navíc vyučujeme v anglickém jazyce.
A co příprava na život?
Studenti se naučí dobře
prezentovat, komunikovat,
pohybovat se v mezinárodním prostředí, využívat moderní technologie. Řadu věcí
si vyzkouší v rámci studentských projektů, praxí a stáží.
Na seminářích s významnými
osobnostmi se mohou inspirovat jejich zkušenostmi a životními příběhy. S rostoucími
vědomostmi a zkušenostmi

tak roste i jejich osobnost
a sebevědomí.

Skutečně znáte každého
studenta jménem?
Ano. Každý student je pro
nás jedinečný a každému se
osobně věnujeme a rozvíjíme
jeho individuální schopnosti. Nejsme jen vzdělávací
instituce, ale komunita lidí,
která společně se studenty
žije jejich studijní životy. Do
naší práce vkládáme srdce
a věříme, že to má smysl.
Kde se zájemci o studium
mohou dovědět víc?
Na zvídavé žáky se těšíme od
28. do 30.11 na veletrhu SOŠ
Schola Pragensis 2019 na
stánku 123.

www.smvv.cz;
F: smvvpraha.cz
L IS T O PAD
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SC-391953/04

 Jedinečné vzdělávací programy, rozšířená výuka
jazyků, unikátní studentské projekty, sepětí teorie
a praxe či rodinná atmosféra. To jsou přednosti, jimiž
se prezentuje Škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, která v příštím roce oslaví již 30 let své existence. Na to, jaké perspektivy škola svým studentům
nabízí, jsme se zeptali ředitelky Vladimíry Michalíkové.
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Místo Lokomotivky stojí O2 universum,
unikátní kongresové a kulturní centrum
Před třiceti lety byla Praha 9 průmyslovou částí hlavního města. Dnes je nejdynamičtěji se rozvíjející pražskou oblastí, v níž se
místa po bývalých továrnách mění na nové městské čtvrti.

Nové multifunkční kongresové a kulturní centrum O2 universum bylo otevřeno 26. září 2019

ČKD Lokomotivka v roce 1989

Třeba na místě bývalé Lokomotivky bylo 26. září letošního roku otevřeno nové
kongresové a kulturní centrum O2 universum.
Ve čtvrtek 23. listopadu 1989
tu před dělníky ČKD vystoupil
Miroslav Štěpán, vedoucí tajemník Městského výboru KSČ
v Praze, s projevem, v němž
mimo jiné prohlásil: „… v žádné
zemi, ani v rozvojové ani socialistické a kapitalistické, neexistuje
to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo
kdy má přijít a kdo jím má být.
A to se bohužel stalo.“ Dělníci ho
ale přerušili skandováním „my
nejsme děti“.
Dnes tu společnost Bestsport, která vlastní a provozuje O2 arenu v Libni, dostavěla
a otevřela komplex, jenž přímo navazuje na největší českou multifunkční arénu. „Dva
roky poté, co začaly první
stavební práce, byl dokončen
komplex, který v České republice nemá konkurenci a je
unikátní i ve srovnání s pres-

21 sálů nebo prostor
pro 28 tisíc návštěvníků
Nový komplex, který přímo
navazuje na budovu O2 areny z jižní strany, se rozkládá
na čtyřech podlažích a má celkovou plochu téměř
50 tisíc m2. O2 universum
disponuje až 21 sály různých
velikostí s celkovou kapacitou
10 000 návštěvníků. Největší
sál s kapacitou přesahující
4,5 tisíce osob je určen jako
prostor pro pořádání středně
velkých koncertů a sportovních
utkání. Na všech patrech celého
komplexu je k dispozici
13 000 m2 prostoru pro výstavy
a komerční využití. O2 universum by mělo sloužit jako
moderní centrum zejména pro
pořádání velkých mezinárodních kongresů a korporátních
akcí. Celkové náklady na výstavbu multifunkčního komplexu dosáhly téměř 1,4 mld. Kč.
Díky několika vchodům a členitosti objektu
může O2 universum velmi
dobře posloužit pro konfe-

tižními multifunkčními komplexy po celém světě,” říká
Robert Schaﬀer, předseda
představenstva a generální
ředitel společnosti Bestsport
a O2 areny.
„Investice soukromého
investora do tohoto kongresového zázemí Prahy katapultuje
naše hlavní město mezi evropskou špičku,“ konstatoval při
slavnostním zahájení provozu
místostarosta MČ Praha 9
Tomáš Portlík a doplnil:
„O2 arena, kterou jedinečným způsobem doplňuje nové
O2 universum, stojí v bývalém brownﬁeldu a těžko si lze
z dnešního pohledu představit
multifunkčnější využití celého
tohoto území.“
Nové multifunkční centrum
vzniklo v prostorách takzvané „malé arény“, která byla
postavena ve stejné době jako
O2 arena, tedy v letech 2003
až 2004. Hrubá stavba však
byla zakonzervována a využívána pouze ke skladovacím
účelům.

rence a ﬁremní setkání pro
několik stovek účastníků
a po spojení všech prostor je
vhodné pro kongresy s několika tisíci účastníky. A po zahrnutí stávající O2 areny
na všech čtyřech podlažích
může hostit akci až pro 28 tisíc
návštěvníků.

Projekt z ATIPu, světla z Preciosy
O2 universum bylo otevřeno
patnáct let po zahájení provozu O2 areny. Stejně jako
O2 arenu ho projektovala společnost ATIP – architekti Martin
a Vladimír Vokatí. Atraktivní
vzhled má vstup do komplexu – čelní fasáda je prosklená
a těsně před vchodem ochrání
návštěvníky před nepřízní počasí originální markýza.
Ve vstupní hale se vyjímá
instalace dynamického osvětlení společnosti Preciosa Lighting. Rozprostírá se na více
než 220 metrech a skládá se
z 650 ručně foukaných koulí.
Více na www.o2universum.cz.
[red, foto: archiv MČ Praha 9, mk

Nezapomenutelné koncerty
Prosecký koncert k 30. výročí sametové revoluce připomněl místostarostovi MČ Praha 9 Tomáši Portlíkovi jeho první koncert klasické hudby, který slyšel.
Bylo to 17. listopadu 1989. Bach
Collegium Praha pod vedením
Doc. Vladimíra Nováka tehdy
vystupovalo pod hlavičkou
Kulturního domu v Praze 5
a koncert se konal v zrcadlové
síni Klementina.
„Bylo mi jedenáct let
a na koncertě vážné hudby
L IS T O PA D
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jsem předtím ještě nebyl,“
vrací se o třicet let zpátky Tomáš Portlík. „Vzala mě na něj
teta se sestřenicí. Pamatuji si,
že mě velmi zaujal dirigent
Novák a nějaký čas po koncertě jsme si na něj dokonce
hráli. Když jsme šli vpodvečer
z Můstku pěšky přes Staro-

městské náměstí a Karlovkou
do Klementina, nic se nedělo.
Cesta domů už tak jednoduchá
nebyla. Po koncertě nás čekali
moji rodiče, aby nám zabránili v cestě na Národní třídu.
Lístek z koncertu Bach Collegia mám díky mámě dodnes
schovaný.“ [mk
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Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Sociální služby Praha 9, z. ú., Kulturně aktivizační centrum pro seniory, Prosek, Harrachovská 422/2, Praha 9,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785, 286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
1. 11. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, karty/
kanasta, žolíky… 9:00 –12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

8. 11. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Společenské hry – Scrabble, Rummikub, karty/
kanasta, žolíky… 9:00 –12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

4. 11. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:00 – 9:00
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00

11. 11. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:10 – 9:10
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Klub seniorů kardiaků 14:00 – 16:00

5. 11. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:40 – 9:40
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:45–10:45
Angličtina (pokročilí) 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 – 13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00
6. 11. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15–9:15
Kosmetika - balíček, 50 min./250 Kč (peeling,
maska, depilace vosk, masáž) 9:00–15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda s historičkou: Významná
stavba – Obecní dům 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Andílci 14:45– 16:00
7. 11. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé (volná místa)
10:00 – 11:30
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry - Scrabble, Rummikub,
karty …13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
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ČEsKÉ TELEVIZE NA KAVČÍCH HORÁCH. Sraz
v 9:00 hod., Harrachovská 422/ 2, zdarma.
Zájemci, hlaste se u vedoucí Bc. A. Dunděrové
9:00 – 13:00
Masáže pro seniory-záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
18. 11. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro úplné začátečníky
8:10 – 9:10
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00

Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Němčina pro pokročilé 9:15 – 10:15
Kondiční cvičení s meditací s paní Jaroslavou,
zdarma /sál Harﬁca/ 10:00 – 11:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:30 – 11:30
Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
26. 11. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Angličtina – začátečníci 8:25 – 9:25
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Angličtina (pokročilí) 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 – 13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00

12. 11. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

19. 11. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 8:30 – 9:30
Pedikúra – 60 min i s masáží/180 Kč (nutno
objednat) 8:30 – 14.30
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 – 10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:30 – 10:30
Angličtina (pokročilí) 10:45 – 11:45
Francouzština, lektor (pokročilí) 11:00 – 12:00
Angličtina – konverzace (pokročilí) 12:30 – 13:30
Cvičení na židlích /STP/ pro seniory a osoby se
ZTP – zdarma 14:00 – 15:00
Country tance – začátečníci 14:45 – 16:00
Country tance – pokročilí 16:00 – 18:00

13. 11. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15 – 9:15
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 s kurátorkou Národní galerie –
Rembrand van Rijn 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Výroba vánočních PF
14:45 – 16:00

20. 11. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15–9:15
Kosmetika - balíček 50 min./250 Kč (peeling,
maska,depilace vosk, masáž) 9:00–15:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 –11:00
BESEDA S MODERÁTORKOU, HEREČKOU MARIÍ
TOMSOVOU, SÁL CENTRA PRO SENIORY, ZDARMA 13:00 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Hvězdy z korálků
14:45 – 16:00

14. 11. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé (volná místa)
10:00 – 11:30
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry - Scrabble, Rummikub,
karty… 13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00

21. 11. 2019 - ČTVRTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Počítačový kurz pro mírně pokročilé (volná
místa) 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé (volná místa)
10:00 – 11:30

29. 11. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, na výstavu: Příběh Pražského hradu,
70 Kč. Sraz v 9:00 hod., Harrachovská 422/ 2,
Praha 9 9:00 – 12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

22. 10. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00

Děkujeme paní Tereze Hasmanové z Rézi Cookies za zajímavou přednášku „Příběh chleba“
včetně ochutnávky jejího
domácího kvasového chleba.
Zájem o téma potvrdila
závěrečná diskuze se seniory.
Co se peče u Rézi najdete na
www.facebook.com/rezicookies/

15. 11. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka ZÁKULISÍM
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25. 11. 2019 - PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Francouzština – kurz pro začátečníky 8:10
– 9:10
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál

27. 11. 2019 - STŘEDA
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Kadeřnice – suchý střih (nutno objednat,
100 Kč) 9:00 – 14.00
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 8:15–9:15
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00 –11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška: Stomie, lepší vědět a nepotřebovat,
než potřebovat a nevědět 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Adventní věnce,
korpus a svíčky s sebou 14:45– 16:00
28. 11. 2019 - ČTVRTEK
Počítačový kurz mírně pokročilé (volná místa)
9:00 – 10:00
Trénink paměti I. 9:00 – 10:00
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9 Vysočany) 50 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz pro pokročilé (volná místa)
10:00 – 11:30
Trénink paměti II. 10:30 – 11:30
Společenské hry - Scrable, Rummikub, karty…
13:00 –16:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
„Úřední hodiny“ – pomoc, poradenství, organizační věci apod. 13:30 –16:00
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Listopadová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské
části Praha 9, kteří mají
trvalé bydliště v působnosti
Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
4. listopadu 2019 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Fotograf na cestách, setkání s cestovatelem Jiřím
Kolbabou
Jiří Kolbaba je český cestovatel, fotograf a spisovatel,
viceprezident Českého klubu
cestovatelů. Procestoval všech
šest kontinentů planety, více
než 130 zemí světa. Přijďte si
poslechnout a také prohlédnout, jak je vidí. Vstupné
20 korun. Vstupenky jsou
k dispozici v pokladně Divadla
Gong. Nenechte si ujít poutavou diashow.

6. listopadu 2019 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Silvestrovská
Humoriáda
Zúčastněte se natáčení pořadu
Českého rozhlasu v Divadle
Gong. Vystoupí oblíbení komici
se svými historkami, anekdotami a vzpomínkami na herecké kolegy. Účinkují: Tomáš
Töpfer, Jiří Krampol, Ivanka
Devátá, Josef Náhlovský, Václav Vydra. Moderuje Patrik
Rozehnal. Volné vstupenky
získáte v pokladně Divadla
Gong. Prosíme o dochvilnost
diváků. Pozdní příchod do hlediště a odchod v průběhu natáčení není možný.
19. listopadu 2019 ve 13.30 hodin
Planetárium Královská obora
ve Stromovce
Komponovaný program obrazu, hudby a slova „Má vlast“

a „Polaris“. Program trvá
1,5 hodiny. Sraz 15 minut před
začátkem u Planetária. Vstup
20 korun (připravte si drobné).

