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Vážení čtenáři,
v září jsme již podeváté
předali na vysočanské radnici ocenění těm občanům,
kteří se zasloužili o rozvoj
a dobrou pověst městské
části Praha 9. Ceny městské
části Praha 9 a Ceny starosty MČ Praha 9 převzalo
pět osobností, které jste vy
sami navrhli. Navíc jsme
veřejně poděkovali mladým
fotbalistům TJ Praga Praha
za skvělou reprezentaci Devítky v Pražském poháru,
v němž zvítězili.
Cena městské části Praha 9
byla udělena malířce Mirce
Mádrové a knězi v kostele sv. Václava na Proseku
ThDr. Stanislavu Prokopovi
(in memoriam). Cenu sta-

Měsíčník městské části
Praha 9 – DEVÍTKA
Vydává městská část Praha 9
ve vydavatelství
Strategic Consulting, s. r. o.,
pod registračním číslem
MK ČR E 13319 v nákladu 35 000 výtisků
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Tel.: +420 283 091 111
Úřední hodiny:
pondělí–středa 8.00–18.00 hod.

rosty MČ Praha 9 převzali
Blanka Kašparová, Vlastimil
Nytra a Jiří Kryštof. A když
už jsem zmínil fotbalisty,
musím připomenout významná fotbalová výročí
spojená s naší městskou
částí. 110 let existence oslaví
v říjnu fotbalisté TJ Praga
Praha, ale stejné výročí si
připomínají i členové Spartaku Hrdlořezy.
Úspěšná je Devítka
i na kulturním poli. Nejenže
v Galerii 9 vystavuje svá díla
Andrej Bělocvětov, jeden
z nejvýznamnějších malířů
20. století v českém i světovém kontextu, úspěch slavila
rovněž devítková výstava
v polských Kielcích. Zalis-
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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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Letní tábor s klubem Harﬁca
Dvacet dětí věku 8 až 15 let s trvalým pobytem v Praze 9 vyjelo 9. srpna opět na tradiční letní tábor nazvaný Bezpečné prázdniny. Týden plný her a výletů prožily děti na táborové základně Buben v obci Plešnice u Plzně.
Nabitý program pro děti
připravil tým šesti akčních
vedoucích, o hladová bříška
všech účastníků se starala
skvělá paní kuchařka a na táboře nechyběla ani zdravotnice, která ošetřovala dětem
bolístky.

Bylo těžké rozhodnout, kdo je
nejlepší malíř, tanečník, herec,
sportovec…
Hned po příjezdu a ubytování
ve čtyřlůžkových pokojích
vybavených palandami měli
vedoucí pro děti připraveny
vtipné „seznamovací“ hry.
První večer pod zříceninou
hradu Buben při světle svíček
a tajemné hudbě děti složily
slib věrnosti týmu, do kterého
byly zařazeny, a hned následující den byla zahájena táborová
hra. Vzniklé týmy začaly mezi
sebou soutěžit o dřevěné cvrnkací kuličky a začaly „měřit“
své síly ve vědomostních soutěžích, kvízech a sportovních

rozhodování, kdo si odnese
ﬁlmového Oscara a kdo bude
vítězem taneční soutěže Star
Dance. Ani o vítězi módní
přehlídky nemohla porota
lehce rozhodnout.
Projeli jsme se i vláčkem
a navštívili plzeňské podzemí.
A nechybělo ani již tradiční
večerní čtení pohádek. Letos děti poslouchaly příběhy
kocoura Mikeše. Slavnostní
vyhlášení vítěze táborové hry
proběhlo na hradu Buben.

Z letního tábora klubu Harﬁca. Projekt nesl název Bezpečné prázdniny.

hrách. Týmy žlutých Asiatů,
zelených Shreků a červených
Autistů se začaly mezi sebou
za vydatného povzbuzování
svých oddílových vedoucích
předhánět, kdo je lepší malíř,
tanečník, herec, sportovec…
Prostě jsme si všichni užili

spoustu legrace a zábavy při
výrobě oddílové vlajky, hraní
míčových her, plavbě po hracholuské přehradě, řádění
na tobogánu a vodních hrátkách v kempu Radost.
Velmi nadaní herci a tanečníci porotě neusnadnili

Bezpečné a plné zábavy
Poslední den do podhradí hradu Bubnu přijela i pouť se svými atrakcemi: Moto moto, Jseš
v pytli, Chyť mě, Komu přeje
štěstí… Z tábora jsme všichni odjížděli unavení, ale plní
krásných zážitků. Proto naše
velké poděkování patří MČ
Praha 9 a Magistrátu hlavního
města Prahy za poskytnutí
ﬁnancí na projekt Bezpečné
prázdniny.. [Text a foto: jd

INZERCE

BYDLETE V PRAZE
se všemi výhodami města
a přitom v přírodě.
Ideální pro spokojený rodinný život.

PRODEJ LUXUSNÍCH BYTŮ
PRAHA SATALICE
3+kk– 4 kk s parkováním a terasami

Makléřky prodeje:
Veronika Losová, tel: 731 618 356, e-mail: veronika@losreality.cz
Simona Pálová, tel: 603 402 603, e-mail: simona@losreality.cz
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Budování spojnice od Rokytky
do Kolbenovy ulice
Park Zahrádky si za krátkou dobu své existence získal řadu příznivců. Aby se stal průchozím od Poděbradské ulice až na Kolbenovu, jak bylo plánováno, probíhají v současné době práce na budování této spojnice. A děti se dočkají rozšíření hřiště u tzv.
Vysočanského Mirakula.

K oblíbenému hradu přibydou nové atrakce pro děti

Takto by to mělo na dětském hřišti v parku Zahrádky vypadat koncem roku

Do konce roku by měly být
hotovy práce na zprůchodnění
parku Zahrádky od nové lávky
přes Rokytku do Kolbenovy ulice
ke stejnojmenné stanici metra,
kam se chodci dostanou spojnicí
vedoucí kolem Möbelixu. Od lávky do svahu pod novou bytovou
zástavbou povedou schody. Pro

se říká Vysočanské Mirakulum.
Ještě do konce roku k němu přibude opičí dráha, lanové centrum, trojlanovka, multifunkční
sestava domečků pro malé děti.
U dětského hřiště, které bude
oploceno a o areál se bude starat
správce, je plánováno i bistro se
sociálním zázemím.

rodiče s kočárky či cyklisty bude
určena pozvolna stoupající cesta
s několika zákrutami.

Nové atrakce pro děti
Hradu s průlezy, visutými
mostky, rozhlednami, tobogány, překonáváním výškových
rozdílů a dalšími herními prvky

Ve hře je rovněž budování
vodního světa pro děti. To,
zda se podaří tento záměr
realizovat, závisí na kvalitě
vody v Rokytce. Vysočanská
radnice zatím o tomto záměru
diskutuje s Odborem ochrany
životního prostředí hl. m. Prahy. [Foto: mk

Od nové lávky přes Rokytku povede schodiště, ale i pozvolna stoupající cesta, která navazuje na spojnici vedoucí kolem Möbelixu do Kolbenovy ulice
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Městská část Praha 9 ocenila
již podeváté své aktivní občany
Stalo se krásnou tradicí při příležitosti výročí udělení městského znaku Vysočanům v roce 1902 jednou za rok ocenit občany,
kteří se zasloužili o rozvoj a dobrou pověst městské části Praha 9. V obřadní síni vysočanské radnice předal 10. září Ceny
městské části Praha 9 a Ceny starosty MČ Praha 9 pěti osobnostem starosta Ing. Jan Jarolím. Zároveň ocenil i mladé fotbalisty TJ Praga Praha za skvělou reprezentaci Devítky v Pražském poháru.
Ceny městské části Praha 9
a Ceny starosty MČ Praha 9
byly letos předávány podeváté.
Zásluhy laureátů přitom oceňují sami obyvatelé Prahy 9.
Z jejich podnětu letos vzešly
návrhy na předání cen pěti
osobnostem, které jsou úzce
spjaty s MČ Praha 9. „Vážíme si jejich práce, dobré vůle
a ochoty přispět ke společnému dílu a podílet se na něm.
A je pro nás velkou ctí i radostí
tímto způsobem našim aktivním občanům poděkovat,“
konstatoval kromě dalšího Jan
Jarolím.
Cena městské části Praha 9
byla udělena malířce Mirce
Mádrové a knězi v kostele sv.
Václava na Proseku ThDr. Stanislavu Prokopovi (in memoriam). Cenu starosty MČ Praha 9
převzali Blanka Kašparová,
Vlastimil Nytra, Jiří Kryštof.