Připravujeme:
4. a 5. prosince 2019 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Sejdeme se s Cibulkou
V programu Vánoc pro seniory
vystoupí Aleš Cibulka a Sandra Pogodová, zazpívají hosté
z Itálie. Vstupné 20 korun.
Vstupenky jsou k dispozici
v pokladně Divadla Gong od
4. listopadu 2019.

Vypravte se s námi do středověké Prahy. Sraz s průvodcem-pražským ponocným
a Renátou Píchovou je u Prašné
brány. Počet účastníků ve skupinách je omezený, rezervujte
si proto místo u R. Píchové,
tel.: 283 091 426. Zdarma.

16. prosince 2019 od 13.30
a od 16 hodin
Originální předvánoční
pochůzka Starým Městem
pražským s ponocným

19. prosince 2019 od 11 hodin
Tradiční rybí polévka
Městská část Praha 9 zve na rybí
polévku na náměstí OSN ve Vysočanech. Zdarma.[RPí

Sociální služby Praha 9 se účastní projektu I-CARE-SMART
Stále častěji se vyspělé státy zabývají seniorskou populací. Společnost se snaží seniorům nabídnout nejen podporu prostřednictvím služeb, ale v poslední době narůstá snaha využívat nejmodernější technologie. A to jak v rámci péče o seniory, tak
přímo seniory pro jejich komfortnější život. Reakcí na tyto výzvy je i mezinárodní projekt I-CARE-SMART, spolufinancovaný
programem Interreg CENTRAL EUROPE.
Cílem projektu je budovat
a posilovat spolupráci s organizacemi, které jsou schopny
poskytovat nejmodernější
technologie ve zdravotní a sociální péči o seniory. Projekt
byl připraven ve spolupráci
s institucemi regionální správy
zodpovědnými za zavádění
sociálních politik a podporu
seniorů. Zahájen byl v květnu
2019 a jeho partnery jsou organizace ze sedmi evropských
zemí – Maďarska, Polska,
České republiky, Slovenska,
Itálie, Německa a Rakouska.
Jedním z českých partnerů

projektu jsou Sociální služby
Praha 9, z.ú.

Pečujete o seniory? Zajímáte
se o „stříbrnou ekonomiku“?
Přihlaste se!
Projekt I-CARE-SMART
podporuje vazby a spolupráci mezi veřejnou správou,
univerzitami, obchodníky,
poskytovateli péče a uživateli služeb a snaží se vytvořit
společnou platformu, která
by zjednodušovala vzájemnou
komunikaci a umožňovala
sektoru obchodu a inovátorům
reagovat přímo na potřeby

cílové skupiny a vyvíjet taková řešení a metody, které
senioři a instituce s nimi pracující opravdu potřebují a jsou
schopni využívat.
Projekt chce zapojit do vývoje inovativních řešení přímo
cílovou skupinu jejich uživatelů. Projektoví partneři a další
zainteresované subjekty budou vyhodnocovat proveditel-

nost nových postupů za přímé
účasti uživatelů a navrhovat
opatření, která by umožnila
jejich zavedení do systému
zdravotní a sociální péče.
Smyslem tohoto postupu je
zvýšení kvality života seniorů
i ekonomický rozvoj.
Partneři projektu zvou
všechny zainteresované subjekty, které se zabývají péčí
o seniory nebo se zajímají
o možnosti „stříbrné ekonomiky“, k účasti na projektu.
Více informací najdete na:
www.interreg-central.eu/I-CARE-SMART. [mž

JUBILANTI

80 let
Josef Petrák
Karel Adamec
Dagmar Rektorová
Miloslava Panýrová
Marie Chroustová
Jaroslava Hrubá
Vladimír Soukup
Marcela Kočková

L IS T O PA D
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85 let
Eva Jelínková
Drahomíra Pokorná
Václav Kaufman
Rudolf Vladyka
Jiřina Štorcová
89 let
Marie Turková

90 let
Antonín Sekera

93 let
Leonida Krámová

97 let
Milena Hartová

92 let
Božena Ptáčková

94 let
Věra Drnková

99 let
Blanka Dudková

Blahopřejeme!

Upozornění:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je nutné, aby se zveřejněním svého jména v rubrice Jubilanti
v měsíčníku Devítka jubilant souhlasil. K životnímu jubileu 80, 85, 90 let a pak každý rok dostávají oslavenci gratulaci od starosty
MČ Praha 9. Součástí je i lístek, jehož prostřednictvím se vyjádří, zda chtějí zveřejnit své jméno mezi jubilanty, či nikoliv. Jména
jubilantů jsou proto v Devítce zveřejňována zpětně. Pokud má redakce souhlas jubilanta do 10. dne v měsíci, je jeho jméno zveřejněno v následujícím měsíci.
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Zóny placeného stání v Libni a Vysočanech
Termín připojení městské části Praha 9 – v první etapě v Libni a Vysočanech – k celoměstskému systému parkování a uvedení
zón placeného stání do provozu stanovil Magistrát hl. m. Prahy na 6. ledna 2020. Ale…
Vzhledem k technickým
problémům na Magistrátu hl.
m. Prahy, který nemá od třetích stran, tedy dodavatelů,
zajištěn přístup do systému
zón placeného stání (ZPS)
pro městskou část Praha 9,
není možné v současné chvíli
(pozn. 21. října) stanovený
termín potvrdit. Nelze totiž
provádět registrace rezidentů
a abonentů do systému ZPS
v MČ Praha 9, tedy spustit

provoz výdejen parkovacích
oprávnění.
Až bude znám přesný termín spuštění zón placeného
stání, obdrží rezidenti dotčené oblasti informační letáky
do svých schránek a budou
také informováni prostřednictvím webových stránek
MČ Praha 9 (www.praha9.cz)
a časopisu Devítka.
Vzhledem k množství dotazů k systému ZPS, které

přichází na Úřad MČ Praha 9,
přinášíme potřebné informace
pro rezidenty, abonenty i motoristy, kteří budou v zónách
parkovat krátkodobě.
Zóny placeného stání v MČ
Praha 9 (ﬁalové) budou v režimu 24 hod./den sedm dní
v týdnu.
Návštěvníci zaplatí za parkování v zónách 20 Kč za první
dvě hodiny, každá další započatá hodina vyjde na 30 Kč

(max. na dobu 24 hodin).
Městská část Praha 9 momentálně intenzivně vyjednává o možnosti navýšení
hodinové sazby na maximum
v době konání velkých sportovních a kulturních akcí v O2
areně.
Pro další informace o ZPS
volejte 257 015 257 (po-pá
9.00-11.00 a 12.00-15.00)
nebo je možné využít e-mail
parkujvklidu@tsk-praha.cz. [

Základní informace k vydávání
parkovacích oprávnění
Jsem rezident a vlastním vozidlo
(1200 Kč/vozidlo, rezident nad 65 let
360 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- velký technický průkaz (kde je žadatel
vlastníkem vozidla), případně osvědčení o registraci vozidla nového typu
(vydávaný po roce 2006)

- originál leasingové smlouvy, která je
uzavřena minimálně na tři měsíce (nárok na čtvrtletní oprávnění)

Jsem rezident a vlastním vozidlo, se kterým podnikám (1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- velký technický průkaz se zapsaným IČ
(kde je žadatel vlastníkem vozidla)
Jsem rezident a vlastním vozidlo na úvěr
(1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- kopie velkého technického průkazu
(kde je žadatel vlastníkem vozidla)
- originál osvědčení o registraci vozidla
(malý TP)
- originál úvěrové smlouvy
Jsem rezident a vlastním vozidlo na ﬁnanční leasing (1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- kopie velkého technického průkazu
(kde je žadatel uveden jako provozovatel
vozidla)
- originální osvědčení o registraci vozidla
(malý TP)
- originál leasingové smlouvy
Jsem rezident a vlastním vozidlo na operativní leasing (1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- originál osvědčení o registraci vozidla
(malý TP)
12
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Jsem rezident a mám vozidlo pronajaté
z autopůjčovny (1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- nájemní smlouva z autopůjčovny (musí
být minimálně na tři měsíce)
- originál osvědčení o registraci (malý TP),
v případě pronájmu od OSVČ musí být
kopie velkého technického průkazu, kde je
zapsané IČ (v případě zapsání RČ se dokládá platba silniční daně za loňský rok nebo
registrace k dani v období stávajícím)
- pronajímatel musí být oprávněn půjčovat a pronajímat vozidla (tzv. mít
v předmětu podnikání jednu volnou
živnost)
Jsem rezident a mám svěřené vozidlo
od zaměstnavatele k soukromému užívání
(1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- osvědčení o registraci vozidla (kde je
právnická osoba vlastníkem, případně
vozidlo provozuje na základě smlouvy)
- vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu
ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 zákona
586/1992 Sb.“ včetně případných pronájmů a leasingových smluv
Jsem rezident, člen orgánu právnické
osoby (jednatel) a využívám vozidlo pro
soukromé účely (1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- osvědčení o registraci vozidla (kde je
právnická osoba vlastníkem, případně
vozidlo provozuje na základě smlouvy)
- vyplněný formulář „Potvrzení o příjmu
ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 zákona

ČÁ S T I

PRA H A

9

586/1992 Sb.“ včetně případných pronájmů a leasingových smluv
Jsem rezident a mám svěřené vozidlo
od zaměstnavatele pouze pro služební
účely (7000 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- prohlášení od zaměstnavatele, že vozidlo je pouze pro služební účely v rámci
servisu, pohotovosti...
- originál osvědčení o registraci (malý TP),
kde je ﬁrma vlastníkem (je-li vozidlo
na leasing či úvěr, musí být tyto údaje
zapsané v prohlášení od zaměstnavatele
a podepsané statutárním zástupcem)
Jsem rezident a mám svěřené vozidlo
od zahraničního zaměstnavatele
(1200 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (kde je trvalý pobyt
v Praze 9)
- originál technického průkazu
- prohlášení zaměstnavatele uvádějící
platnou identiﬁkaci zaměstnavatele
a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem
- výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců
Jsem abonent a v Praze 9 vlastním nemovitost (7000 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo
Prahu 9)
- osvědčení o registraci vozidla (kde je
žadatel vlastníkem vozidla), ostatní se
řídí pravidly uvedenými výše
Firma sídlící v Praze 9 (7000 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz, ve kterém se ověřuje
jméno jednatele společnosti společně
s obchodním rejstříkem
- technický průkaz (kde je ﬁrma vlastL IS T O PAD
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níkem), v případě zapsání vozidla
na jednatele a jeho RČ dokládá se platba
silniční daně za loňský rok nebo registrace k dani v období stávajícím
- je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, doloží
se originál úvěrové/leasingové smlouvy
a kopie velkého technického průkazu
Firma má provozovnu v Praze 9
(7000 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz, ve kterém se ověřuje
jméno jednatele společnosti společně
s obchodním rejstříkem
- technický průkaz (kde je ﬁrma vlastníkem), je-li vozidlo psáno na jednatele
a jeho RČ, musí se doložit platba silniční
daně za minulý rok
- nájemní smlouva na nebytové prostory
v Praze 9, popř. výpis provozoven
Jsem OSVČ a v Praze 9 mám provozovnu
(7000 Kč/vozidlo):
- občanský průkaz (trvalý pobyt je mimo
Prahu 9)
- technický průkaz (kde žadatel je vlastníkem a vozidlo je na IČ, je-li vozidlo
na RČ, musí se doložit platba silniční
daně za minulý rok - kopie daňového
přiznání k silniční dani)
- nájemní smlouva na nebytové prostory
v Praze 9, popř. výpis provozoven

Rezident – držitel průkazu ZTP, ZTP-P má nárok
na parkovací oprávnění za sníženou cenu
360 Kč/rok, po předložení dokladů uvedených
v případech výše a kartičky ZTP, ZTP-P.
Vozidlo se zakoupeným oprávněním je
v servisu, mám zapůjčen náhradní vůz
(100 Kč/vozidlo):