Malířka Mirka Mádrová

Štětec má v ruce každý den
Cenu městské části Praha 9
převzala malířka paní Mirka
Mádrová za své výtvarné aktivity, které nejen nemocným
ve zdravotnických zařízeních
přinášejí velkou pomoc, úlevu
a radost.
Mirka Mádrová žije v Praze 9
od roku 1979. Na vysočanské
radnici se vdávala a ve Vysočanech žije už třicet pět let
v ulici U Svobodárny, kde
často pomáhá svému muži
6
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s obchodem ve zlatnické dílně.
I jejich dva synové jsou s Prahou 9 pevně spjati.
Paní Mirka maluje celý život, a jak sama říká, je jen
málo dní, kdy nemá štětec
v ruce. Kromě volné malby se
věnuje ilustraci. S básníkem
Jiřím Brůnou vydala čtyři
knihy srovnávacích textů,
vhodných nejen jako pomůcka
ke studiu, ale také reprezentující současné české výtvarné
umění a literaturu v zahraničí,
a další tři reprezentativní publikace.
Její obrazy pravidelně bývají součástí aukcí na podporu Konta Bariéry, Hrdinů
všedních dnů a nemocnic
ve Vysočanech a v Motole
a dlouhodobě zdobí nejen tato
zdravotnická zařízení, ale také
např. pivovar Kolčavku a řadu
dalších restaurací a objektů
nejen v Praze 9.
Její první samostatná výstava se uskutečnila příznačně
v Galerii 9 v roce 1995. Od té
doby uspořádala kolem 25 samostatných autorských výstav
v Praze a celé České republice
a účastnila se řady prestižních
společných výstav. Namátkou
jmenujme Brazílie – Lidice,
Čína – Peking, Španělsko –
Barcelona, vystavovala v Belgii, Maďarsku.
Mirka Mádrová je členkou
Unie výtvarných umělců,
Nového sdružení pražských
umělců a Sdružení výtvarníků
ČR a účastní se jejich spolkových výstav. Pravidelně její
díla můžete vidět na výstavách Salonů Prahy 9 s další
prezentací na Zbraslavi. A její
obrazy rovněž reprezentují
Devítku v projektu deváté
městské části s názvem „Galerie 9 v plenéru“.
Výtvarné dílo Mirky Mádrové chytře, vtipně a skvělou
malířskou technikou reﬂektuje současné dění i historické
souvislosti. Její obrazy na sebe
strhávají pozornost neobvyklými náměty, originální
pointou, některé vynikají humornou nadsázkou a vtipem,
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jiné jsou žensky něžné, další
ﬁlozoﬁcké. Účastí v humanitárních aukcích a prezentacích
ve zdravotnických a jiných
veřejných prostorech přináší
jako jedna z mála pacientům,
klientům i široké veřejnosti
to, co dnes od výtvarného
umění obvykle nelze očekávat: významnou pomoc, úlevu
a radost.

ThDr. Stanislav Prokop

40 let v kostele sv. Václava
Cena městské části Praha 9
in memoriam byla udělena
ThDr. Stanislavu Prokopovi,
knězi v kostele sv. Václava

na Proseku, za bohulibou činnost a pořádání setkání nejen
s aktivními členy farnosti, ale
také s občany, kteří nejsou
věřící.
Stanislav Prokop se narodil 9. července 1946 v Praze.
Po maturitě, které dosáhl roku
1966 na Střední všeobecně
vzdělávací škole v Novém
Strašecí, studoval na Římskokatolické Cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Praze
se sídlem v Litoměřicích, kde
absolvoval roku 1971. Kněžské
svěcení přijal 26. června 1971.
Působil v pastoraci, jako administrátor ve farnostech Slaný, Hloubětín a od roku 1979
byl farářem v kostele sv. Václava ve farnosti Praha-Prosek.
Roku 1983 byl na litoměřické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě jmenován
odborným asistentem pro
obor pastorální teologie a homiletiky (nauky o kázání).
Doktorát teologie získal roku
1985 tamtéž s disertací „Pastorální teologie jako praktická
teologie před a po II. Vatikánském koncilu“.
Roku 1990 byl na Katolické
teologické fakultě Univerzity
Karlovy jmenován odborným
asistentem pastorální teologie. Byl rovněž proděkanem

Cenu městské části Praha 9 pro Stanislava Prokopa převzala z rukou starosty MČ
Praha 9 Michaela Prokopová, švagrová zesnulého kněze

ŘÍ J E N

2019

Z
a od roku 1993 členem liturgické komise. Aktivně se
zapojoval do dění, jež fakultu
v 90. letech provázelo. Své
akademické působení ukončil
na počátku roku 2004.
V pastoraci ThDr. Stanislav Prokop působil celý svůj
profesní život. V prosecké
farnosti vykonával kněžskou
službu čtyřicet let. V rámci
své bohulibé činnosti pořádal
celou řadu setkání, a to nejen
s aktivními členy farnosti, ale
také s ostatními občany naší
městské části, kteří nejsou věřícími. Na jeho osobní přístup
a nesmírnou laskavost tak
mohou vzpomínat mnozí obyvatelé Prahy 9. Mimořádným
přínosem pak byla jeho pomoc
při organizaci a průběhu návštěvy arcibiskupa Dominika
Duky v naší městské části.
Stanislav Prokop zemřel náhle
po krátké nemoci 25. ledna letošního roku ve věku 72 let.

Blanka Kašparová z neziskové organizace Ondřej

Empatická a ochotná kdykoliv
naslouchat
Paní Blanka Kašparová převzala Cenu starosty městské
části Praha 9 za své výjimečné
nasazení při zlepšování kvality života osob s duševním
onemocněním a za pomoc jejich rodinným příslušníkům.
Blanka Kašparová je dlouholetou členkou neziskové organizace Ondřej. Sdružení se
zaměřuje na pomoc duševně
nemocným a jejich rodinným
příslušníkům. Tuto činnost,
která je náročná nejen na čas,
ale také vydanou energii, vykonává dobrovolnicky.
Duševní choroby jsou u nás
mnohdy stále ještě stigmatizovány, i když potkat mohou
každého z nás v jakémkoliv
věku. Navíc v běžných ambulantních podmínkách či
při hospitalizaci nemocného
většinou není prostor pro
spolupráci s rodinou. S rodiŘÍJEN

2019

nou, která je při každodenní
péči o nemocného vystavena
nadměrné zátěži především
v sociálně emotivní oblasti,
protože většině nemocných
neduh nedovoluje osamostatnit se. Žijí proto se svými rodiči v jedné domácnosti. To byla
zkušenost i Blanky Kašparové,
když psychózou před dvaceti
lety onemocněl její syn.
Chybějící informace o psychózách, možnostech léčby,
formách pomoci nemocným,
ale i jejich blízkým, cestách,
jak svou nemoc přijmout,
jak zvládat smutky, úzkosti
a napětí nakonec našla v Denním psychoterapeutickém
sanatoriu a následně i pod
ním vytvořeném sdružení rodinných příslušníků Ondřej,
které existuje od roku 1994.
Záhy začala vést účetnictví
této neziskové organizace
a stojí i za jejími samostatnými
projekty – Edukačním kurzem pro rodiče duševně nemocných nebo rekondičními
pobyty pro duševně nemocné.
Rovněž organizuje pravidelná
měsíční setkávání s psycholožkou a programem prevence
na zvládání stresu blízkých
duševně nemocných, kam
jsou jako hosté zváni lékaři,
sociální pracovníci a další
odborníci, kteří mohou pomoci při zvládání každodenního dopadu duševní nemoci
na celou rodinu. Ale už jen
setkání s lidmi, kteří řeší stejné problémy, mnohým z nich
umožňuje alespoň na chvíli
zapomenout na své trápení.
Blanka Kašparová aktivně
vystupuje i při jednání se zástupci státní správy, poslanci
a senátory o potřebě nových
zákonů. Je i její zásluhou, že se
v psychiatrické péči začíná také
naslouchat potřebám těch, kteří se o duševně nemocné řadu
let, mnohdy doživotně starají.
A ještě v něčem je Blanka
Kašparová, která od 70. let
žije na Proseku, nepostradatelná – poskytuje laické
telefonické poradenství rodinným příslušníkům, jejichž
blízcí se ještě neléčí, ale mají
typické příznaky schizofrenie. Její vědomosti, schopnost
empatie a porozumění podnícené vlastními zkušenostmi
i ochota kdykoliv naslouchat
jsou pro ně pomocí více než
vítanou.

Polikliniku Prosek zná do detailu
Za dlouholetou práci nad
rámec svých povinností pro
Polikliniku Prosek přebral
Cenu starosty městské části
Praha 9 pan Vlastimil Nytra.
Je správcem Polikliniky Pro-

R A D N I C E

Vlastimil Nytra, správce Polikliniky Prosek

sek a s areálem, v němž se toto
zdravotnické zařízení nachází,
je – bez nadsázky – spojen pupeční šňůrou.
Když se v květnu roku 1985
prosecká poliklinika otevírala,
patřila pod Okresní ústav národního zdraví Praha 9 stejně
jako vysočanská poliklinika,
v níž Vlastimil Nytra tehdy
pracoval v technické údržbě.
Jako technik dostal na starosti
evidenci zdravotnických přístrojů a veškerého technického
vybavení v nově otevírané poliklinice na Proseku. Laicky řečeno věděl tedy o každé klice,
ale také velkoryse řešené vzduchotechnice nebo trafostanici,
které byly předzvěstí přístavby
nemocnice, k níž ale nikdy
nedošlo. V roce 1992 se vysočanská i prosecká poliklinika
osamostatnily a Vlastimil Nytra
spojil své další profesní působení s Prosekem. Z technického pracovníka se posléze stal
správcem Polikliniky Prosek.
Když se vitálního sedmdesátníka zeptáte na nejsložitější
období v jeho správcování
ve zdravotnickém zařízení,
které je jedno z největších
v hlavním městě Praze, nezačne si stěžovat, ale odkrývat
před vámi život polikliniky.
Jak místo strojoven v suterénu nejprve vznikaly sklady
zdravotnického materiálu
a ty se posléze měnily a mění
na ordinace lékařů. Jak z trafostanice vzniklo prosecké
stanoviště zdravotnické záchranné služby Praha. Jak
se mění technologie, jak
ubývá lidí v údržbě i jak se
jako vyučený automechanik
s maturitou za pochodu naučil
devateru řemesel. Díky všem
přestavbám, přístavbám, ale
i haváriím, protože např. některé vodovodní potrubí je
na Poliklinice Prosek zatím
původní, zvládne zednické,
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truhlářské, instalatérské práce, do rukou vezme svářečku…
„Pohotovost mám čtyřiadvacet hodin denně, jen elektřiny
se bojím,“ dodává s úsměvem.
K povinnostem správce polikliniky pochopitelně patří
i administrativa. Od ní si rád
odpočine při bowlingu nebo
u svých modelů aut, motorek,
letadel, tanků, z nichž mnohé
sám dával dohromady.
V posledních deseti letech
byl rovněž členem dozorčí
rady Polikliniky Prosek, akciové společnosti, a to jako
zástupce zaměstnanců.
Díky znalostem veškerého
technického zázemí a provozu má Vlastimil Nytra velkou
zásluhu na tom, že stavební
práce (a nebylo jich v posledních letech málo) či havárie
nemají dopad na denní provoz
Polikliniky Prosek.

Trenér Jiří Kryštof

Mládež zapaluje pro atletiku
Cenu starosty městské části
Praha 9 dostal za výraznou
popularizaci sportu a pohybových aktivit mezi mládeží pan
Jiří Kryštof.
Je dlouholetým trenérem
atletiky, s níž spojil celý svůj
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život. Působil jako učitel na Základní škole Novoborská v Praze
9. Zde založil atletický kroužek, jenž se postupem času stal
oﬁciálním oddílem Českého
atletického svazu. Atletický oddíl pod jeho vedením zapojoval
do sportovních aktivit nejen
žáky základní školy Novoborská, ale také děti z ostatních
škol a přilehlých obcí. Jeho
atletickým oddílem prošlo každoročně více než 200 dětí. Díky
těmto aktivitám tak za dobu své
trenérské činnosti přivedl k atletice tisíce mladých lidí, z nichž
mnozí u královny sportu zůstali.
Samotného Jiřího Kryštofa
přivedl k atletice – obrazně řečeno – Emil Zátopek,
o kterém jako kluk četl. Jeho
příběh mu učaroval natolik, že
chtěl být jako on. „Začal jsem
běhat, opatřil jsem si dvě žehličky a vrhal jimi,“ vzpomíná
na své začátky úspěšný trenér.
Od svých třinácti let trénoval
podle instrukcí v odborných
časopisech a metodických
listech na pomoc mladým atletům. Díky dobře zvládnutým
technikám – z nichž některé,
převzaté od předních světových
atletů, byly u nás novátorské
– vyhrával atletické přebory.
Na dobře zvládnutou techniku

jednotlivých disciplín klade
důraz dodnes. Nechce, aby
děti příliš posilovaly nebo se
odmala specializovaly na jednu disciplínu. Tréninky zaměřuje na všestrannost jako
u víceboje a musí být zábavné.
Tak děti získává pro sport
a zapaluje pro atletiku.
Například už v osmdesátých
letech se mu v Praze podařilo
prosadit, že při atletických závodech družstev si mladší žáci

měřili síly ve dvojbojích, např.
v běhu na 800 metrů a skoku
do výšky, v dalším klání ve skoku do dálky a vrhu koulí a podobně. Za pravdu mu v tomto
směru dává pohled na výsledky
našich předních atletů, jako
Špotákové, Hejnové, Kudličky,
kteří se drží na vrcholu mnoho
let a na disciplíny, v nichž kralují, se nezaměřovali od začátku
své kariéry. Jiří Kryštof rovněž
organizoval nejrůznější spor-

tovní akce, jako například
Pohár rozhlasu, Sportovní hry
Prahy 9, Pražskou dětskou
olympiádu, často za účasti významných osobností ze světa
sportu. Nelze mu tak odepřít
zásluhu na výrazné popularizaci sportu a pohybových
aktivit mezi mládeží. A při
organizování sportovních akcí
spolupracuje s městskou částí
Praha 9 dosud.[ Marie Kurková, foto:
Jan Dostál

Mládežnické týmy žáků a dorostenců TJ Praga Praha prožily skvělou fotbalovou sezonu 2018-2019. Dlouhodobá systematická
práce vedení klubu a trenérů a fotbalová poctivost samotných hráčů přinesla skvělý výsledek v podobě vítězství starších žáků
(ročníky narození 2004 a 2005) v Pražském poháru. O vítězství v něm se zasloužili: Filip Janda, Mikuláš Miča, Jakub Přída, Martin
Dupal, Karel Blacha, Tobiáš Herlík, Jakub Matoušek, Petr Borský, Jiří Falta, Ondřej Havránek, Samuel Šimon, Matěj Procházka,
Matěj Skřípský, Karel Vobecký, Jan Vobecký, Jan Dragon, Jakub Matýsek, Vítězslav Charvát, Adam Pohl, Michael Moshiashvily,
Maté Kelemén-Tóth, Aleš Richtr, Otakar Nádoba a Stanislav Mytrovka. Starší žáci tvoří jednu velkou tréninkovou skupinu s mladším
dorostem pod vedením trenérů Martina Vondrušky, Jana Pospíšila, Tomáše Blachy, Romana Havránka, Marka Prokopa, Jana Přídy,
Jaroslava Jandy, Jana Procházky a Jakuba Daněčka.
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Čeština se nejlépe učí, když si děti spolu hrají
Počet cizinců, kteří žijí v Praze 9, v posledních letech stále roste. To je také důvod, proč se zvyšuje i počet dětí jiné národnosti
než české v mateřských a základních školách. Právě jim je určen projekt Ministerstva vnitra ČR s názvem Integrace cizinců
na lokální úrovni, do něhož se už druhým rokem zapojuje devátá městská část.
„Děti cizinců, které navštěvují
naše školy, mají často vzhledem
k jazykové bariéře ztížené vzdělávání. Proto jsme se zapojili
do tohoto integračního projektu, jehož prioritou je doučování
českého jazyka,“ konstatuje
místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský a dodává, že
zároveň přispívá i k většímu
poznání a porozumění mezi
dětmi různých národností, což
vede k jejich zdárnému začlenění do společnosti.
Do projektu se zapojila mateřská škola Dětský úsměv
z Vysočan (o její aktivitě jsme
informovali v zářijovém vydání Devítky), Základní škola
Na Balabence a Základní škola
Novoborská na Proseku.

Stejně jako v loňském roce i letos se projektu Integrace cizinců na lokální úrovni zúčastnilo 15 dětí ze Základní školy Novoborská.
Jeden den strávily na dopravním hřišti na Proseku.

Ostych z cizí řeči rychle zmizel
Jedenáctičlennou skupinu
cizinců ve věku šesti až jedenácti let z Ukrajiny, Ruska
a Vietnamu, které jsme zastihli
na dopravním hřišti v Litvínovské na Proseku, doplňovaly čtyři české děti. V týdnu od
26. do 30. srpna se účastnily

integračního projektu MV ČR.
Představte si týdenní příměstský tábor plný her, tvoření a výletů, např. do zoo
v Troji, svíčkárny a čokoládovny v Šestajovicích, Botanicusu v Ostré nebo na dopravní
hřiště na Proseku, okořeněný
výukou českého jazyka. Ov-

šem i ta probíhala zábavnou
formou – za pomocí interaktivní tabule, soutěží, čtením
zajímavých příběhů…
„Děti cizinců, kteří navštěvují naši školu a účastní se tohoto projektu, většinou česky
základním věcem rozumí, problém mají spíš s mluvením. Ale

Daň z nemovitosti
MČ Praha 9 nezvýší

v dětském kolektivu ostych
z cizí řeči rychle mizí. Už třetí
den jsme poznali, že mluvit
česky se naši svěřenci nebojí,“
s úsměvem konstatoval Jaroslav Sirotek, zástupce ředitelky ZŠ Novoborská a zároveň
jeden z vedoucích prázdninové
skupiny dětí. [Text a foto: mk

Kreativní
mateřské školy
2019

Od příštího roku mají jednotlivé městské části v Praze možnost zvýšit daň z nemovitosti
na svém území. Umožňuje jim to vyhláška hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Zda se bude zvyšovat daň
z nemovitosti v městské části
Praha 9 jsme se zeptali jejího
místostarosty odpovědného
za ﬁnance Tomáše Portlíka.
„Výše daně z nemovitosti
u nás zůstane stejná. Dvanáct
let sestavujeme rozpočet deváté
městské části tak, aby byl vyrovnaný, se stabilními běžnými
výdaji. Nevidíme tedy důvod,
proč zvyšovat příjmovou stránku rozpočtu. Lidé nejlépe vědí,
za co mají svoje peníze utratit,
a nepotřebují k tomu politiky.
Kromě toho, že se nám daří
držet vyrovnané běžné výdaje, zároveň investujeme např.
do rozšiřování zeleně nebo
do školství, kde každoročně
ŘÍJEN

2019

Dvoudenní prodejní výstava
hraček, didaktických pomůcek
a výtvarného materiálu pro děti
nejen předškolního věku se
koná 15. a 16. října v areálu
Mateřské školy Veltruská, Veltruská 560, Praha 9 - Prosek.