- občanský průkaz
- osvědčení o registraci zapůjčeného vozidla (malý technický průkaz)
- originál zakázkového listu ze servisu nebo potvrzení o převzetí vozidla
do opravy
- originál smlouvy o zapůjčení náhradního vozidla, v případě využívání svého
druhého vozu či zapůjčení v rámci rodiny/přátel postačí prohlášení, že v době
opravy bude klient využívat daný vůz.
Parkovací oprávnění se vydává pouze
na 14 dní, prodloužení je možné po doložení potvrzení o prodloužení doby
opravy.
Parkovací oprávnění pro řemeslníky:
- parkovací oprávnění pro řemeslníky se
vydávají na základě doložení dokladu
o zakázce (smlouva o dílo, objednávka...)
- občanský průkaz, ve kterém se ověřuje
jméno jednatele společnosti společně
s obchodním rejstříkem
- oprávnění se vydává bez SPZ/RZ vozidla, přes portálový účet si jednotliví
zástupci sami mění SPZ/RZ v systému
Roční: za první a další vozidlo – 24 000 Kč
Pololetní: za první a další vozidlo –
13 500 Kč
Čtvrtletní: za první a další vozidlo –
7000 Kč
Měsíční: za první a další vozidlo – 2500 Kč
Týdenní: za první a další vozidlo – 700 Kč
Cizinci
Občané jiné členské země EU žijící v ČR:
– platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas
Pokud cizinec není evidován v registrech,
musí doložit průkaz o povolení k pobytu

nebo průkaz o přechodném pobytu občana EU či hraniční průvodku.
Občané zemí mimo EU (občané třetích
zemí) žijící v ČR:
- platný cestovní pas s platným vízem
Před skončením víza POP možné vydat
na půl roku (pokud platnost víza je minimálně ještě dva měsíce). Pokud cizinec
není evidován v registru, musí doložit
průkaz o povolení k pobytu.
Příslušníci cizích diplomatických misí:
– platný OP (ID card) nebo platný cestovní
pas nebo identiﬁkační průkaz vystavený
Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé
kategorie diplomatických pracovníků).
Pokud cizinec není evidován v registru,
musí doložit potvrzení příslušného zastupitelského úřadu o bydlišti pracovníka
na území MČ Praha 9.
V případě, že bude parkovací oprávnění
vyřizovat zmocněnec, musí se ke všem
dokladům navíc doložit plná moc, která
nemusí mít ověřeného zmocnitele, pouze
pokud budete mít k plné moci originál
dokladu totožnosti žadatele (občanský
průkaz, platný pas). [
VYSVĚTLENÍ
Rezident – žadatel s trvalým bydlištěm Praha 9.
Abonent – vlastník nemovitosti, právnická či fyzická
osoba. Musí prokázat sídlo nebo místo podnikání v dané
městské části, tedy v MČ Praha 9.
Výdej parkovacích oprávnění probíhá v souladu s metodikou vydanou Magistrátem hlavního města Prahy.

Volná místa v parkovacím domě na Proseku
Stále ještě jsou volná místa v parkovacím domě na Proseku u obchodního centra Billa. K dispozici jsou stání pro automobily
i motocykly.
Měsíční nájemné „rezident“
v krytém patře (uživatel má místo trvalého pobytu
v městské části Praha 9) stojí
1500 Kč za automobil a 700 Kč

za motorku. Za měsíční
nájemné „ostatní“ (uživatel nemá místo trvalého pobytu v městské části Praha 9 či
je právnickou osobou) zaplatí

majitel automobilu 3000 Kč,
majitel motocyklu 1400 Kč.
Měsíční nájemné „rezident“
na střeše parkovacího domu
přijde na 1000 Kč a měsíční

nájemné „ostatní“ na 2000 Kč.
Rezervace místa je možná
u provozovatele na e-mailové
adrese: parkovacidumprosek@
email.cz. [red

INZERCE
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Vendula Císařovská: obrazy
Petr Císařovský: sochy
Hledání kořenů, návazností, bodů styčných i rozcestníků, dialogů, kontrastů a možná i popření v tvorbě partnerů je rozhodně
docela vzrušujícím dobrodružstvím. Od 5. do 28. listopadu 2019 navazuje Galerie 9 na volný cyklus „rodinných výstav“ výjimečnou expozicí obrazů a soch manželského páru Venduly a Petra Císařovských.

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

Vendula Císařovská
Narozena 30. 7. 1950 v Praze
v rodině malířů Vendy Truhlářové a Jiřího Hrušky (autorské
výstavy obou umělců měli
návštěvníci Galerie 9 možnost
spatřit v letech 2016 a 2017).
V letech 1967-1971 studium
na SOŠV Hollarovo nám.
v Praze, 1971-1977 studium
na AVU v Praze, obor restaurátorství. V roce 1981 stipendium na École des Beaux-Arts
v Paříži. Žije a pracuje převážně v Praze, pravidelně
vystavuje doma i v zahraničí,
většinou samostatně, občas
též společně s manželem Petrem Císařovským. Vedle řady
restaurátorských prací realizovala několik nástěnných
maleb (např. v pracovně pre-

Petr Císařovský: Setkání, 2016

Vendula Císařovská: Klauni, 2018

zidenta Václava Havla na Pražském Hradě a v jeho soukromé
vile).

2012 Hrob Bedřicha Smetany,
Praha, Vyšehrad
2014 Brána sv. Anežky České ve Františkánské zahradě
v Praze, Nové Město
2015 Pamětní deska Bombardování Prahy, Praha, Karlovo
náměstí
2015 Brána Adam a Eva, Praha
Vinohrady
2018 Socha Přemysla Otakara II., Marchegg, Rakousko
www.cisarovsky.com
Neváhejte s návštěvou, protože tahle výstava patří k těm,
které by byl hřích vynechat.
Přináší radost i usebrání. [

Petr Císařovský: Maska, 2010

Petr Císařovský
Narozen 18. 3. 1950 v Praze. 1969‒1975 Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze, od roku 1975 svobodné
povolání jako sochař. Věnuje
se převážně volné sochařské
tvorbě, pracuje i na zakázkách
ve spolupráci s architekty.
Do roku 2019 uspořádal 42 samostatných výstav doma
i v zahraničí, zúčastnil se kolem sta výstav společných.
V letech 2003-2007 působil
jako předseda spolku Pšovka
‒ okrašlovací spolek Kokořínska, činný v rámci CHKO
Kokořínska. (www.psovka.cz)
2005 autor projektu Sto křížů
pro severní Čechy

2010 autor projektu 7 Bran
(www.sedmbran.cz)

Realizace ve veřejném prostoru
(výběr):
1991-1993 Brána sv. Františka ve Františkánské zahradě
v Praze, Nové Město
1995-1997 Brána Noe v kostele
st. Laurentia v Herne, Německo
1997-1998 Brána Chvalozpěv
stvoření v kostele st. Laurentia
v Herne, Německo
2005 socha Život a smrt pro
hřbitov ve Mšeně u Mělníka
2007-2008 Brána Chvála
bláznivosti v labyrintu světa,
Praha 1

Koncerty na vysočanské radnici
Obřadní síň vysočanské radnice bude v listopadu hostit umělce při dvou koncertech.
Dopisy Olze
V pondělí 11. listopadu od
19 hodin si nenechte ujít mimořádný program k výročí 17. listopadu 1989. Projekt s názvem
Dopisy Olze vznikl k 30. výročí
sametové revoluce. Zazní hudba
světových i českých autorů.
Účinkují: Eva Garajová – mezzosoprán, Zbyňka Šolcová
– harfa, Valérie Zawadská –
mluvené slovo.
L IS T O PA D
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Program: A. Dvořák (Biblické písně, Cigánské melodie,
V národním tónu), L. Janáček
(Moravská lidová poesie),
B. Smetana (Večerní písně,
transkripce českých skladeb
pro harfu), M. Müller – Missa
Brevis.

Virtuosní večer
Cyklus koncertů komorní
hudby pokračuje 28. listopadu

od 19 hodin vystoupením Jiřího Vodičky – housle, a Martina Kasíka – klavír.
Program: N. Paganini, B. Smetana, S. Prokofjev, A. Bazzini,
F. Kreisler, F. Chopin, P. de
Sarasate. [

POZVÁNKA

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř
Dílna v Galerii 9 je určena pro všechny
věkové kategorie, tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění.
Za krátkou dobu můžete z obyčejných
věcí vytvořit neobyčejné, na chvilku se
odreagovat od denního shonu a ještě si
odnést vlastní umělecké dílo.
Program dílen v Galerii 9
vždy ve středu od 17 do 19 hodin.
6. 11. – obrázky z lisovaných rostlin
13. 11. – zdobení svíček
20. 11. – adventní výzdoba/věnce
z papíru
27. 11. – krabičky na malé dárky

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.

INFO

20. 11. – relaxační kreslení

Koncerty se konají v obřadní síni
vysočanské radnice, Sokolovská 14/324,
Praha 9. Bezbariérový vstup (2. patro,
výtah). Omezená kapacita sálu. Vstup
volný.
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K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kapacita je ale omezena
provozními možnostmi. Kurz probíhá
přímo ve výstavních prostorách.
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Divadlo Gong
1. 11. pátek 19.00
Marc Camoletti: A do pyžam!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele.
Netuší však, že jeho přítel je zároveň
milencem jeho ženy. V hlavních rolích
Leoš Noha, Lucie Zedníčková a Lukáš
Langmajer.
3. 11. neděle 16.00
Robert Anderson: Víš přeci, že neslyším, když teče voda
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy
ze života s Petrem Nárožným v hlavní
roli.
4. 11. pondělí 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
Fotograf na cestách – splněný sen
Beseda a diashow Jiřího Kolbaby.
Průřez celoživotním cestováním šesti
kontinenty.
4. 11. pondělí 19.00
Donald Churchill: Natěrač
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s Leošem Nohou
v hlavní roli.
5. 11. úterý 19.00
Oto Kovařík: Škaloud
Divadelní spolek Post Scriptum
Když maloměstská škola místo ohlášeného europoslance omylem přivítá
vychytralého podvodníka, začnou se dít
věci…
6. 11. středa 14.00
Silvestrovská Humoriáda
Zábavný pořad Českého rozhlasu,
kde vystoupí oblíbení komici se svými
historkami, anekdotami a veselými
vzpomínkami na své kolegy. Vystoupí
Tomáš Töpfer, Jiří Krampol, Ivanka Devátá, Josef Náhlovský, Václav Vydra a Iva
Hüttnerová. Programem provede Patrik
Rozehnal. Volné vstupenky k vyzvednutí
v pokladně divadla.
7. 11. čtvrtek 19.00
Devítka
To nejlepší z posledního CD i staré
oblíbené hity na výročním koncertě.
8. 11. pátek 19.00
Yasmina Reza: Bůh masakru
Dva manželské páry se sejdou, aby
v poklidu vyřešily následky rvačky mezi
jejich dětmi. Stačí ale jedno nevhodné
slovo… V hlavních rolích Anna Polívková
a Viktor Dvořák.
9. 11. sobota 19.00
Franco D´Alessandro: Římské noci
Poutavý a současně dojemný příběh
dvou slavných lidí, italské herečky
Anny Magnani a amerického dramatika
Tennessee Williamse. V hlavních rolích
Simona Stašová a Oldřich Vízner.
10. 11. neděle 16.00
„Líbám, ženy, vás tak rád“
Podvečer plný překrásných melodií ze
světa operety a vídeňského valčíku.
Účinkují přední čeští sólisté: G. Kopperová, M. Slavík. Smyčcový kvintet Praha
řídí Tom Klár. Večerem provází Anna
Klamo.
12. 11. úterý 19.00
Jára Cimrman: Posel světla, Vizionář
Divadlo Rodu Vejvodů
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Dvě hry Járy Cimrmana v podání amatérského souboru.
13. 11. středa 19.00
Posezení u cimbálu
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
14. 11. čtvrtek 19.00
Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncert známé bluegrassové skupiny.
15. 11. pátek 17.00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové
17. 11. neděle 16.00
Pavel Fiala, Josef Dvořák: S Pydlou
v zádech
Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové partii mocných. V hlavních rolích
Josef Dvořák a Markéta Hrubešová.
18. 11. pondělí 19.00
Edward Taylor: Co takhle ke zpovědi.../„Pardon me, Prime Minister“
Sídlo premiéra zasáhla bomba! Vláda
Jejího Veličenstva se chystá splnit svůj
slib zatočit se zábavním průmyslem
a hazardem. V hlavních rolích Petr
Nárožný a Jan Čenský.
19. 11. úterý 19.00
Noëlle Châtelet: Žena Vlčí mák
Monodrama o nečekaném a šokujícím
citovém vzplanutí starší dámy s Hanou
Maciuchovou v hlavní roli.
20. 11. středa 19.00
Jazz Club Gong
Polydor Jazz Sextet a Eva Dostálová-Emingerová
Klasický swing od skupiny vedené jazzovým pianistou Jiřím Polydorem, inspirovaný zlatou érou 30. a 40. let, hudbou
Teddyho Wilsona, Fatse Wallera, Lestera
Younga nebo Colemana Hawkinse.
21. 11. čtvrtek 19.00
Francis Veber: Drahá legrace
Volné pokračování slavné komedie Blbec
k večeři. V hlavních rolích Josef Carda,
Jan Čenský a Pavel Kikinčuk.
22. 11. pátek 19.00
Pavel Žalman Lohonka a spol.
Koncert jedné z nejvýraznějších postav
domácí folkové scény.
23. 11. sobota 19.00
Kateřinské hody
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
24. 11. neděle 19.00
Marc Camoletti: A do pyžam!
Aby zatajil milenku před vlastní ženou,
vydává ji za milenku svého přítele.
Netuší však, že jeho přítel je zároveň
milencem jeho ženy. V hlavních rolích
Leoš Noha, Lucie Zedníčková a Lukáš
Langmajer.
25. 11. pondělí 19.00
Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Vztahová komedie plná italského
temperamentu. V hlavních rolích Simona
Stašová a Svatopluk Skopal.
26. 11. úterý 19.00
Jean Barbier: V Paříži bych tě nečekala, tatínku!
Výběrčí daní z provinčního městečka se
rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. V hlavní roli Petr Nárožný.
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27. 11. středa 19.00
Neil Simon: Poslední ze žhavých
milenců
Barney je zatrpklý stárnoucí muž, jehož
život nikam nesměřuje a který by se
rád vymanil ze stereotypu manželství
tím, že si aspoň jednou za život povyrazí
s milenkou. V hlavních rolích S. Stašová
a P. Nárožný.
28. 11. čtvrtek 19.00
Zdeněk Izer na plný coole!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
29. 11. pátek 19.00
Fontána
Tradiční podzimní koncert bigbítové
skupiny s více než padesátiletou tradicí,
která hraje oblíbené tuzemské i světové
hity 60.–70. let (Olympic, Petr Novák,
Beatles, Shadows, Manfred Mann
a další).
30. 11. sobota 19.00
Ray Cooney: Příště ho zabiju sám/
„Out of Order“
Co všechno může způsobit nevěra a jedna „z nebe spadlá“ mrtvola? V hlavní roli
Leoš Noha.