zvyšujeme počty míst v mateřských i základních školách.
Velké investice přitom realizuje-

me ve spolupráci s hl. m. Prahou
nebo se snažíme získat peníze
z evropských fondů.“ [mk
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Akci organizuje MŠ Veltruská
a společnost Dodavatelský
servis s.r.o. V úterý 15. října
se výstava koná od 9 do 17.30
hodin, ve středu 16. října od
8.30 do 16.30 hodin. Vstup na
prodejní výstavu zdarma. Další
informace naleznete na www.
kreativnimaterskeskoly.cz. [red
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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. 10. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci, v novém čase 8:25
– 9:25
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:30 – 10:30
Východní cvičení – ČhiKung pro seniory, profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál Harﬁca
9:30 – 11:00
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
2. 10. 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 9:00 – 10:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Druhá světová válka, historička PhDr. A. Karkulová 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Technika macramé
14:45– 16:00
3. 10. 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. – v novém čase 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. - v novém čase 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
4. 10. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Celodenní výlet na zámek Žleby a hřebčína Slatiňany. Sraz v 7:30 hod., Harrachovská 422/ 2,
181 Kč. Pro přihlášené 7:30 – 17:00
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
7. 10. 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 s Klárou 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
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Orientální tance – začátečníci a mírně pokročilí,
zdarma /sál Harﬁca/ 11:00 – 12:00
Možnost využití počítače, internetu – zdarma
13:30 – 16:00
8. 10. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 8:25 – 9:25
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:30 – 10:30
Východní cvičení – ČhiKung pro seniory, profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál Harﬁca
9:30 – 11:00
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
9. 10. 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 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška: Příběh chleba, kvasový chléb
a ochutnávka 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Podzimní motivy na
kamínky 14:45– 16:00
10. 10. 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
11. 10. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina pro úplné začátečníky 9:00 – 10:00
Vycházka do botanické zahrady na podzimní výstavu dýní. Sraz v 9:00 hod., Harrachovská 422/ 2,
Prosek. Vstupné 50 Kč. 9:00 – 13:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
14. 10. 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 s Klárou 9:15 – 10:15
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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
15. 10. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 8:25 – 9:25
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
Východní cvičení – ČhiKung pro seniory, profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál Harﬁca
9:30 – 11:00
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
16. 10. 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 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Divadelní přednáška, beseda – Senior bez
nehod 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Stromečky z korálků
14:45 – 16:00
17. 10. 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
18. 10. 2019 - PÁTEK
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Vycházka, komentovaná prohlídka EMAUZSKÉHO OPATSTVÍ – AŽ K VĚŽÍM! Sraz v 9:30 hod.,
Harrachovská 422/ 2, 40 Kč. Zájemci, hlaste se
u vedoucí Bc. A. Dunděrové 9:30 – 12:00
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
21. 10. 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 s Klárou 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
22. 10. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 8:25 – 9:25
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
Východní cvičení – ČhiKung pro seniory, profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál Harﬁca
9:30 – 11:00
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
23. 10. 2019 - STŘEDA
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
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy
a dechových cvičení, 25 Kč 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: Včela kouzelnice – unikátní
schopnosti včel 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Ubrousková technika,
květináče s sebou 14:45 – 16:00
24. 10. 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
25. 10. 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
Masáže pro seniory – záda, šíje/200 Kč. Možné
i jiné termíny (nutno objednat) 14:00 – 20:00
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28. 10. 2019 - PONDĚLÍ
Státní svátek – zavřeno
29. 10. 2019 - ÚTERÝ
Zdravotní cvičení pro seniory, zdarma /sál
Harﬁca/ 8:15 – 9:15
Angličtina – začátečníci 8:25 – 9:25
Počítačový kurz – mírně pokročilí 8:30 – 9:30
Počítačový kurz – úplní začátečníci 9:30 –
10:30
Angličtina (mírně pokročilí) 9:30 – 10:30
Východní cvičení – ČhiKung pro seniory, profesionální cvičitelka, 90 min/50 Kč, sál Harﬁca
9:30 – 11:00
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
30. 10. 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 9:00 – 10:00
Počítačový kurz – úplní začátečníci 10:00
–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 – 16:00
Přednáška, beseda: CHOPN – Chronické plicní
onemocnění 13:15 – 14:30
Dílničky šikovných rukou: Podzimní plstěné
dekorace, s sebou šitíčko 14:45 – 16:00
31. 10. 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 – 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

Hledáme lektory na vedení kurzů
němčiny, francouzštiny
a španělštiny pro aktivní seniory.

Jedna hodina týdně.
Zájemci, ozvěte se prosím Bc. A. Dunděrové,
tel.: 724 905 785, 286 582 298,
e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

S L U Ž B Y

Říjnová Vysočanská „V“
Akce pro seniory z městské části Praha 9, kteří mají trvalé
bydliště v působnosti úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.
3. října 2019 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Filmové střípky
Zábavný komponovaný program složený z hudby stříbrného plátna a televizní obrazovky.
Písničky z ﬁlmů, televizních
seriálů a pohádek zazpívá Šimon Pečenka. V roli průvodce
celého pořadu o zajímavostech,
autorech, ﬁlmech i hercích se
představí Jan Rosák. Vstupenky
v hodnotě 20 korun jsou k dispozici v pokladně Divadla Gong
od 10. září 2019 pro seniory,
kteří mají trvalé bydliště v MČ
Praha 9, Sokolovská 14/324.

ničky. Sraz ve 13.50 u výstupu
metra B stanice Hloubětín,
v podchodu. Zdarma.

4. listopadu 2019 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Fotograf na cestách
Setkání s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Kolbabou
– průřez šesti kontinenty.
Vstupné 20 korun. Vstupenky
k dispozici v pokladně divadla
od 14. října 2019.
19. listopadu 2019 ve 13.30 hodin
Planetárium
Královská obora ve Stromovce
– komponovaný program obrazu, hudby a slova „Má vlast“
a „Polaris“. Délka programu
1,5 hodiny. Sraz 15 minut před
začátkem. Vstup 20 korun
(připravte si drobné).

10. října 2019 v 18 hodin
Veselice na Rychtě
Velký sál Všebaráčnické
rychty, Praha-Malá Strana,
Tržiště 23. K tanci a poslechu
hraje Folklor trio. Hra o ceny,
vstupné dobrovolné.

Připravujeme:
4. a. 5. prosince 2019 ve 14 hodin
Divadlo Gong: Sejdeme se na Cibulce
Vánoce pro seniory.
Vstup 20 korun. [RPí

17. října 2019 ve 14 hodin
Odpolední vycházka: To nejlepší
kolem Rokytky v Hloubětíně
Vycházka s výkladem oblíbeného průvodce Ing. Jana Stě-

JUBILANTI

80 let
Terezia Tichá
Miloslav Huttr
Zdeněk Svoboda
Stanislav Vratislav
Libuše Bartáková
Milan Rose
Ludmila Křižíková
Václav David
Eva Zemanová
Jaromír Pluhař
Josef Kroupa
Hana Hanzlíková
Blanka Smetanová
Miroslav Chyška
Ing. Zoltán Hölgye, CSc.
Zdeněk Huspeka

85 let
Jaromíra Jarošová
Miroslava Kuběnková
Pavel Čunderlík
Marie Knotková
Zdeněk Matuška
Jaromír Šmaha
90 let
Miluše Šturcová
Alena Rybová
Miroslav Seník
Jiří Michal
Břetislav Košťál
Alena Ouhrabková
91 let
Hana Malá
Vladimír Baťka

Evžen Hakl
Eva Dušková
92 let
Eva Waisová
93 let
Václav Drahoš
Danuše Komínková
94 let
Pavel Holeček
Stanislav Mach
Rostislav Kunert
Dagmar Janatová
95 let
Rudolf Turek
Ludmila Lhotáková



96 let
Alena Kádová
97 let
Alenka Mrštíková

17. října 2019 oslaví 55 let
společného života manželé
Dana a Zdeněk Huspekovi ze
Střížkova. Blahopřejeme a přejeme zdravíčko a pohodu ve dvou.

98 let
Věra Zámečníková

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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Společnou cestou…
5. září 2019 oslavili manželé Vladislava a Jiří
Vokráčkovi diamantovou svatbu – 60 let společného života. Pohodu a vše nejlepší přeje celá rodina.

Vlasta Roubalová

2019
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FESTIVAL
NEJVĚTŠÍ SLADKÁ UDÁLOST
V GALERII HARFA

8. ročník
18. – 20. 10. 2019
t VAŘENÍ S ČOKOLÁDOU
t ČOKOLÁDOVÝ TRH
t TANEČNÍ A HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
t DEGUSTACE t SOUTĚŽE
t WORKSHOP

www.facebook.com/CokoladovyFestival

cokofestcz

WËĀß«ÛäÃËĂÄËÝä«Ýô¨ËôËĀéôûÙäÝ«Ā
ÝäËôº«ÄËôä«ôÄ¨ÖÙºä«ºü¨ÖÙËéºäò]:I
IÙ«£«Ä½Ä¨ËÖÛÝ½éßÄÝäôȳ~ÝºäĀÖÄºô½«äÄ
ËÖ½ÇºûȮºäÙ·ÝËéÖ½ÄºËÃÖä««½ÄÝÃË½û]:I
ÖË½¨·ÄÙËÄÃéäÝäËôÄȳ
ËºËÄ½«ÝäËÖéÃòĂäÄôÄºÄÝËÙä«ÃÄä
ÖÛÝ½éßÄÝäôôûéĂäĂ20%Āôü¨ËÄÄȳTËºé
ÖËäÛé·äĀ«ÃÄºË½ȮÃòĂäôûÙäĀß«ÙËº
Äºûôü¨ËÄü¨ºËÃÖ½äÄ¨Ā«ÃÄ¨ºË½]:IȮ
ºäÙÖÛÝÄÖÝé·ÄôßôòĀ·ÝËéºËÃ«ÄËôÄ
ÖËéĀÝºô½«äÄÃ«ÖÄéÃä«ºÃ«ÙÄËÃËôÄü¨
ôüÙËòȳ

SC-391086/09

www.cokofest.cz
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TY-TWrCzB
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Originální příslušenství

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO - POLY s.r.o.
Pod Harfou 904/1
190 00 Praha 9
Tel.: 266 311 610
www.auto-poly.cz
Do 30. 11. 2019
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Prosekneme podeváté
Poslední srpnový čtvrtek v parku Přátelství na Proseku proběhl již devátý ročník akce PROSEKNEME. Tuto komunitní akci i tento
rok pořádal volnočasový klub Harfica a Proxima Sociale.
Pro návštěvníky, zejména pro
děti a jejich rodiče, byl připraven velmi pestrý program.
Na své si přišly děti všech
věkových kategorií. Mohly
si vyzkoušet svoji zručnost
u žongléra, mrštnost s parkouristou Sahiraem nebo si
vyzkoušet kolik mají energie
na trampolíně. Do turnaje
ve stolním fotbálku se většinou zapojili starší návštěvníci
akce. „Dveře se netrhly“ ani
ve fotokoutku, a zejména
malé slečny celé odpoledne
zaměstnávaly zručné kadeřnice. Svoje vyžití si našli
i šikovní kluci a holky v sk8
dílně. Malí i velcí účastníci
tohoto čtvrtečního odpoledne
se mnohému mohli přiučit
v graﬃti workshopu. Velký
zájem byl o výtvarnou dílnu, kde si tvořiví návštěvníci

Z devátého ročníku Prosekneme v parku Přátelství na Proseku

mohli podle vlastní fantazie
vyzdobit hrnečky, skleničky
a svoje „umělecká“ díla si samozřejmě odnést domů. Jako
vzpomínku na toto slunečné
odpoledne si všichni mohli
vyrobit i vlastní placku – odznak.

Celé odpoledne si návštěvníci také pochutnávali
na slaném i sladkém pečivu,
které připravila Tichá kavárna. O hudbu se staral DJ BASS
a youtuber Adam Kajumi neúnavně odpovídal na otázky
svých fanoušků.

Celá akce byla zcela bezplatná a proběhla za podpory MČ
Praha 9 a Magistrátu hlavního
města Prahy, jímž za podporu děkujeme.Organizátoři se
na všechny opět těší poslední
srpnový čtvrtek 2020, kdy nás
bude čekat jubilejní 10. ročník
Prosekneme. [Text a foto: jd

Víkendový výjezd s klubem Harﬁca
Volnočasový klub Harfica pod záštitou MČ Praha 9 letos opět pořádá víkendový výjezd pro děti s trvalým pobytem v Praze 9.
Jedná se o akci navazující na letní tábor s Harficou.
Od pátku do neděle 11. až 13. října 2019 v rekreačním středisku
v obci Jestřabí v Krkonoších se
uskuteční již po deváté víkend
s Harﬁcou. Je určen pro děti
ve věku 7-15 let, které musí
mít trvalý pobyt v Praze 9,
nebo spolupracují s Odborem
sociálním Úřadu MČ Praha 9.
Jedná se o resocializační pobyt
v přírodě, kde pro děti pracov-
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níci klubu Harﬁca a vedoucí
klubu připravili zajímavé sportovní a prožitkové aktivity,
společenské hry, soutěže a výlet do blízkého okolí, ve snaze
ukázat dětem, jak lze smysluplně trávit volný čas.

Kdo se může přihlásit?
Vážení rodiče, zveme vaše děti
na tento říjnový víkend, kde

0UZ[HS\Q[LH\üx]LQ[L[LWLSUtHQPUtZWV[̿LIP̷L]ZV\SHK\
ZWY̓]VKUxKVR\TLU[HJx]ûYVIJL

5LULJOm]LQ[LILaKVaVY\V[L]̿LUûWSHTLUZ]x̷LRZWVYmR\RYI\Ha]`ú[LVWH[YUVZ[W̿P]H̿LUx

děti určitě zažijí nabitý a zajímavý program. Zároveň budou
zapojeny do celkového chodu
pobytu, tj. budou se podílet
na úklidu i na přípravě jídla.
Cena pobytu je 150 Kč. Je v ní
zahrnuta doprava, strava a materiální vybavení. Vzhledem
k symbolické výši příspěvku,
který hradí rodiče, je víkendový výjezd určen především pro
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+LQ[LaKVZHO\K̻[xamWHSR`aHWHSV]H̷L]`Z]̻[SL[LQPT
ULILaWL̷x]aUPR\WVümY\
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děti z rodin s nižším socioekonomickým statutem.
Přihlášky jsou k dispozici
v klubu Harﬁca. Kapacita chaty je omezená (max. 16 dětí),
proto s přihlášením svého
dítěte neváhejte. V případě
jakýchkoli dotazů nás můžete
kontaktovat na FB klub Harﬁca nebo přímo u vedoucí klubu
na telefonu 723 520 415. [jd


4ȓSPI`Z[LZP\]ȓKVTP[üLVKWV]ȓKUVZ[aHZ]tJOV]mUxHaH[LJOUPJRtaHILaWLȏLUxZ]ûJOKVTV]ȽWYV[P
WVümY\ULZL[LWV\aL]`ZHTP(I`R[ȓT[VWVümYȽT
ULKVJOmaLSVHULKVJOmaLSVRTY[xTHaYHUȓUxT
KVKYü\Q[L[V[V),A7,Ǖ56:;5Ð+,:(;,96

D EV Í T KA

/

.21752/8-7((/(.75,&.É=$ŐÌ=(1Ì
2VU[YVS\Q[LWYH]PKLSU̻Z[H]ZWV[̿LIP̷̓Hú̽̓YV]ûJO]LKLUx

 8'5æ8-7(35Ţ&+2'1e&+2'%<$6&+2',ä7Ě
=W̿xWHK̻WVümY\VJLUx[LüLI\KL[LTVJPaOV̿xJxOV
KVT\Y`JOSL\[tJ[HaHJOYmUP[̷SLU`YVKPU`

MA GA Z ÍN

MĚ S T S K É

Č Á S T I

P RAH A

9

13

K U LT U R A

Andrej Bělocvětov: Výběr z díla
Díla Andreje Bělocvětova
z raného období padesátých
let a vrcholných let devadesátých můžete v Galerii 9
zhlédnout až do 10. října.

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

Andrej Bělocvětov
(8. 10. 1923 – 19. 4. 1997)
Jeden z nejvýznamnějších
malířů 20. století – v českém i světovém kontextu.
Jeho tvorba reﬂektuje tradice
českého malířství i důležité
proudy světového výtvarného
umění, vždy jim však dodává
vlastní nezaměnitelný obsah
i formu. V průběhu téměř
šedesáti let vytvořil monumentální dílo, které lze rozdělit na šest hlavních období:

Andrej Bělocvětov: Dítě s mušlí, 1953, kvaš

40. léta – období realistické,
s prvky impresionismu a kubismu, 50. léta – období malby
veristicky surrealistické a novoklasicistní, na konci 50. let
a v letech 60. přechází uvolněný rukopis surrealistické exprese ke gestické malbě, často
využívající novým způsobem
techniku pollockovského drippingu, v 70. letech započíná
postmoderní syntéza dosavadních stylů, ta pokračuje
i v letech osmdesátých, léta
devadesátá jsou pak vrcholem
umělcovy tvorby. Bělocvětov

Andrej Bělocvětov: Odchod, 1992, akryl
na sololitu

patří k těm vzácným případům umělců, jejichž tvůrčí síla
s věkem neochabuje, naopak
je stále mocnější a průraznější,
takže na sklonku života tvoří
svá nejvýznamnější díla.
Řemeslnou a technickou
stránku práce zvládl už na samotném počátku své umělecké cesty. Na jejím vrcholu
– v 90. letech minulého století
– se mu tak pročištěná forma
stává už pouze prostředkem
k obsahovému sdělení hlavních myšlenek a každý obraz
je jakýmsi téměř matema-

9 ze 14: Výtvarní umělci Prahy 14
V Galerii 9 se od 15. do 31. října představí výtvarní umělci z Prahy 14.
Výstava k 25. výročí vzniku
městské části Praha 14 představuje výtvarné umělce, kteří
zde žijí a pracují. Prohlédnout
si můžete umělecká díla, pod
nimiž jsou podepsáni: Josef
Borecký, Antonín Břicháček, Čestmír Hlavinka, Jiřina
Kachlon, Jan Kronus, Jiřina

Olivová, Reon, Karla Ryvolová, Vladimír Veselý.
„Praha 14 slaví pětadvacet
let své existence. Vyčlenila
se z původní Devítky, stále patří k tzv. velké Praze 9
a spolupráce mezi městskými
částmi neskončila změnou
administrativního uspořádá-

ní,“ konstatuje místostarosta
MČ Praha 9 Adam Vážanský,
který výstavu inicioval. Tento
kulturní počin je určitou protiváhou společnému sportovnímu projektu – fotbalovému
turnaji žáků Velká Devítka,
který se uskutečnil letos
v červnu. [mk

tickým vzorcem životních
i ﬁlozoﬁckých pojmů ve všech
jejich souvislostech. Obrazy
plné poezie a zářivých barev
maluje s lehkou hravostí,
ke které dospěl na základě
mimořádného uměleckého talentu, kultivovaného
dlouholetou usilovnou prací
s mnohdy překvapivě novátorskými přístupy. Přes značnou rozmanitost stylů se tak
jedná o dílo mimořádné vnitřní logiky a dokonalé kontinuity. [Andrea Pilařová Belotsvetová

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.
2. 10. – vyšívání/podložky z ﬁlcu
9. 10. – květiny z ﬁlcu a papíru
16. 10. – tvoříme s peřím

Nejsou to jen hřiby…

23. 10. – závěs z papíru/rybky

… aneb rozšiřujeme si svůj houbařský repertoár. Pro velký zájem opakujeme houbařskou přednášku.
Na naší přednášce se dozvíte, jak svůj houbařský obzor
zásadně rozšířit, a zbavíte
se zbytečných obav z nebezpečných otrav. Zjistíte,
kam a kdy se na jaké houby
vypravit, a dostanete odpovědi na nejčastější otázky
14
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z českých mykologických
poraden.
Přednáška se koná v pondělí
14. října od 17 do 18.30 hodin
v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4 (4. patro,
bezbariérový přístup zajištěn).
Cena: 150 Kč.
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Kapacita omezena. Rezervace
míst: 777 853 883, kurzy@
divadlogong.cz, elektronická
přihláška na www.divadlogong.cz. Zálohu 50 Kč nutno
zaplatit v kanceláři kurzů
(2. patro) do čtvrtka 10. října.

30. 10. – navlékané náramky
z korálků

Dámský klub
Od 19 do 21 hodin.
30. 10. – relaxační kreslení
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kapacita je ale omezena
provozními možnostmi. Kurz probíhá
přímo ve výstavních prostorách.