GONG DĚTEM
1. 11. pátek 10.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.
2. 11. sobota 15.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
4. 11. pondělí 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.
6. 11. středa 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
Škola? Pche! To je přece ztráta času,
když venku se zatím dají zažít velká
dobrodružství.
7. 11. čtvrtek 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
Z lidského mláděte vychovaného vlky
vyrostl silný mladý a inteligentní muž.
Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér Chán
se však nevzdává.
8. 11. pátek 9.00 Malá scéna
B. Němcová, J. Bílek: O statečném
kováři Mikešovi
3+
Loutková pohádka o klukovi, který si
vyrazí do světa a zvítězí nad drakem
i hloupostí. Má sílu za tři, ﬁštrón za pět
a srdce velké za deset bohatýrů!
8. 11. pátek 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
9. 11. sobota 15.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

11. 11. pondělí 9.00 Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
3+
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
11. 11. pondělí 10.15
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie
12+
Největší příběh všech dob, který není
nutné představovat. Tentokrát v unikátní
úpravě pro dva herce. Shakespeare v próze. Shakespeare is dead! Prostě o lásce.
12. 11. úterý 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
13. 11. středa 10.00
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
Romeo & Julie
12+
14. 11. čtvrtek 10.00 a 14.15
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
15. 11. pátek 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocourka Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
16. 11. sobota 15.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+
Napínavá dramata i humorné taškařice
broučků, motýlů, housenek, červíků
a pavouků odehrávající se v nejtajnějších
úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu
potoka.
18. 11. pondělí 9.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte
3+
Pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se
malá Dášeňka učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla
sama vydat do světa.
18. 11. pondělí 10.15
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.
19. 11. úterý 10.00
A. Hoffmeister, H. Krása: Brundibár 5+
Podaří se dětem a zvířátkům přezpívat
a porazit zlého a hamižného ﬂašinetáře
Brundibára? Slavná dětská opera z terezínského ghetta.
20. 11. středa 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil

9+

21. 11. čtvrtek 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
22. 11. pátek 10.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta
4+
Divotvorná a poučná cesta jednoho zlobivého a rozmazleného kluka za záchranou jeho robotického kamaráda.
23. 11. sobota 15.00
E. Petiška, M. Mazal, R. Klučka: Birlibánova podivuhodná cesta
4+
25. 11. pondělí 10.00
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný: Příhody Ferdy Mravence
3+
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26. 11. úterý 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.
27. 11. středa 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
28. 11. čtvrtek 10.00
M. Twain, V. Štěpánek: Dobrodružství
Toma Sawyera
8+
29. 11. pátek 10.00
O. Lážnovský: Masaryk aneb z c.k.
skrz T. G. M. do ČSR
11+
Představení na pomezí divadelního
dokumentu a únikové hry, jež pomocí
divadelní interakce přibližuje dětem
základních škol život T. G. Masaryka
a vznik první Československé republiky.
30. 11. sobota 15.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula

a Kuba Kubikula
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.

Kouzlům se nejvíc daří v čase vánočním
a tahle magická pohádka je jich plná.
Jestli ještě věříte na zázraky, určitě se
vám bude líbit.

NAČAREJ
Pražská ethno-folková kapela hrající
lidovky z různých koutů světa i autorské
skladby.

2. 12. pondělí 9.00
Malá scéna
K. Čapek, V. Hutařová: Dášeňka čili
život štěněte
3+

7. 12. sobota 15.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

26. 11. úterý 19.30
JRP BAND
Poctivý pražský bigbít.

3. 12. úterý 10.00 a 14.15
A. Lobel, V. Hutařová: Kvak a Žbluňk
od jara až do Vánoc
3+
Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák
Žbluňk jsou velcí kamarádi, kteří se společně pouští do nových dobrodružství.

KLUB KOCOUR

4. 12. středa 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+

14. 11. čtvrtek 19.30
ŠUPLÍK
Formace navazující na odkaz skupiny
Třetí dech a směřující k progresívní
variantě „garážového folku“.
21. 11. čtvrtek 19.30

5. 12. čtvrtek 10.00
O. Lážnovský: Masaryk aneb z c.k.
skrz T. G. M. do ČSR
11+
6. 12. pátek 10.00
Ch. Dickens, V. Pokorný: Vánoční
koleda

6+

28. 11. čtvrtek 19.30
VE ČTVRTEK V PĚT
Pražská folková parta implementující
do své hudby prvky blues, country
i jazzu.
3. 12. úterý 19.30
ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Volné sdružení převážně folkových
hudebníků.

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

6+

Elektrizující pohádka POLYDOR JAZZ SEXTET
Některé pohádky to mají těžké. Vyhrát souboj se známými klasikami je úkol hodný udatného hrdiny, který se musí postavit
sedmihlavé sani. Někdy se ale riskovat vyplatí, jako v případě
životopisné pohádky Elektrický Emil Divadla AHA!. V ní režisér
Janek Lesák složil poctu vysočanskému rodákovi a nedoceněnému géniovi Emilu Kolbenovi.
Když se někoho zeptáte, co ví
o Emilu Kolbenovi, nejspíše si
vzpomene na Kolbenovy elektrotechnické závody, lidově
zvané Kolbenka. Avšak daleko
dřív, než se Kolben stal továrníkem, byl úspěšným vynálezcem na poli elektrotechniky,
respektovaným nejslavnějšími mysliteli tohoto odvětví
Thomasem Alvou Edisonem
a Nikolou Teslou. V přímém
souboji s Františkem Křižíkem
pak u nás dokázal prosadit
střídavý proud. Jeho život však
byl mnohem zajímavější, než
jak vypadá na papíře.

Na to, proč navštívit představení
Elektrický Emil, jsme se zeptali
představitelů hlavních rolí:
Miloš Mazal (Emil Kolben):
Protože je to svižné, vtipné
a nápadité představení, které
vás provede vizionářským
WHO IS WHO devatenáctého
století a zaručeně pobaví děti
i dospělé. A navíc konečně
pochopíte, jak vlastně funguje
střídavý proud.
Radovan Klučka (Křižík,
Edison, Tesla): Protože příběh
o Emilovi Kolbenovi je pohádka, která se skutečně stala. Vypráví o tom, že když jde člověk
L IS T O PA D
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rozswinguje Vysočany
Vyznavatelé klasického swingu zahraji v Divadle Gong ve středu 20. listopadu od 19 hodin.

Polydor jazz sextet

naproti svým snům a přáním,
tak se mu i přes spoustu překážek a zakopnutí podaří s trochou štěstí a odvahy svého cíle
dosáhnout. A taky proto, že
Emil byl hravý, osobitý a plný
rozmanitých představ a přesně
takové je i naše představení.
Není totiž pohádka jako pohádka. [Text a foto: dg
INFO
Elektrického Emila můžete vidět
v Divadle Gong v sobotu 9. listopadu
od 15 hodin.

Nebude to mít již dlouhého
trvání a hudební styl zvaný
swing oslaví sté narozeniny.
Sotva ale v hudebních klubech
potkáte tak „čiperného staříka“. Ačkoli během století jeho
popularita občas kolísala, dá
se směle říct, že si dnes na nezájem publika nemůže stěžovat. A nezáleží na tom, jestli se
jedná o jeho moderní variaci
electro swing, nebo hrají-li
se klasické šlágry ze zlaté éry
swingu 30. a 40. let minulého
století. Právě na ně se zaměřuje seskupení šesti muzikantů, jejichž lídrem je jazzový
klavírista Jiří Polydor, který
byl během své pestré hudební kariéry členem několika
téměř legendárních bandů.
Jmenujme alespoň Classic Jazz
Collegium a slavný OPSO.
D E V Í TKA
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Mezi největší oblíbence sextetu patří mistr Harlem stride
piana Fats Waller, průkopníci jazzového tenorsaxofonu
Coleman Hawkins a Lester
Young nebo „deﬁnitivní swingový pianista“ Teddy Wilson,
z jejichž produkce Polydor
Jazz Sextet rád a často čerpá.
Skladby těchto a dalších jazzových velikánů slýchával
Jiří Polydor už od dětství. Jeho
tatínek navzdory oﬁciálním
zákazům pořizoval gramofonové desky se swingovými
hity už během druhé světové
války, malý Jirka je poslouchal až do omrzení a o lásce
na celý život bylo rozhodnuto.
Polydorovu swingovou kapelu
doplní za mikrofonem energická jazzová vokalistka Eva
Emingerová. [dg
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Rozzářete park Podviní Podzimní radovánky
v Podkovářské
Nezmeškejte veselý lampionový průvod v parku Podviní v Praze 9, který pořádá Active mama a školka Babyboom.
Čeká vás tematický průvod
pro děti, romantická atmosféra plná světýlek a rozzářené
tváře dětí. Potkáte zde také
spoustu kamarádů a známých
ze sousedství. Průvod se bude
konat ve středu 6. listopadu
v 17 hodin v parku Podviní.
Sraz u altánku uprostřed parku. S sebou vezměte dětem

lampionek se světýlkem, doporučujeme koupit světelnou
tyčku, na kterou se lampion
pověsí. Průvod projde se světýlky celým parkem. Přijďte si
tedy užít jedinečnou atmosféru této akce, na kterou budete
s dětmi vzpomínat nejmíň
do Vánoc. Vstupné je dobrovolné. [em

Sbírka deskových her
Odbor sociální Úřadu městské části Praha 9 se obrací na
veřejnost s žádostí o podporu při sbírce deskových her. Nemáte doma nějakou nepotřebnou? Věnované deskové budou
použity v klubu Harﬁca, který provozuje náš úřad a který
navštěvují děti a mládež z MČ Praha 9. Rovněž budou předány
dětem ze sociokulturně znevýhodněných prostředí a dětem
v dětských domovech, které naše pracovnice pravidelně navštěvují. Deskové hry by měly být zachovalé, nepoškozené a
především kompletní. Sbírka bude probíhat 11. listopadu 2019
od 8 do 18 hodin na Úřadě MČ Praha 9, Odbor sociální, 3. patro, kancelář č. 321, Sokolovská 14/324, Praha 9. Pro případné
dotazy využijte prosím telefonní kontakt: 283 091 424.
Děkujeme za vaši pomoc. Za Odbor sociální Mgr. Jana Dobišová Zemanová

V Edu Bubo Klubu v Podkovářské ve Vysočanech není pro
nudu místo.
Během podzimního času se
v parku Podkovářská u Edu
Bubo Klubu objevili malí indiáni. Na bojovce se mohli
naplno vyřádit a odnést si
domů vlastnoručně vyrobené
čelenky a ozdobené kameny.
Děti se také učily střílet z luku
a zdobily tee-pee, které bude
dekorací uvnitř klubu. V neděli 6. října pak ﬁtness zelenou louku navštívilo mnoho
sportovců na akci Rokytka
charity challenge, kterou Edu
Bubo Klub pomáhal organizovat. Obě akce se moc povedly.

A co nás čeká?
Na sv. Martina 11. listopadu
se opět chystá lampionový
průvod.Pokud si budete chtít
doma navodit vánoční atmosféru, nezapomeňte dorazit
na workshop vázání adventních věnců, který se bude konat 30. listopadu.

Lampionový průvod bude 11. listopadu

A nesmíme zapomenout
na Mikuláše. Pro registraci na akce sledujte stránky
www.edububoklub.cz a facebook Edu Bubo Klubu. [Text
a foto: mv

INZERCE

HARFA SLAVÍ 9. NAROZENINY
H
OD SOBOTY 9. 11. DO PONDĚLÍ 11. 11.

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO PARFUMERIE SEPHORA V GALERII HARFA A NECHTE SE HÝČKAT!
PŘIJM

Užijte si

3 DNY

plné slev

9. – 11. 11.

9. 11.

10. 11.

VIP DEN TOO FACED

11. 11.

VIP DEN HELENAA RUBINSTEIN

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO PARFUMERIE SEPHORA, KDE NA VÁS BUDOU ČEKAT PROFESIONÁLNÍ MAKE-UP
ARTISTKY, KTERÉ VÁS NALÍČÍ A PŘEDSTAVÍ VÁM NOVINKY ZE SVĚTA KRÁSY.
NEVÁHEJTE A REZERVUJTE SI I VY SVŮJ TERMÍN NA WWW.SEPHORA-SLUZBY.CZ
SC-391086/10

SLAVÍME DEVÁTÉ

VIP DEN BENEFIT
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V listopadu padá
sametové listí

Městská část Praha 9
pořádá

o

v prostoru před pivovarem Kolčavka
ulice Nad Kolčavkou
ulice
Kolča
Ko
lčavko
vkouu 8/907m
8
8/90
/907m
7m Praha
Praha 9
9-LLibeň
Libe
ibeňň
11.istopadu, který je po celém světě věnován válečným
veteránům, Londýýňané a Paří
řížané položili základyy tomuto svátku
již v roce 1919. Te
T nto den si při
ř pomínáme i v České republice,
a to odd rokku 2001.VVzpomíínkka na vááleččnéé vetteráány spaddá kažždý rokk
na den výročí ukončení pr vní světové války, které datujeme
do roku 1918, kdy státy Dohody a Německo uzavřely příměří
v severofrancouzském Compiègne.

O knížkách nad šálkem čaje

Austrálie
Pokud se chcete vydat na cestu bez pasu a pojištění, dorazte
s pořádnou svačinou ve středu 20. listopadu v 17 hodin
na cestopisnou přednášku
doktorky Trnkové o Austrálii.
Mediální obezřetnost
Dokážete rozpoznat, kdy média lžou nebo zkreslují informace? Pracovníci neziskové
organizace vás 28. listopadu
od 17 hodin seznámí s riziky
a následky falešných a neúplných zpráv, které jsou nám
dnes a denně předkládány.
V listopadu padá sametové listí
i v knihovně na Proseku. Těšíme se na vás. [dp

Progra
P
rogram jjee ppři
řiprav
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raven
en pro mi
mililov
lovník
íky hhiisttori
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k
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ečnéé vvete
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rányy m
minu
inulýc
lýchh i so
souča
učasný
sných
ch dob
dob.
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Sametová revoluce
– příběh minulosti a současnosti
Úterý 12. listopadu od 17 do 19
hodin bude sametové. Přijďte
si k nám zavzpomínat na dobu
pozdní normalizace. Že jste
v té době měnili samolepky
za propisky, sbírali céčka,
skákali gumu a nic jiného si
moc nepamatujete? Nevadí.
Martin Tichý z Ústavu totalitních režimů nám všem
pomůže vrátit se do minulosti,
vyvolat fotograﬁe naší paměti
a jako historik se je pokusí
prolnout s reﬂexemi naší doby.

N Á S

9. listopadu 2019 od 11:00 do 16:00 hodin

Na co se můžete těšit v Městské knihovně na Proseku,
Měšická 806/3, Praha 9?

Již druhým rokem vás lákáme
na šálek čaje s dobrou knihou.
Tentokrát se potkáme ve středu 6. listopadu od 17 do 18.30
hodin.

K O L E M

o

Ž I V O T

Přijďte do Knoﬂíku!

Tvoření pro děti i dospěláky

Kulturní a rodinné centrum Knoflík vás zve na zajímavé
podzimní a zimní akce. Bližší informace o programu a kurzech
na www.centrumknoflik.cz

Košík nápadů je dětský zájmový klub, který najdete na adrese
Špitálská 885/2A, Praha 9.

20. listopadu
15.00 Výroba lampionů
17.00 Lampionový špacír
27. listopadu, 4., 11. a 18. prosince
15.00 Adventní dílny
4. prosince
17.00 Opeč si to s Mikulášem
6. prosince
17.00 Vánoční knoﬂíkobraní
s Malou českou muzikou
11. prosince
17.00 Česko zpívá koledy
na Náměstíčku
Pravidelný program v Knoﬂíku:
 Cvičení rodiče s dětmi
 Jóga pro děti i dospělé
 Gymbalony
 Břišní tance
 Junior aerobic
 Dětské masáže
 Tvoření pro děti
 Řezbářský kurz
L IS T O PA D

2 0 1 9

Doplňující zápis
do Hudebního knoﬂíku
Předškolní obory:
Pro děti od čtyřech měsíců
do 6,5 roku.
Prosek, Kbely, Holešovice,
Vysočany, Karlín, Černý Most,
Hradčanská, Dřevčice
Nástrojové obory:
Pro děti od 8 let, mládež i dospělé.
Prosek, Vysočany – zobcová
ﬂétna, kytara, ukulele, piano,
bicí, zpěv, keyboard.
Možnost skupinových nebo
individuálních lekcí.
Příprava na talentové a přijímací zkoušky, „kondiční“
lekce.
Více na www.hudebniknoﬂik.cz,
info@hudebniknoﬂik.cz

V krátkých nebo dlouhých
vstupech může vaše dítě
v klubu tvůrčím způsobem
prožít celý den, od pondělí do pátku vždy od 7.30
do 15.30 hodin. Hlídání je
ﬂexibilní.
Nabízíme zájmové kroužky
hudební, loutkového divadla,
vaření, háčkování pro začátečníky, stolních her a výtvarné pro děti i dospělé. Máte
ještě možnost přihlásit své dítě
na výtvarný kroužek ve středu od 14 hodin a nově jsme
otevřeli další termín výtvarek
ve čtvrtek od 17 hodin.
Rezervujte si vstupy
na úterní a páteční dopolední
a středeční, čtvrteční a páteční odpolední kreativní tvoření
s podzimní tematikou.
Vytvoříte si originální dílko,
které vám zaručeně udělá radost a ozdobí váš domov.
Nabízíme program pro děti
na dny podzimních prázdnin.
Již probíhá rezervace na toto
období.
D E V Í TKA
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Bližší informace o kroužcích i možnosti návštěvy podá
Jitka Obermajerová na tel.:
605 406 758 nebo emailu Jitkaobermajerova@seznam.cz.
[Text a foto: jo

Ukázka tvoření s podzimní tematikou
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MODERNÍ MĚSTSKÉ BYTY
NA DOSAH PŘÍRODY

 Společnost CANABA
zahájila výstavbu
rezidenčního komplexu
GREENSIDE na okraji
Černého Mostu v Praze
9, poblíž přírodního parku
Klánovice–Čihadla.
Projekt zahrnuje
celkem pět bytových
domů, každý s 26 až 32
moderními byty. V prodeji
jsou aktuálně jednotky
z první etapy.

a skladovací kóje. V nabídce
jsou varianty s parkováním
v samostatné garáži nebo
v podzemní společné garáži,
případně parkování venkovní.

INTERIÉR PODLE
VLASTNÍCH PŘEDSTAV
Všechny byty v rezidenčním
komplexu GREENSIDE jsou
koncipovány ve vysokém
standardu provedení s využitím kvalitních materiálů a služeb renomovaných
dodavatelů, jako jsou například Koupelny Ptáček či
dveře značky Masonite. Už
v základním provedení si
budoucí majitelé bytů mohou
vybrat ze tří různých řešení
designu interiérů, včetně
volby provedení obkladů,
dlažby a sanitární keramiky

koupelen, typu podlahových
krytin či vnitřních dveří.
Pro náročnější klienty jsou
připraveny nadstandardní
pakety, aby mohla být každá
bytová jednotka přizpůsobena individuálnímu vkusu jeho
obyvatel. Pro zájemce o koupi
bytu bylo otevřeno Klientské
centrum CANABA, a to přímo
v nedalekém nákupním a zábavním Centru Černý Most.
Zde získají zájemci veškeré
informace spojené jak s novým projektem GREENSIDE,
tak o dalších developerských
projektech, které společnost
CANABA nabízí.

BLÍZKO NA NÁKUPY
I NA VÝLET
Velkou předností projektu je

umístění na metru linky B
a veškerá občanská vybavenost i rozsáhlé nákupní
a zábavní možnosti v nejbližším okolí. Tři minuty od bytu
se nachází nejen Centrum
Černý Most, ale i velkoprodejna nábytku Ikea. V dosahu
jsou kromě metra také linky
Pražské integrované dopravy
a pražský okruh s napojením
na dálnice D10, D11, D1, D8
a D7. Lokalita rezidenčního
areálu GREENSIDE sousedí
s přírodním parkem Klánovice–Čihadla s výhledem na
přilehlé golfové hřiště a malebný rybníček Martiňák.
K relaxaci a výletům mohou
také posloužit nedaleký
aquapark, skate park, zámecký park nebo Počernický
rybník.

SC-391965/13

„Dokončení prvních dvou
domů dohromady o 58 bytech
je plánováno na druhou
polovinu roku 2021, ﬁnalizace
ostatních etap bude plynule
navazovat a bude ukončena
realizací nového parkovacího
domu, který nabídne komfortní a bezpečné parkování
i ostatním rezidentům. Byty
mají rozličné dispozice: 1+kk,
2+kk a 4+kk. Na rozdíl od
mnoha jiných developerských projektů mají kupující
na výběr, zda chtějí praktické
kuchyňské kouty, které jsou
součástí obývacího pokoje,
nebo preferují kuchyni propojenou s jídelnou a obytným
prostorem jen částečně. To
je i případ nadstandardních,
světlých střešních bytů, které
mají vlastní velkou terasu
a nádherný výhled do okolí.
V cenách bytů, které začínají na 3,8 milionu korun,
je zahrnuté parkovací místo
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sícĤ, ale následovalo témČĜ dvoumČsíþní
ticho po pČšinČ. My dvČ ženy jsme se ale
nedaly a setrvaly jsme na pĜíslušném úĜadČ
tak dlouho, dokud jsme si nevymohly aspoĖ
písemné zamítnutí naší žádosti. A dál se toho
ujal náš první mluvþí, dramatik Václav Havel. Svolal alternativní Mírovou konferenci
v oblasti pražského Letohrádku HvČzda, které se kromČ nás chartistĤ zúþastnili reportéĜi
ze Západu. Záhy nás obklíþila horda s obušky a – svČte, div se – nás si vĤbec nevšimli
a zaþali rozhánČt reportéry a rvát jim z rukou
kamery a mikrofony. Byla to pČkná mela.
A my jsme se loudali k tramvaji bez úhony,
ale s pocitem, že to všechno krachlo. A tu nás
svolal do hlouþku Václav Havel a se širokým
úsmČvem pronesl: „PĜátelé, bućte dobré mysli, dopadlo to, jak nejlépe mohlo. Veþer toho
budou plná zahraniþní média.“ A mČl pravdu.
Co k tomu všemu mĤžete Ĝíct dnes,
s odstupem desítek let?
Víte, moje radikální odsouzení sovČtské
okupace v roce 1968 a stejnČ radikální rozhodnutí pro Chartu 77, to byly urþující mezníky v mém životČ. Už v devíti letech jsem
byla do života vybavena Desaterem božích
pĜikázání a malou násobilkou – s tím, že
pĜes to nejede vlak. Mnozí mi mČli za zlé,
že takzvanČ neberu ohled na své dČti. MnČ
ale bylo jasné, že tady nejde jen o moje dČti,
ale o smysluplný život ve víĜe, nadČji a lásce pro ty, co pĜijdou po nás. OdmČnou je mi
má láskyplná rodina s nadČjeplnými dČtmi,
vnouþaty a pravnouþaty. A víra v lásku Boží.
Sabina Hammacheová,
studentka 6. roþníku
Anglického gymnázia
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Marie Rút KĜížková
a její pozoruhodný pĜíbČh
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Jak vaše práce s rukopisy vypadala?
Nejprve bylo tĜeba soustĜedit všechny Ortenovy rukopisy, které byly rozstrkány mezi
jeho pĜáteli, aby byly v bezpeþí pĜed nacistickou zvĤlí. To mi trvalo nČkolik let. NejvČtším objevem vĤbec byly tĜi deníkové knihy, o kterých jsem už mluvila. Ty opatroval
OrtenĤv pĜítel, spisovatel ZdenČk Urbánek,
a pĜedal je Ortenovu bratrovi Otu Ornestovi v kvČtnu 1945, když se vrátil z emigrace
v LondýnČ, kde pĤsobil jako hlasatel rozhlasové stanice BBC.

a broukal si cosi z Johanna Sebastiana Bacha. Hned jsme si padli do noty! ZdenČk Jelínek už tehdy pĤsobil v kutnohorském muzeu
jako špiþkový odborník na historii tohoto regionu a zároveĖ mapoval dopad holocaustu,
a to nejen co se týþe obČtí, tedy zavraždČných
obyvatel, ale i na život pĜeživších a místní
populace jako takové. PochopitelnČ þerpal
i ze zkušeností Berty Ohrensteinové, matky
JiĜího Ortena, a spĜátelil se s ní natolik, že ho
brala jako svého syna. To bylo v roce 1964.
A maminka JiĜího Ortena, jak jsem ji posléze oslovovala, mČ opravdu pĜijala do rodiny.
ZdeĖkovi hned svČĜila krabici s tím, co jí
po synovi zbylo. Nebylo toho sice mnoho, ale
s tím, co mi ZdenČk opsal na psacím stroji,
zaþala má práce s Ortenovými rukopisy.