[Text dg
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Musica Dolce Vita: Lístky do památníku
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje na vysočanské radnici 24. října od 19 hodin koncertem s názvem Lístky do památníku v podání hudebního uskupení Musica Dolce Vita.
Také máte doma svůj nebo
babiččin památníček plný
vzpomínek? Musica Dolce Vita
vám přináší Lístky do památníku, program plný krásné
hudby našich klasiků počínaje
F. Škroupem, B. Smetanou,
či A. Dvořákem po významné
skladatele 20. století.
Kromě skvostů české hudby
(Smetanova Vltava nebo Luisina polka, Dvořákovy písně
či známý Valčík D dur) si vyslechneme i Blodkovo Andante
cantabile a písně Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.
Program bude ozvláštněn
citacemi z knih známé herečky,
spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století přímo učarovala.
Vzpomeňme 101. výročí
vzniku republiky nádhernou
českou hudbou, ale i humorným pohledem do života našich prababiček.
Účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žoﬁe

Vokálková – ﬂétna, Zbyňka
Šolcová – harfa.

Připravujeme:
Mimořádný koncertní program
k výročí 17. listopadu 1989. Uskuteční se v pondělí 11. listopadu
2019 od 19 hodin. Vstup volný.
Projekt s názvem Dopisy Olze
vznikl k připomenutí 30. výročí sametové revoluce. V rámci
tohoto jedinečného programu
zazní hudba světových i českých autorů, která se snoubí
s nezapomenutelným přednesem herečky Valérie Zawadské.
Účinkují: Eva Garajová – mezzosoprán, Kateřina
Englichová – harfa, Valérie
Zawadská – mluvené slovo.
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. [jd; Foto: archiv Musica Dolce Vita

INFO
Koncerty se konají v obřadní síni
vysočanské radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9.
Bezbariérový vstup, 2. patro/výtah.
Omezená kapacita sálu.

Musica Dolce Vita

Kniha o zapomenuté Divadlo Gong láká
generaci
na hudební kurzy
Prezentace knihy ABYSME SE NEZBLÁZNILI – Gymnázium Vysočany mezi Palachem a Chartou se uskuteční 5. října od 18 hodin
v Divadle Gong.
Publikace pojednává o nelehké době mezi roky 1968-1977,
kdy se nastupující generace
musela vyrovnat s normalizací
v pookupačním Československu. A právě ve vysočanském
gymnáziu se sešly desítky
studentských osobností, aby
pomocí různých strategií odolávaly totalitní moci. V nich
hrálo největší roli umění
spolu s recesí. Na knize se
podílelo množství spolužáků
pamětníků a přílohy jsou plné
vzácných dokumentů a originálních fotograﬁí.
Jako kmotři knihy vystoupí
tehdejší profesoři Malaníková
a Palán a také současný ředitel
gymnázia Špitálská pan Zajíc.
Večerem budou provázet sochař Martin Patřičný, publicista Martin Schulz a spisovatel
Saša Popov. Knihu vydává
ŘÍJEN
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Vysočanské gymnázium ve Špitálské
(dříve Lidových milicí) v 70. letech

prestižní nakladatelství Galén
a lze ji na místě zakoupit.
Kdo by neměl čas, může se
zúčastnit besedy v Knihovně Václava Havla dne 3. října
od 17 hodin. [Ondřej Fibich; foto: Miroslav Kuranda

Jan Svatoš, lektor Divadla Gong, má poslední volná místa
ve svých hudebních kurzech, ušitých vám přímo na míru. Naučit se můžete na příčnou a zobcovou flétnu, klavír či klávesy.

Pochopíte základy hry na vámi
vybraný hudební nástroj,
poznáte, co je jazzová improvizace, komorní hra či pop
interpretace. Základní motto
našich hudebních kurzů je individuální přístup a vytvoření
studijního plánu přesně podle
potřeb každého žáka. Datum
a čas si domluvíte s lektorem.
Kurzy jsou vhodné pro úplné
začátečníky i pokročilé hráče,
pro děti i dospělé v kažD EV Í T KA

/
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dém věku. Více o lektorovi
se můžete dočíst na našem
webu www.divadlogong.cz/
kurzy/lektori. Kurzy probíhají
v Obecním domě ve Vysočanech, Jandova 4.
V případě zájmu volejte
nebo pište do kanceláře kurzů
(777 853 883, kurzy@divadlogong.cz) nebo vyplňte online
přihlášku na www.divadlogong.cz/kurzy/celorocni-nabidka. [Text a ilustrační foto: dg
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Divadlo Gong
3. 10. čtvrtek 14.00
Pořad MČ Prahy 9 pro seniory
FILMOVÉ STŘÍPKY
Zábavný komponovaný program složený
z hudby stříbrného plátna i televizní
obrazovky a vyprávění o zajímavostech,
autorech, ﬁlmech i hercích. Zazpívá
Šimon Pečenka. Moderuje Jan Rosák.
3. 10. čtvrtek 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 P. Nárožný
a J. Čenský.

18. 10. pátek 19.00
Lukáš Pavlásek: KDO NEPLÁČE, NENÍ
ČECH!
One man show známého komika s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“.
19. 10. sobota 19.00
Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU
Barová zpěvačka Evy se od své nezletilé
dcery Polly učí, jak se má žít. V hlavní roli
Simona Stašová.
20. 10. neděle 16.00
Burton Lane, Jiří Voskovec, Jan
Werich: ČOCHTAN VYPRAVUJE
Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec
v osobité úpravě J. Dvořáka.

5. 10. sobota 18.00
KŘEST KNIHY ABYSME SE NEZBLÁZNILI - Gymnázium Vysočany mezi
Palachem a Chartou

21. 10. pondělí 19.00
RELIÉF
Speciální koncert špičky českého
bluegrassu.

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

22. 10. úterý 17.00
Přednáška PhDr. Marty Foučkové

9. 10. středa 19.00
Pořad Slováckého krúžku v Praze
POSEZENÍ U CIMBÁLU
10. 10. čtvrtek 19:00
CMMB & Václav NOID Bárta
Unikátní spojení cimbálové a rockové
hudby bořící zeď mezi hudebními žánry.
12. 10. sobota 19.00
Neil Simon: BOSÉ NOHY V PARKU
Jak žít ve dvou, když zrovna platí, že se
protiklady přitahují? V hlavních rolích
V. Freimanová a R. Hrušínský.
14. 10. pondělí 19.00
Malá scéna
Černá hodinka – Šporkovo trio
a hosté
Vzpomínání na George Gershwina, Paula
Simona, Johna Lenona, Scotta Joplina,
Václava Hraběte, Josefa Kainara a další
hudbou a slovem. Účinkují Věra Vartová
(housle), Karel Novotný (kytara) a Jiří
Krupička (violoncello). Hosty večera Dagmar Altmanová (housle), Ivana Krausová
a David Kraus (přednes).
15. 10. úterý 19.00
RADŮZA
Koncertní vystoupení známé písničkářky
a multiinstrumentalistky spojený se
křtem CD Uhlíř, princ a drak.
16. 10. středa 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.
17. 10. čtvrtek 19.00
PODZIMNÍ POTLACH COUNTRY RADIA
Country a trampský večírek spřízněných
kapel Vlak do Dobříše, Gladly S.W. a Rekonvalescence s Martinem Javůrkem.
Hostem večera Vráťa Vyskočil ze skupiny
Taxmeni.
16

4. 11. pondělí 19.00
Donald Churchill: NATĚRAČ
Bláznivá komedie o životní šanci jednoho
neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní
roli.
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23. 10. středa 19.00
COP
Koncert nestorů české bluegrassové
scény z Plzně.
24. 10. čtvrtek 19.00
MARIEN
Koncert pardubické skupiny patřící
k nejvýraznějším formacím nastupující
generace folkové, country a trampské
hudby.
25. 10. pátek 19.00
Tennessee Williams: SKLENĚNÝ
ZVĚŘINEC
Rodinná tragikomedie o touze po štěstí,
osudovém míjení a průsvitné duši křehčí
než sklo. V hlavní roli S. Stašová.
27. 10. neděle 16.00
Antonín Procházka: S TVOJÍ DCEROU
NE!
Snadné je spadnout do manželské
krize, ale jak z ní ven? V hlavních rolích
P. Nárožný a N. Konvalinková.
28. 10. pondělí 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
L. Noha.
30. 10. středa 19.00
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE!
Zábavný pořad plný nezaměnitelného
humoru známého komika.
31. 10. čtvrtek 19.00
POCTA TRAMPSKÉ PÍSNI
Vystoupí Tony Linhart a skupina Paciﬁk,
Jitka Vrbová a Honza Frühwirt a skupina
Paběrky Marko Čermáka.
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
L. Noha, L. Zedníčková a L. Langmajer.
3. 11. neděle 16.00
Robert Anderson: VÍŠ PŘECI, ŽE
NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Tři velice směšné, avšak lidské příběhy
ze života s P. Nárožným v hlavní roli.
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5. 11. úterý 19.00
Divadelní spolek Post Scriptum
Oto Kovařík: ŠKALOUD
Když maloměstská škola místo ohlášeného europoslance omylem přivítá
vychytralého podvodníka, začnou se dít
věci.
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
Hořká komedie plná nečekaných zvratů,
založená na postupném odkrývání
lidských charakterů čtyř na první pohled
civilizovaných a solidních lidí.
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.

GONG DĚTEM
1. 10. úterý 10.00
J. Čapek, M. Pokorný: O pejskovi a kočičce
3+
Poetické a veselé vyprávění o trochu
nemotorném pejskovi a způsobně vychované kočičce.
2. 10. středa 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.
5. 10. sobota 15.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.
7. 10. pondělí 10.00
O. Preussler, P. Johansson: Malá
čarodějnice
4+
Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice
malé čarodějnice, která už chce konečně
patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase.