V novovysoþanském DomovČ seniorĤ v Praze 9 žije Marie Rút KĜížková,
významná osobnost þeské literatury i historie, vynikající znalkynČ básníka
JiĜího Ortena, která se zasloužila o to, že celé básníkovo dílo po roce 1989
spatĜilo svČtlo svČta, þeská disidentka a mluvþí Charty 77.

Díky vám si dnes mĤžeme koupit Ortenova díla témČĜ v každém knihkupectví. Jaký byl proces vydávání jeho
tvorby?
To bylo složité. Orten byl totiž jak za nacistické, tak za komunistické totality odepsaný.
V letech 1939 až 1941 vyšly jeho básnické
sbírky ýítanka jaro, Cesta k mrazu, Ohnice
a JeremiášĤv pláþ pod pseudonymem Karel
Jílek þi JiĜí Jakub, a to jen díky neskuteþné odvaze tČch, kteĜí vČdČli, že autorem je
žid. V roce 1947 vydal Václav ýerný svazek
poezie Dílo JiĜího Ortena. A teprve deset let
po únoru 1948, tedy v roce 1958, se podaĜilo Janu Grossmanovi vydat Deníky JiĜího
Ortena, což byl výbor z jeho Modré, Žíhané
a ýervené knihy. To bylo ohromné.
MČ Orten oslovil ještČ jako stĜedoškolaþku
a pocítila jsem, že bych jeho dílo mČla vydat.
A tak jsem v roce 1963, už jako matka dvou
dcer, zaþala studovat na KarlovČ univerzitČ
pĜíslušný obor. Ale k samotnému Ortenovi
jsem se dostala þirým zázrakem. Spolužáci
z fakulty vČdČli, že jsem Ortenem doslova
posedlá, a pozvali mČ na kolej s tím, že musím poznat jejich spolubydlícího ZdeĖka Jelínka. To jsem koukala! Na kavalci ležel obtloustlý muž pĜibližnČ mého vČku, posouval
gramofonovou deskou, kterou mČl na klínČ,
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nepoužili fyzické násilí. PĜiþítala jsem to svému klobouku. DámČ se slušivým kloboukem
se pĜece tČžko vlepí facka!
Znala jste Václava Havla?
SamozĜejmČ. Poznala jsem ho už v srpnu
1968. Trávila jsem právČ prázdniny s dČtmi ve svém rodném MiliþínČ a tatínek mČ
21. srpna þasnČ ráno probudil s tím, že jsme
okupováni Rusáky. Z rádia jsem pak vyslechla, že v Liberci, kde jsem v té dobČ uþila
na uþĖovské škole, se stĜílí. JeštČ téhož dne
jsem se vydala s dČtmi do Liberce stopem,
dopravní spojení totiž nefungovalo. Tam
jsem z tlampaþĤ vyrozumČla, že mezi zastĜelenými je mĤj žák ZdenČk Dragoun. Hlásila
jsem se na uþilišti s tím, jak jim mĤžu pomoci, ale oni mČ vypoklonkovali: „Prosím
vás, co tady dČláte? Máte dČti, bČžte domĤ,
jsou prázdniny.“ Nakonec jsem se uchytila
v libereckém rozhlasu, kde jsem pak dČlala
spojku s Václavem Havlem. To jsem ještČ
netušila, že spolu budeme v budoucnu tak
úzce spolupracovat.
Co vás na Havlovi nejvíc zaujalo?
Víte, on byl a zĤstal i v tom všeobecném marasmu svobodným þlovČkem. Jeho otevĜený
dopis prezidentovi Gustavu Husákovi, kde
analyzoval situaci v takzvané normalizaci,
nebyl myslím nikdy pĜekonán. TĜebaže byl
nČkolikrát vČznČn a šlo mu doslova o život, odmítl nabízenou možnost propuštČní
s podmínkou, že se vystČhuje. A odpovČdČl
na tuto z jejich pohledu velkorysou nabídku
svou vlastní podmínkou a tou bylo, že spolu
s ním propustí i další nespravedlivČ vČznČné.

Rokytka

Máte na nČho nČjakou osobní vzpomínku?
To by bylo na hodinové povídání. Uvedu to,
co ho nejvíc charakterizovalo. V roce 1983,
kdy jsem byla mluvþí Charty spolu s Annou
Marvanovou a Janem Kozlíkem, se u nás
konala Mezinárodní mírová konference.
My jako mluvþí jsme dostali za úkol žádat
o úþast. UdČlali jsme to v pĜedstihu tĜí mČ-
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Rokytka

Jak to, že máte židovské jméno Rút?
Byli vaši rodiþe židovského pĤvodu?
Nebyli. Jméno Rút mám nejen kvĤli Ortenovi. Zvažovala jsem to už od poloviny šede-

V šedesátých letech, ještČ pĜi dálkovém studiu na KarlovČ univerzitČ, se mi podaĜilo
spolu se ZdeĖkem Urbánkem objevit a pĜipravit k vydání nČkolik Ortenových próz.
Vyšly ve tĜech svazcích v Severoþeském nakladatelství v Liberci.
Když se mi podaĜilo Ortenovu pozĤstalost
dát víceménČ dohromady, rozþlenila jsem
ji do devíti svazkĤ, které mČly obsáhnout
veškerou poezii, tĜi deníkové Knihy, prózy,
divadelní texty a juvenilie.
Tento svĤj projekt jsem mohla realizovat až
po pádu totality v devadesátých letech. Obtížné bylo najít kvalitní nakladatele. Vycházely postupnČ v ýeskoslovenském a po rozdČlení státu v ýeském spisovateli, Mladé
frontČ þi nakladatelství Paseka. Ale vše se
zadrhlo v roce 2006. Tehdy mČ postihla zlomenina krþku. ýekala mČ okamžitá operace,
pĜi které jsem prodČlala mozkovou pĜíhodu.
A všechno šlo do háje. Musela jsem se znovu uþit þíst a psát. Stihla jsem tedy do svých
sedmdesáti let vydat jen sedm svazkĤ. A tím
to na dlouhá léta skonþilo nejen pro mne,
ale i pro básníka JiĜího Ortena.
Záchrana pĜišla jako dar z nebes, a to v podobČ šéfredaktora nakladatelství Torst Jana
Šulce. Tam vydali v roce 2012 svazek Juvenilie, ale editor pro svazek Korespondence
stále chybČl. Nakonec se stalo cosi neuvČĜitelného: Edice se ujala výsostná odbornice,
lingvistka Marie Havránková. Na knize pracovala celé tĜi roky a nedávno se mi svČĜila:
„Kdybych vČdČla, co to obnáší, nikdy bych se
do toho nepustila.“ A já jí ze srdce dČkuju,
protože bez ní by se nenaplnil mĤj životní
sen – vydat celé Ortenovo dílo. Navíc si musím pĜiznat, že bych tu bezmála tisícistránkovou korespondenci nedokázala zpracovat
tak vynikajícím zpĤsobem jako ona.

Jak je to možné, stát se židovkou a zĤstat kĜesĢankou?
Jsem živým pĜíkladem toho, že to možné je.
PĜi žádosti o pĜijetí jsem pĜiznala, že jsem
od narození pokĜtČná katoliþka, a nikomu
to nevadilo. VždyĢ Ježíš Nazaretský byl žid,
takže kĜesĢanství má židovské koĜeny. Bez
židovství by kĜesĢanství nespatĜilo svČtlo
svČta. A bez kĜesĢanství by se zase židovství nedokázalo do svČta rozšíĜit. Jedno je
spojeno s druhým, vždyĢ vČĜíme v jednoho
Boha – Hospodina. Znám i židy, kteĜí uvČĜili, že Ježíš je Mesiáš. A já musím pĜiznat, že
jsem se teprve v Židovské náboženské obci

sátých let, kdy mi OrtenĤv nejmladší bratr
ZdenČk Ornest spolu se svým kamarádem
z ghetta svČĜil osm set rukopisných stránek
jejich terezínského þasopisu Vedem, abych
se ujala jeho zpracování a pĜipravila ho k vydání. Po tĜech mČsících jsem jim vrátila rukopis se slovy: „To je k nepĜežití! Cítím to,
jako kdyby v TerezínČ a v OsvČtimi umíraly
moje dČti. To nezvládnu.“
K rukopisu jsem se vrátila po smrti matky
Berty Ohrensteinové v záĜí 1970 a zároveĖ
jsem pĜedstavitele Židovské náboženské
obce požádala o pĜijetí. Prošla jsem odpovídající pĜípravou a pĜijata jsem byla s velkou
slávou v Jeruzalémské synagoze o svátku
Simchat tora (Radost z tory) v Ĝíjnu 1971.
A jako dar za jejich velkorysé pĜijetí jsem
jim pak vČnovala dokonþené dílo – knihu
Je mojí vlastí hradba ghett?, která posléze
vyšla i v nČmeckém a anglickém pĜekladu.
S þistým svČdomím jsem tak mohla spolu
s biblickou Rút mamince JiĜího Ortena Ĝíci
to, co Moábka Rút Ĝekla své židovské tchyni Noemi: „Kamkoli pĤjdeš, pĤjdu, kdekoli
zĤstaneš, zĤstanu. TvĤj lid bude mým lidem
a tvĤj BĤh mým Bohem. AĢ se mnou Hospodin naloží jakkoli, rozdČlí nás od sebe jenom
smrt.“ (viz Kniha Rút 16-21). A protože jsem
židovka a kĜesĢanka, vČĜím: Ani smrt nás
nerozdČlí.
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Byla jste také mluvþí Charty 77. Proþ
jste šla do takového riskantního podniku?
Pro mne to vĤbec nebyl riskantní podnik.
Byla to úžasná možnost postavit se proti nespravedlnosti a násilí. Chartu jsem podepsala
hned zaþátkem ledna 1977, den poté, co v tehdejším Rudém právu vyšel hanopis Ztroskotanci a samozvanci. To už jsem vČdČla, že jde
do tuhého. Samotný text Prohlášení Charty 77
nebyl nikdy publikován, k dispozici ho patrnČ nemČli ani redaktoĜi Rudého práva. MnČ
bylo pĜi následném výslechu v BartolomČjské
ulici, kde sídlila StB, hned jasné, že níže postavení estébáci vĤbec nevČdí, o þem je Ĝeþ.
Když jsem jim Ĝekla, že nám chartistĤm jde
o dodržování dohody o lidských právech,
kterou v roce 1975 v Helsinkách podepsal
prezident Gustav Husák, ztratili na pár minut Ĝeþ. Pak ovšem bČsnili o to víc. Nikdy pĜi
desítkách výslechĤ, které následovaly, však

Co pro vás znamenala sametová revoluce v roce 1989?
Doslova znovuzrození. Zato osmašedesátý
rok mČ zdrtil. Bála jsem se, že nás þekají
nová padesátá léta s mnohaletým vČznČním a tresty smrti. Bylo mi jasné, že k tomu
nemĤžu mlþet. To bych zradila nejen ty
nejlepší z nás, kteĜí za nás pĜinesli obČĢ
nejvyšší, ale i sama sebe. Vystoupila jsem
hned v srpnu 1968 s veĜejným protestem,
který se opakovanČ þetl v libereckém rozhlasu. Tehdy jsem ještČ pĤsobila jako uþitelka
a pĜi provČrce, kdy jsme jako kantoĜi mČli
podepsat, že to byla bratrská pomoc, jsem
se proti tomu vymezila: „Bratrská pomoc?
S tanky? V žádném pĜípadČ!“ PĜišla jsem tak
o kvalikované zamČstnání a celá léta jsem
pracovala zprvu jako lesní dČlnice, v osmdesátých letech pak jako noþní tĜídiþka pošty.