12. 10. sobota 15.00
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.
14. 10. pondělí 10.00
Malá scéna
J. Menzel, M. Pokorný: Míša Kulička
3+
Příběhy malého nezbedného medvídka
Míši Kuličky, jeho mámy medvědice
Barbory a klauna Vasila.
15. 10. úterý 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.
16. 10. 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.
17. 10. čtvrtek 10.00
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.
18. 10. pátek 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Záhada hlavolamu
6+
Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní
prkna.
19. 10. sobota 15.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
4+
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.
21. 10. 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.

9. 10. středa 10.00
J. Lesák: Elektrický Emil
9+
Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena.

21. 10. pondělí 10.15
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+
Pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující na již úspěšně uváděnou první část – Záhadu hlavolamu.

10. 10. čtvrtek 10.00
J. Kolář, M. Pokorný: Dobrodružství
kocoura Modroočka
3+
Poetická hudební pohádka o tom, jak
jeden kočičí kluk poznával svět.

22. 10. úterý 10.00
V. Vančura, M. Pokorný: Kubula
a Kuba Kubikula
Pohádka o potulném medvědáři a jeho
malém mlsném medvídkovi, který se
ukrutně bál strašidel.

11. 10. pátek 10.00
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!

23. 10. středa 10.00
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
23. 10. středa 14.15
V. Štěpánek: (Ne)bezpečná (ko)média
9+
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Mediální výchova pro děti a mládež
v kyberkostce.
24. 10. čtvrtek 10.00
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.
25. 10. pátek 10.00
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.
26. 10. sobota 15.00
J. Werich, M. Pokorný: Lakomá Barka
5+
Veselá i poučná pohádková klasika
o špatných lidských vlastnostech pro
děti i dospělé.

31. 10. čtvrtek 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.
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 Malá scéna
O. Lážnovský: Jak Jules žil Verne 8+
Doba, život a dílo francouzského snílka,
dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného
vizionáře.

V Divadle Gong vznikla knihovna, která funguje na principu
„bring and take“.
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ovšem nevzdává, jeho nenávist a pomstychtivost je nekonečná.

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.

KLUB KOCOUR

7. 11. čtvrtek 10.00
R. Kipling, V. Štěpánek: Kniha džunglí
– Mauglího poslední boj
5+
Mauglí je náčelníkem džungle! Vše se
zdá být v pořádku, zlý tygr Šer Chán se

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

lika dny vybavena poličkami,
které se mohou v nejbližší
době stát útočištěm vašich
přečtených nebo už nepotřebných knih. Z divadla však nemusíte odcházet s prázdnou.
Gongovská bibliotéka totiž
funguje na principu „bring
and take“. Když tedy nějaký
výtisk donesete, můžete si
z dočasně bezprizorních knih
vybrat tu, která vás zaujme,
a dopřát jí nový domov. Pravidla fungování knihovny
nejsou nikterak striktní. Něco
ke čtení si můžete vzít i zrovna
ve chvíli, kdy u sebe nemáte
nic na výměnu. Stejně tak
můžete poličky v kavárně
Gongu vybavit, aniž byste si
z nich obratem cokoli brali.
Tak neváhejte a vezměte pár
svých knih do světa. [dg

3. 10. čtvrtek 19.30
PP 304
Středočeská hardrocková kapela vyznávající přímočarý rock v duchu AC/DC.

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

4. 11. pondělí 10.00
J. Foglar, O. Lážnovský: Stínadla se
bouří
6+

Protočte vaši
knihovnu v Gongu

Přemýšleli jste někdy o tom,
kolikrát ještě vezmete do ruky
knihy, které léta odpočívají v policích vaší domácí
knihovny? Kolikrát je otevřete, kolikrát je přečtete
podruhé nebo potřetí nebo
kolikrát si alespoň nalistujete
vaše oblíbené pasáže? Takové
privilegium je většinou vyhrazeno jen vašim nejoblíbenějším svazkům. Na zbylé spisy,
často o nic horší, se jen tiše
snáší prach. Pokud však mají
knihy opravdu duši, pak nejspíš tajně doufají, že je někdo
opět otevře a jeho oči spočinou na řadě písmen tam, kde
začíná příběh. A nový příběh
těchto zapomenutých knížek
možná začíná právě teď.
Kavárna vysočanského
Divadla Gong byla před něko-

Druhý díl kultovní klukovské románové
trilogie navazující na s úspěchem uváděnou první část - Záhada hlavolamu.

Objevte tatíčkova
tajemství
O našem prvním prezidentovi se u příležitosti stého výročí
založení republiky zajisté mluvilo dost. V kinech se dokonce
objevil konverzační snímek Hovory s TGM. Ambice přiblížit
Masaryka mladšímu publiku však má až čerstvá hra Divadla
AHA!, která se po několika představeních určených především
školám představí poprvé širší veřejnosti v sobotu 12. října
od 15 hodin ve vysočanském Divadle Gong.

Ze hry o Masarykovi Divadla AHA!

Jak vlastně přiblížit žákům
a studentům Tomáše Garrigua
Masaryka? Na stejnou otázku
jako mnoho učitelů dějepisu
si musel odpovědět i režisér
Ondřej Lážnovský. Nabízelo
se samozřejmě ze života TGM
extrahovat ty nejdramatičtější a nejzásadnější okamžiky
a zasadit je do lineárního příběhu s časovými skoky, tak
jak to Lážnovský ostatně už
dříve udělal v případě životopisné hry o spisovateli Julesi
Vernovi. Z pochopitelných
důvodů však nechtěl tvůrce
opět jít vyšlapanou cestou.
V případě hry s plným názvem
D EV Í T KA
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Masaryk aneb
z c.k. skrz
T. G. M. do ČSR
dává mladému
divákovi
(doporučený
věk je od
11 let) parťáky
v podobě teenagerů, kteří
na jevišti hrají
únikovou hru.
S pomocí řady
nápověd mají
odhalit důležité
informace týkající se prezidenta Masaryka
a vysvobodit se během hodiny
z uzavřené místnosti. Děti si
tak mohou během sledování
samy zkusit, kolik toho o TGM
vědí a zda by v pozici hrdinů
hry obstály, či nikoli. Jenže
jak se ukáže, různé problémy
řeší různí lidé různými způsoby, a tak nebude nouze ani
o dějové zvraty. [dg, foto: Jan Šilar
INFO
V hlavních rolích hry Masaryk aneb
z c.k. skrz T. G. M. do ČSR se představí
Miloš Mazal, Radovan Klučka, Jakub
Stich, Magdalena Lážnovská a Vendula
Svobodová.
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Devítka v Polsku
V Galerii BWA v polských Kielcích, hlavním městě Svatokřížského vojvodství, byla 6. září 2019 slavnostně zahájena výstava
pod záštitou starosty MČ Praha 9 Jana Jarolíma „10 z 9 – SRDEČNÉ POZDRAVY Z PRAHY“. Na pozvání ředitelky Galerie BWA
Stanisławy Zacharko-Łagowské ji z prací deseti autorů, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, uspořádala Galerie 9.
Prahu 9 na vernisáži, které se
zúčastnil také viceprezident
města Kielce, reprezentovali místostarosta MČ Praha 9
Adam Vážanský a kurátorka
Galerie 9 a zároveň kurátorka
výstavy Eva Kořánová.

Témata, techniky, žánry i barvitost
v celé šíři
Všechny vystavující autory
pravidelní návštěvníci Galerie 9
dobře znají, takže si dovedou
představit šíři témat, technik
a žánrů i barvitost, různorodost a hloubku vyznění celé
výstavy celkem 98 prací. Pro
ilustraci připomeňme, že byla
zastoupena malba (Tomáš
Honz a Markéta Pošarová –
krajiny, Martin Frind – témata
svědomí), graﬁka (Gennadij
Alexandrov – ilustrace k Bibli,
Hana Čápová – výběr z tvorby), kresba (Věra Sedláková –
ilustrace a volná tvorba, Lenka
Vojtová – cyklus 22 znaků
hebrejské abecedy), textilní
tvorba (Radka Vodáková-Šrotová – autorská technika
„šito“, Vlastimil Vodák – ručně tkané tapiserie, a společné
práce této manželské dvojice
– tkané a paličkované objekty
z drátů) a dřevo (Martin Patřičný – obrazy, objekty, sochy
a knihy). Galerii BWA přísluší
hluboká poklona za skvělou,
citlivou a inteligentní instalaci
výstavy v nádherném prostoru cca 250 m2 a za vydání
katalogu k výstavě.
Jak jsme již informovali,
v průběhu příprav výstavy
zemřela náhle skvělá graﬁčka,

Martin Patřičný: Venkov

Radka a Vlastimil Vodákovi: ...do nebe

malířka a ilustrátorka Hana
Čápová. V katalogu i na výstavě jí proto byl věnován větší
prostor než ostatním autorům
a její práce byly umístěny
v samostatné místnosti.

Devítkový úspěch v Polsku
Výstava sklidila zasloužený
úspěch. Návštěvníci vernisáže, milovníci umění i jeho
znalci hodnotili vystavené
práce velmi vysoko a Rádio

Kielce odvysílalo rozhovor
s kurátorkou výstavy. Poděkování za skvělou prezentaci
Galerie 9, a tedy i Prahy 9,
patří kromě kurátorky výstavy rozhodně ředitelce
Galerie BWA Stanisławě Zacharko-Łagowské i všem
pracovníkům této galerie, ale
především všem autorům.
Mezi výtvarnými umělci se
traduje, že polská graﬁka je
jednou z nejlepších na světě,

ale zdá se, že polské publikum
bylo úrovní prací našich umělců doslova zaskočeno.
Co si lze přát více? Snad jen
další stejně úspěšné mezinárodní spolupráce. V březnu příštího roku se mohou
návštěvníci Galerie 9 těšit
na prezentaci umělců regionu
Svatokřížského vojvodství,
kterou pro nás Galerie BWA
chystá výměnou. Choďte
do Galerie 9. Stojí to za to. [red

Hana Čápová: Chce snad někdo začít
znovu
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Vysočanský (BA)binec

Kurz šití: Taška na šicí potřeby

Jistě už netrpělivě očekáváte Vysočanský (ba)binec, náš bazárek
s oblečením pro dospělé i děti, hračkami a sportovním vybavením.