zplodit dítČ bratrovi, který zemĜel bezdČtný.
Tak se v prosinci 1972 narodila má nejmladší dcera Ester. Už to samo o sobČ je malý
zázrak, protože mnČ bylo tehdy 36 a Otovi
59 let.
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Narození vaší dcery Ester je další pozoruhodná událost, která stojí
za zmínku. Co tomuto klíþovému momentu vašeho života pĜedcházelo?
Byl to sám JiĜí Orten. V šestnácti letech jsem
jím skrze jeho poezii byla uchvácena natolik,
že jsem ho chtČla vrátit do života. A to nejen
tím, že vydám celé jeho dílo, což se právČ
teć, kdy 30. srpna 2019 slavíme sté výroþí
jeho narození, podaĜilo. HroznČ mČ trápilo,
že bratr Ota ho vlastnČ pĜipravil o potomka
tím, že jeho dívce VČĜe, která po kratiþké
známosti s JiĜím otČhotnČla, zprostĜedkoval v þervenci roku 1938 tajný potrat, aniž
by o tom JiĜí vČdČl. Tajný, protože to tehdy
byl trestný þin. JiĜí byl z toho úplnČ vedle
a VČru, která se nikdy nevdala a nemČla dČti,
to trápilo do smrti.
Dnes už víme, že kdyby tehdy VČra, která
nebyla židovka, s JiĜím uzavĜela sĖatek,
byl by pĜed transporty chránČn nejen její
manžel, ale i jejich dítČ do 15 let. Teprve pak
by ho þekal transport, ale k tomu, jak dnes
víme, by nedošlo, protože válka skonþila
v roce 1945, kdy by dítČti bylo asi sedm let.
Ota se z tohoto svého þinu do smrti nevzpamatoval, protože tím, že VČĜe zprostĜedkoval potrat, se dopustil nČþeho pro židy
naprosto neodpustitelného, totiž vraždy
potenciálního Mesiáše. A poté, co já jsem
se stala právoplatnou židovkou, takže by
naše dítČ bylo židem po otci i po mnČ jako
matce, vynaložil obrovskou snahu, abych se
stala jeho milou. Trvalo mu to šest let, on by
ženatý, já jsem byla rozvedená matka dvou
dcer. Teprve v roce 1970 nás, tČsnČ pĜed
svou smrtí, dala dohromady maminka Berta. Ota využil takzvaného levirátního práva
z Knihy Rút, to znamená, že mČl povinnost

seznámila s Knihou knih, které Ĝíkáme Starý
zákon, pĜedevším s jeho úchvatnými Žalmy.
A byl to pro mne úžasnČ obohacující objev.
ZĤstávám však vČrná tomu, v þem jsem vyrostla, katolické církvi s jejími obĜady a Novému zákonu s jeho evangelii.
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Rozvinutí praporu TJ Sokol Prosek
Tělocvičná jednota Sokol Prosek, která byla založena 8. prosince 1901, dosud neměla svůj slavnostní sokolský prapor. Díky
finanční podpoře městské části Praha 9 a Vzdělavatelského odboru České obce sokolské byl nový prapor poprvé rozvinut při
slavnostním aktu při Svatováclavské pouti na Proseku 29. září 2019.
Rozvinutí nového slavnostního sokolského praporu
ukázalo, že prosecký Sokol
žije, jeho myšlenky jsou stále
aktuální a díky dětem, které
sem chodí, se nemusí o svou
budoucnost bát.

Slavnostní předání praporu
sokolům
Je neděle 29. září a prosečtí sokolové stojí připraveni
ve dvou zástupech v „bráně
borců“. První zástup: praporečník s praporem Sokolské
župy Jana Podlipného, mladý
sokol, dva sokolové pamětníci, starší žákyně a dorostenec
ve sletových úborech. Druhý
zástup: praporečník s historickým praporem, praporečník
městské části se svinutým
praporem, sokol, sokolka, dorostenka, sokol. Zazní pochod
Lví silou, který byl znělkou

Rozvinutí praporu, to je terminus technicus užívaný už v počátcích existence Sokola

Pražského povstání v květnu
1945, a nastoupení sokolové
pochodují na pódium.
Po krátkých projevech místostarosty MČ Praha 9 Adama

Vážanského, starostky TJ
Sokol Prosek Heleny Hortové
a náčelnice ČOS Anny Jurčičkové zazněly fanfáry slavného pochodu V nový život

a za Sukovy hudby byl prapor
rozvinut. Poté ho praporečník
předal mladému sokolu. V tom
předání byl symbol, že my
staří sokolové předáváme prapor jako náš odkaz mladým
generacím.
Za zvuků pochodu Lví silou nastoupilo starší žactvo
na plochu a začalo cvičit sletovou skladbu Cirkus, kterou
si před slavnostní opakovalo
s náčelnicí Kamilou. Děti cvičily s nadšením a hlediště se
každou chvíli rozeznělo potleskem.
Za zvuku pochodu Spějme
dál za sokolským praporem
(to je heslo na praporu Tělocvičné jednoty Sokol Prosek)
jsme za sokolskými prapory
v útvaru odcházeli z prostranství bouřlivě zdraveni obecenstvem. [Otakar Mach, foto: Ivo Antušek,
Zuzana Havlínová

Dveře do nového poznání
jsou otevřeny!

Pro vánoční stromky
na Pragovku

Už jste si zaběhli nový režim v letošním školním roce? Pokud
ještě hledáte, co dělat ve volném čase, nabízí vám Dům dětí
a mládeže Praha 9 místa v kroužcích, které již běží, ale i nových.

Vánoce se blíží a napilno mají i prodejci vánočních stromků.
Nejvíce jehličnanů ke zdobení najdete v Praze 9 v Sokolovské
ulici 304a (u restaurace Pragovka na hřišti TJ Praga Vysočany).

Kroužky, které na vás čekají:

„Čekat s pořízením vánočního stromku na poslední chvíli
s vidinou, že stromek je čerstvě
uříznutý, a proto déle vydrží, je
mýtus,“ říká Zdeněk Čermák,
který trh se stromky na Pragovce
už druhým rokem provozuje.
„Všechny stromky se řežou
na přelomu října a listopadu.
Lepší proto je pořídit si ten ‚svůj‘
co nejdříve a nechat ho do Štědrého dne v nádobě s vodou. Nebo
vám ho zdarma uskladníme
u nás,“ dodává Zdeněk Čermák.

•
•
•
•

Ateliér kresby a malby
Břišní tance dospělí
Ekolog
Klub logických her Deskovkáři
• Ozoboti
• Sportovní hry nejstarší
• Pohybové hry
Poslední volná místa jsou
v kroužcích, které se již rozběhly, jako Irské tance a step,
Chovatel, Zajímavé projekty
pro IoT.
Přihlásit se na kroužky a akce
můžete v Informační kanceláři
anebo na www.ddmpraha9.cz

Deskohraní a turnaj
v Lebkounech
Přijďte si s námi užít 22. listopadu od 16 hodin zábavné odpoledne. Čeká na vás spousta
zajímavých deskových her
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a možnost se zúčastnit turnaje
ve zcela nové hře „Lepkouni“.
[mb

INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2, Praha9
www.ddmpraha9.cz

Prodej začíná 24. listopadu
Prodej vánočních stromků začíná na Pragovce 24. listopadu
a potrvá do 23. prosince 2019
včetně, denně od 8 do 20 hodin.
V nabídce je na tisíc stromků
především z Vysočiny a jejich
počet je stále doplňován, např.
smrk pichlavý, smrk ztepilý,
borovice černá, několik druhů
jedle kavkazské, ale i smrky
nebo jedle v kontejnerech. ŘeD E V Í TKA

/
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zané stromky jsou z plantáží,
pěstované právě k tomuto účelu.
„Nikdo proto nemusí mít špatný
pocit, že se kvůli němu kácí
v lese. A navíc, stromečky jsou
celoročně ošetřované a pravidelně rostlé,“ dodává Zdeněk
Čermák. K dostání jsou ministromky i třímetroví velikáni.
Vybraný stromek vám tady
zabalí i upraví kmen do stojanu, jak potřebujete.
Zakoupit zde můžete také
borové nebo jedlové větve, zelené, postříbřené i pozlacené
jmelí, přírodní dekorace, adventní věnce i železné stojany
pro vánoční stromky. [ mk
Ilustrační foto: mk
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Vysočanský (ba)binec Kurz šití: Háčkovaný kulich
Každoroční Vysočanský (ba)binec, bazárek s oblečením pro
dospělé i děti, hračkami a sportovním vybavením, se bude
konat 13. a 14. listopadu.

V listopadovém workshopu budete pracovat s háčkem a bavlnkou.

hlavně podzimních a zimních
věcí, prodejní formulář ke stažení na našem webu).
Nabírání zboží:
4. a 5. listopadu 14–20 hodin
Konání akce:
13. a 14. listopadu 14–21 hodin
Výdej neprodaného:
18. a 19. listopadu 14–20 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4
Kontakt: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz.
[Text a ilustrační foto: dg

Š ÁT E K S P Ř Í B Ě H E M

Pokud ještě nemáte nachystanou tašku s věcmi, začněte raději s přípravami, neboť zboží
budeme nabírat o více než
týden dříve (maximálně 30 ks

Připomínáme také doprovodnou charitativní akci ŠÁTEK S PŘÍBĚHEM. Pokud
máte doma nějaký šátek či šálu, které
už nenosíte, věnujte je na náš bazar. My
utržené peníze poskytneme organizaci
Women for Women, o.p.s., na podporu
projektu Obědy pro děti.

Naučíte se háčkovat řetízková
očka, pevná očka, sloupky
a polosloupky a během sobotního odpoledne vykouzlíte parádní háčkovaný kulich na zimu.
Kdy: sobota 16. listopadu
10–16 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro
Cena: 320 Kč (pracovní po-

můcky, háčky, nůžky apod.
v ceně)
S sebou: klubíčka vlny vámi
vybrané barvy střední síly
(200 g)
Kapacita kurzu omezena.
Rezervace míst:
777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.divadlogong.cz.
[Text a ilustrační foto: dg

Vepřové hody v zahradní restauraci Podvinný mlýn
Koncem srpna přivítala zahradní restaurace Podvinný mlýn
u parku Podviní ve Vysočanech první hosty.
Restaurace vyrostla na pozemku, který spravuje MČ
Praha 9, s tím, že její součástí
je sociální zázemí pro návštěvníky sousedního parku
Podviní.
„Otevřeli jsme až na konci
letní sezony, protože výstavbu
komplikovaly problémy s připojením na inženýrské sítě,“
konstatuje provozovatel restau-

24
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race Robert Vanke z ﬁrmy GVM
elements. Letošní podzimní
počasí naštěstí posezení venku
dlouho přálo a gurmánský zážitek vás čeká ještě v listopadu,
kdy se tady připravují vepřové
hody. Těšíte-li se na jitrnice, jelita, zabijačkovou polévku, prejt,
kysané zelí… sledujte webové
stránky www.bistroprosek.cz
nebo www.praha9.cz.
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V příští sezoně už na plný plyn
Současných sto míst v restauraci Podvinný mlýn plánuje
Robert Vanke v příštím roce
rozšířit na dvojnásobek. Posezení venku zpříjemní oblíbený
fruitisimo stan s fresh nápoji,
zmrzlinou a bezlepkovými
muﬃny i dobrá kuchyně
s nabídkou poledního menu,
jídlem pro děti či chuťovkami
k pivu a vínu.
„Po pár týdnech provozu
jsme se rozhodli ještě vybu-

dovat branku, jíž by se pejskaři dostali přímo ze sousední
oplocené psí louky k restauraci, protože naléváme i psům,“
usmívá se Robert Vanke.
A v plánech, které nastiňuje,
nezapomíná ani na instalaci několika hracích prvků
pro děti nebo zatraktivnění
prostoru zahradní restaurace
stánky s čerstvými pekařskými, řeznickými, zelinářskými
a dalšími produkty, o které by
měli lidé zájem. [mk
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Velkoobjemové kontejnery
Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) zajišťuje firma AVE Pražské komunální služby s.r.o.
VOK je přistaven ve stanovený
den na stanovišti pouze na
čtyři hodiny (časy jsou uvedeny v harmonogramu).
Součástí přistavení VOK je ob-

sluha, která koordinuje ukládání odpadů.
VOK není určen pro odkládání
objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty.

V E L K O O B J E M O V É K O N T E J N E RY L I S T O PA D
datum

počet VOK

2. 11.

čas

stanoviště

8.00-12.00

Pod Krocínkou proti č. 55

9.00-13.00

Lihovarská u č. 11

2

4. 11.

1

5. 11.

3

9. 11.

15.00-19.00

nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)

13.00-17.00

Prouzova

14.00-18.00

Kytlická (proti zdravotnímu středisku)

15.00-19.00

Drahobejlova x U Svobodárny

8.00-12.00

Kovanecká x Podvinný mlýn

9.00-13.00

Hrdlořezská u č. p. 64/43

2

11. 11.

1

12. 11.

3

16. 11.

15.00-19.00

Na Harfě x Českomoravská

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

8.00-12.00

Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická

9.00-13.00

Českomoravská 21-23

15.00-19.00

Ctěnická x Měšická

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

8.00-12.00

Kopečná x Nad Šestikopy

9.00-13.00

Vysočanská 39/573

2

18. 11.

1

19. 11.

3

23. 11.

2

25. 11.

1

26. 11.

3

30. 11.

15.00-19.00

Prosecká 119

13.00-17.00

Rumburská x Litvínovská

14.00-18.00

Poděbradská x Podkovářská

15.00-19.00

Novoborská x Českolipská

8.00-12.00

Pokorného x Jahodnická

9.00-13.00

Kovářská x U Školičky

2

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY PROSINEC
datum

počet VOK

čas

stanoviště

2. 12.

1

15.00-19.00

Děčínská - horní parkoviště

3. 12.

3

7. 12.
9. 12.

10. 12.

14. 12.
16. 12.

17. 12.

L IS T O PA D

13.00-17.00

Jetřichovická proti č. 10

14.00-18.00

Na Břehu x Mlékárenská

15.00-19.00

Zubrnická x Trmická

8.00-12.00

Vysočanské nám. x Prokopka

9.00-13.00

Před Mosty x Za Mosty

15.00-19.00

Drahobejlova - u st. metra Českomoravská

13.00-17.00

Pískovcová

14.00-18.00

Pod Strojírnami

15.00-19.00

Novoborská x Varnsdorfská

2
1

3

8.00-12.00

Bílinská x Litvínovská

9.00-13.00

Hrdlořezská u č. p. 64/43

2
1

3
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15.00-19.00

Vysočanská 85/546

13.00-17.00

K Lipám x Chrastavská

14.00-18.00

Měšická x Novoborská

15.00-19.00

Jablonecká x Šluknovská

Lesní práce na Krejcárku
Od druhého říjnového týdne začala společnost Lesy hl. m. Prahy
s odstraňováním napadených borových a modřínových souší
v lokalitě na Krejcárku. Celý úsek je označen páskami a průchodnost této oblasti je omezena. Prosíme všechny, aby v lokalitách, kde se pracuje, byli při procházení pozornější. [Lesy hl. m. Prahy

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2019
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce podle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz
zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, v jaké městské části a zastávce
svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu
se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás
kontaktovat na tel.: 236 004 457. [
křižovatka ul. K Šafránce x Na Pokraji

16. 11. – So

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

S B Ě R B I O O D PA D U D O P Ř I S TA V E N Ý C H V O K
Do kontejnerů na bioodpad lze ukládat komunální bioodpad, především ze zahrad – listí,
tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Nepatří
do něho živočišné zbytky. U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha.
Ne 3. listopadu 2019 – 9.00-12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55
Ne 10. listopadu 2019 – 9.00-12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

So 16. listopadu 2019 – 13.00-16.00
Před Mosty x Za Mosty
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)
Ne 24. listopadu 2019 – 9.00-12.00
Nad Kundratkou – mezi č. 869/13b
a 385/15
Miškovická x Poleradská
Podvinný mlýn 12-14

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A – E X E K U C E
Tuto službu poskytuje MČ Praha 9 ve spolupráci s Exekutorským úřadem Prahy 9 (soudní
exekutor Mgr. Michal Suchánek - www.exekucepraha.cz) sociálně slabším občanům, kteří
nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9.
Termíny: 13. 11., 11. 12. 2019
V hale nové radnice Sokolovská 14/324, Praha 9 u infocentra se v den termínu konání
bezplatné právní poradny budou rozdávat od 13.30 hodin pořadová čísla. Právní poradna
se koná od 14 do 15 hodin v 1. patře, místnost 106.
K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území MČ
Praha 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán
Úřadem MČ Praha 9).
Veškeré informace o provozování právní poradny a o možnosti o tuto službu požádat vám
poskytnou pracovníci v infocentru.

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A
Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům, kteří nemohou za právní služby
platit a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 9. V poradně se zabývají řešením bytové
problematiky a otázkou mezilidských vztahů.
Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská ulice 14/324,
v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin (vždy středa).
Termín: 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. 2019
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová
V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné právní poradny budou
rozdávat od 14.30 hodin pořadová čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým pobytem na území Prahy 9 - Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9). Další informace získáte v infocentru.
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Škola péče o pleť
Rodiče nás naučili proč si čistit zuby a jak si vázat kličku na botě.
Ve škole jsme poznaly jaké je to číst a psát.
Na řízení vozu také existuje autoškola.

Ale kdo nás – dívky, ženy, naučí, jak se starat
o svou pleť a jak se líčit?
Vždyť jen krásná zdravá pleť a vizáž je každodenní vizitkou,
která má vliv na naše sebevědomí!
Dámy nezoufejte, jsem tu pro Vás!

Stačí zavolat a já vám se vším pomůžu.
Naučím vás, jak každý den pečovat o svoji pleť, aby byla krásná,
svěží a odolná proti akné i vlivům stárnutí.
A víte, co je skvělé?
Nemusíte nikam cestovat, já přijedu až k vám!
Pozvěte svou kamarádku (max. 3 kamarádky) a věnujte si
hodinku péče s kosmetickou poradkyní.
Neotálejte dlouho, rok má jen 365 dní a kolem nás jsou miliony
žen, které si zaslouží nadstandardní péči jako vy ;o) !



    

SC-391808/03

Cena kosmetického poradenství je 200 Kč. Pro prvních
10 žen je kosmetické poradenství ZDARMA.

SC-391591/118

Volejte: 607 511 815

těší se na vás: Martina.
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Aréna Sparta
(Podvinný mlýn, Praha – Vysočany)

Přijďte nás podpořit!
Poznáte známé i méně známé sportovní tváře.
Naším patronem je herec a moderátor
Martin Stránský.
Budeme soutežit a fandit týmům ve ﬂorbale
i stolním tenise.
Čeká Vás spousta zážitků, připravili jsme
zábavné aktivity pro nejmenší i jejich rodiče.
(výtvarná dílna, skákací hrad, orienťák
v okolí haly, potápění v akvárku a jiné aktivity)
Přijďte si s námi užít den plný zábavy!
Program: 9.00–17.00
Patron turnaje: MILAN FRIDRICH
do r. 2014 kapitán české ﬂorbalové reprezentace

Vstup veřejnosti: ZDARMA
Pořadatel: Sportovní klub vozíčkářů Praha
www.skvpraha.org
www.spojenci.cz

INZERCE

www.vidia-diagnostika.cz

HUDBA Z FILMŮ, NOMINOVANÝCH NA OSCARA
s účastí zpěváků a s doprovodem video projekce

9.12.

Zdravotní středisko

OBNOVENÝ PROGRAM

Kytlická

PRAHA

Divadlo HYBERNIA

1. patro

Kytlická 779/17
190 00 Praha 9

+420 702 223 187
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Provozní doba:
pondělí–pátek
7.00–12.00

TO JE NĚCO VÍC NEŽ POUHÝ KONCERT,
TO JE SKUTEČNÁ SHOW!
vstupenky:

více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz
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Přijít k nám můžete
s jakoukoliv žádankou
na vyšetření.
Postaráme se,
aby vše proběhlo
k vaší spokojenosti.

9
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20 let alternativních tónů a melodií aneb
pěkně kulaté výročí Open Air Festivalu Podviní
Ani se nechce věřit, ale letos
oslavil Open Air Festival
alternativní a nezávislé scény
PODVINÍ naší městské části
Praha 9 a Nakl. RAT rovných
dvacet let své existence.
Z kdysi malého festivalu vyrostlo velké hudební setkání,
které už dlouhá léta patří mezi
oblíbené tradice kulturního života našeho devátého obvodu.
A za „jinou“ muzikou přijíždí
do vysočanského přírodního
parku milovníci nekomerční
scény nejen z celé Prahy, leč
i ze všech (ne)zapomenutých
koutů širé naší země české.
A tak 5. září zazářily na oslavě
dvaceti let festivalu PODVINÍ
tyto černé hvězdy alternativního nebe: kultovní kapela
zesnulého Mejly Hlavsy PŮLNOC, BBP -podzemní orchestr,
brněnské peklo TY SYČÁCI,
legendární uskupení pana Jana
Maxy 69 a Gézovy včeličky
i mládenci BAVOR A JAVOR.

BBP – podzemní orchestr

Půlnoc

Ty syčáci

Je už tradicí, že když na tomto festivalu hraje Půlnoc, je
nebe temné. Ale nikomu z asi
tisícovky návštěvníků to nijak
zásadně nevadilo a při kapele
69 se vesele tančilo i v dešti. Dvacet planoucích svíček
hořelo toho večera v mnohých
srdcích a slavilo se divoce
a krásně. Byla to Birthday

Party, na které bylo chybou
chybět. A kdo chyběl, má věru
čeho litovat. Stačí zabloudit
do letošní fotogalerie na www.
podvini.cz. A snad toho večera
měl své nebeské okno otevřené i pan Romek Hanzlík,
zásadní muž skrytý za oponou
celé české alternativní scény
a zároveň kytarista UJD a FPB,

kterému byl tento výroční beatový večer věnován.
Díky za to, že tento festival
už dvacet let věrně provázíte, ať už nebe zdobí slunce,
nebo mraky, a že se i vám stal
pevnou součástí ani ne tak
programu, jako životů. Na viděnou za rok, přátelé! [Dr. Otto
Sepl, foto: Konstantin

Ze Dne zdraví 2019 na Poliklinice Prosek
Poliklinika Prosek a.s. pořádala s finanční podporou městské části Prahy 9, pod záštitou starosty Jana Jarolíma a ve spolupráci
s oblastním spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví. Konal se 12. září na prostranství před poliklinikou.
Jeho cílem je zajímavou
formou informovat občany,
jak správně pečovat o své
zdraví, jak předcházet zdravotním potížím a zároveň
jim nabídnout aktivity, které
mohou dlouhodobě přispívat
k jejich fyzické i psychické
pohodě.
Den zdraví byl zaměřen
především na prevenci a určen
pro všechny věkové kategorie
pacientů včetně dětí. Zdarma
mohli občané podstoupit vyšetření na jedenácti připravených stanovištích.
Na stanovišti ČČK podávali dobrovolníci informace
nejen v oblasti první pomoci, ale rovněž informace o BMI indexu a zároveň
měřili krevní tlak, glykémii
a cholesterol v krvi, o něž
byl i letos největší zájem.
Návštěvníci měli příležitost
se informovat o možnostech
primární péče u praktických
lékařů pro děti a dorost a pro
dospělé, o možnosti umístění
28
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a léčení na oddělení následné péče Polikliniky Prosek
a seznámit se s prostředky
a technikou Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy v přistaveném vozidle.
Letošního Dne zdraví u Polikliniky Prosek se zúčastnilo
550 zájemců. [Text a foto: pp
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S TA N O V I Š T Ě P Ř I D N U Z D R A V Í :
• Interna a Domácí péče
• Diabetologie
• OKOBUS
• Kožní
• Lékárna
• První pomoc

• Liga proti rakovině
• Rehabilitace
• Dentální hygiena
• Pediatrie
• Centrum duševního zdraví
• Sociální odbor Úřadu MČ PRAHA 9
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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %
na
slevaroku
čtvr t

Výlet
nepočká

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019
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800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Překvapivá
Č Á S T I P Rvolnost
AH A 9
29
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250 000

Švadlenka

Až
Kč
za starožitnosti

do roku 1980

SC-391899/02

tel.: 603 505 686

Nejjvět
ětší
š obchod s př
pří
říízzem
emii
Sokolovská 240/902, Praha 9
Tel.: 777 653 145

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

časopis všech Pražanů

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

www.nasepraha.cz

SC-381508/11

PORADÍM

ní
zim přízí
d
o
P dej
n
ro
výp zaháje

SC-391996/02

SC-391995/01

sklo, porcelán,
obrazy, nábytek
a jiné zajímavosti

OPTIK CVIKR

prodává

774
4 849 270
KONZULTACE ZDARMA

SC-381443/11

SC-391091/10

Albina Kashkarova

%UìOHLQDSĢHGSLV\
YåHFKSRMLåĨRYHQ
Jablonecká 423
Tel.: 286 891 295

www.cvikr.cz

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

SC-391636/03

Byty na Proseku

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

SC-381474/11

bydlimenaproseku.cz

www.ceskydomov.cz

SC-392008_07

www.ceskydomov.cz

Mochovská 535/38
(pavilon Havana)

198 00, Praha 9
Tel.: 281 863 796

NOVÉ ROZŠÍŘENÉ
ORDINAČNÍ HODINY:
SLEVA NA ČIPO
VÁNÍ VAŠEHO M
AZLÍKA 200 Kč,
DO KONCE LISTO
PADU ČIPUJEME
JEN ZA 550 Kč
WWW.VETERINAHLOUBETIN.CZ
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po –pá 8:00 –19:00
so 8:00 –12:00
ne 18:00 –20:00

2 0 1 9

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ

I N Z E R C E

ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

PRVNÍ VÝKUPY
LISTOPAD 2019
ÚTERÝ 5. 11.
STŘEDA 6. 11.
ČTVRTEK 7. 11.

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

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,
L IS T O PA D 2 0 1 9
D E V Í TKA / MA GA ZÍN MĚS TS K É Č Á S TI PR AH A 9
31
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

SC-392037_01

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.

2. etapa úspěšného projektu

BYTY 1+KK – 5+KK

Developer

SC-391781/03

Domov
v náruči
zeleně

www.camovka.cz