Říjnový dvoudenní kurz šití je vhodný pro pokročilejší švadlenky, které dobře ovládají šicí stroj.

Tato každoroční akce se bude
konat v polovině listopadu, ale
zboží budeme nabírat o více než
týden dříve (maximálně 30 ks
hlavně podzimních a zimních
věcí, prodejní formulář ke stažení na našem webu).
Nabírání zboží:
4. a 5. 11. 14–20 hodin
Konání akce:
13. a 14. 11. 14–21 hodin
Výdej neprodaného:
18. a 19. 11. 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
Doprovodná charitativní akce Šátek
s příběhem na podporu projektu Obědy
pro děti pokračuje. Pokud máte doma
nějaký šátek či šálu, které už nenosíte,
věnujte je na náš bazar. My utržené
peníze poskytneme organizaci Women
for Women.
Historie akce: www.divadlogong.cz/
divadlo-gong/satek-s-pribehem

Pod odborným vedením
zkušené lektorky ušijete vypodšívkovanou tašku na šicí
potřeby se spoustou kapes,
takže se do ní vejde vše, co
potřebujete.
Kdy: 19. a 20. října 10.00–
16.00 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový
přístup zajištěn)
Cena: 950 Kč (pracovní pomůcky a materiál v ceně)
S sebou: šicí stroj
Kapacita kurzu je omezena.

Rezervace míst: 777 853 883,
kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.
divadlogong.cz. Záloha
500 Kč, nutno zaplatit v kanceláři kurzů nejpozději sedm
dní před zahájením akce. [Text
a ilustrační foto: dg

Kineziologie: Jak vzhled ovlivňuje naše chování
Pozor, změna termínu! Přednáška se nekoná 10. října, jak bylo původně avizováno, ale 17. října od 18 hodin.
Na přednášce se dozvíte, co
je kineziologie a svalový test
a jak tato metoda pomáhá.
Dále se seznámíte se základními druhy a charakteristikami
struktur a funkcí a v neposlední řadě zjistíte, jak díky

jejich poznání pochopit a přijmout sebe a druhé.
Kdy: čtvrtek 17. října 18.00–
20.00 hodin
Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4 (bezbariérový
přístup zajištěn)

Cena: 240 Kč
S sebou: pohodlné oblečení,
zápisník, tužku
Lektor: Jana Heidenreichová
Z větrné hůrky
Kapacita kurzu omezena.
Rezervace míst: 777 853 883,

kurzy@divadlogong.cz,
elektronická přihláška na
www.divadlogong.cz.
Záloha 200 Kč, nutno zaplatit
v kanceláři kurzů nejpozději
čtyři dny před akcí.
[dg

Dveře do nového poznání jsou otevřeny
I v letošním novém školním roce pro vás máme širokou nabídku kroužků. Stále ještě máte možnost se přihlásit a začít poznávat, učit se, tvořit anebo sportovat s Domem dětí a mládeže Praha 9.
Aktuálně nabízíme volná místa
v kroužcích:
Ekolog
úterý 16:00-18:00 hodin, pro
děti 10-14 let

;b1*
4
0/- :
*/&

Malý ekolog
úterý 14:00-15:30 hodin, pro
děti 6-9 let
Nabízíme dětem možnost zjistit, co je to životní prostředí
a jak vše v přírodě funguje.
Chovatelství pro pokročilé
čtvrtek 18:00-19:30 hodin,
pro mládež 12-18 let
Kroužek je určen pro starší
děti, které již nějakou zkušenost s chovem zvířátek mají
a rády by se dozvěděly něco
více.
Geocaching
středa 16:45-19:15 hodin, pro
děti 8-17 let
Budeme se scházet jednou
za dva týdny vždy ve středu,
bavit se šiframi, luštěním
ŘÍJEN
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různých druhů keší atd., ale
především vyrážet na lov keší
v Praze a okolí.

Irské tance dospělí
středa 20:00-21:00 hodin, pro
18-50 let
Irské tance a step. Naučíme
se základní postoje a kroky,

ze kterých později vytvoříme
jednoduchou choreograﬁi.

Pohybové hry
pátek 15:00-16:00 hodin, pro
děti 4-6 let
Děti si zkusí spoustu nových
her, zlepší si motoriku, fyzickou koordinaci, osvojí si
pravidla fair play a spolupráci
v týmu.
Scrapbooking a další hravé tvoření
čtvrtek 17:00-18:30 hodin,
pro mládež 12-17 let
Pomocí scrapbookingu si
dokážete vytvořit originální
stránky do svých foto alb,
osobitá přáníčka, oznámení,
pozvánky, notýsky, jmenovky
anebo třeba deníky.
Kresba, malba v proměnách
výtvarného umění
úterý 17:15-19:15 hodin, pro
děti 8-15 let
Budeme kreslit, malovat, pracovat s různými technikami,
D EV Í T KA
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experimentovat s materiály
kolem nás, vytvářet nové postupy a hlavně umělecká díla.

Tvoření pro radost
pondělí 17:00-18:30 hodin,
pro děti 10-14 let
Přihlaste se do týmu kreativců, kteří se rádi baví tvůrčí
činností.
Zajímavé projekty pro IoT
čtvrtek 18 - 19:30 hodin, pro
mládež od 11 let
V rámci kroužku funguje
již řadu let několik projektů
v různém stádiu realizace.
Další zajímavé a volné kroužky naleznete na webu Domu
dětí a mládeže Praha 9. [
INFO
Dům dětí a mládeže Praha 9
Měšická 720/2,
Praha 9
www.ddmpraha9.cz
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Podzim v Edu Bubo Klubu
Nový školní rok je už v plném proudu a mnoho dětí tráví svůj
volný čas i v kroužcích a kurzech. Pro starší kluky a dívky otevřeli v Edu Bubo Klubu v parku Podkovářská ve Vysočanech
dveře dokořán.
Každou středu od 14 do 16 hodin
a přes víkend vždy od 15 do 19
hodin zde mohou strávit příjemný čas s kamarády nebo si přečíst
knížku či poslechnout hudbu.
K dispozici je jim i plátno a projektor. Samozřejmostí je wi-ﬁ,
a to všechno úplně zdarma.
Se všemi se v Edu Bubo Klubu rádi setkají na tradičních
akcích podzimu – 1. listopadu

Dušičkoví andílci a 11. listopadu Lampiónový průvod.
Ještě v říjnu je plánována
brigáda zaměřená na úpravu
parku v Podkovářské. Přijďte
pomoci a po práci všechny
čeká opékání buřtíků. Termín
brigády bude vypsán podle
počasí. Více informací naleznete na www.edububoklub.cz
V Edu Bubo Klubu se vyřádí především malé děti, ale otevřeno tu mají i pro ty starší

[Text a foto: mvp

Sedmý dan pro proseckého
mistra taekwonda Petra Poklopa
Moderní umění sebeobrany taekwondo poprvé představil v roce 1955 korejský generál Choi Hong-hi. Dnes ho aktivně provozuje více než sto milionů lidí po celém světě. U nás se cvičí od roku 1987 a u samých začátků tohoto bojového umění v bývalém
Československu stál Petr Poklop, zakladatel prosecké Školy Taekwo-do Dan-Gun. Od srpna letošního roku je jako třetí Čech
novým držitelem 7. danu v taekwondu ITF.
Zkoušku na technický stupeň
7. dan úspěšně složil na mistrovství světa v taekwondu ITF
v srpnu 2019 v bulharském
Plovdivu. Stal se tak oﬁciálně
mistrem taekwonda a může
používat prestižní korejský
titul „sahjon“.

Přísný k sobě i druhým
Před pěti lety Petr Poklop, coby
čerstvý držitel 6. danu, reagoval
na otázku, zda už pomýšlí na
7. technický stupeň takto:
„Jestli pánbůh dá… Taekwondo je bojové umění, které má
ucelenou skladbu. Je třeba znát
jeho zásady, techniku, což trvá
určitý čas. Nikdy jsem mezi jednotlivými výkonnostními stupni nezkracoval dobu nutnou
k jejich osvojení, spíše naopak.
A stejně tak to vyžaduji jako
trenér po ostatních. Pokud cvičenec nedosáhne stoprocentní
úrovně daného výkonnostního
stupně, nepustím ho dál.“
A stejnou optikou měřili
mezinárodní rozhodčí také
všem deseti taekwondistům
z celého světa, kteří v Plovdivu usilovali o získání
7. výkonnostního stupně. Petr
Poklop na něho dosáhl po jednatřiceti letech, co se aktivně
20
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Z ceremoniálu předávání certiﬁkátu
7. danu v taekwondu ITF v bulharském
Plovdivu

tomuto bojovému umění věnuje. Taekwondo cvičí od roku
1988, zkoušku na první černý
pás složil ve svých dvaceti letech v roce 1992.

Životní náplň
O mnohých bojových uměních
se říká, že je to zároveň i životní
styl. Pro taekwondo v případě
Petra lépe sedí označení „životní náplň“. Kromě toho, že se
do osvojení korejského umění
sebeobrany sám zcela ponořil,
vede od roku 1991 svou školu
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Petr Poklop v severní Koreji u hrobky
svatého Danguna, legendárního zakladatele Koreje, po kterém je prosecký oddíl
taekwondo pojmenován

taekwonda na Proseku, která
je druhou největší u nás,
a v témže roce také stál u zrodu
Českého svazu Taekwon-Do
ITF. Tady pět let vedl disciplinární komisi svazu, v letech
1995 až 2010 pracoval v jeho
vedení jako člen nejvyššího výkonného orgánu – Rady Českého svazu Taekwon-Do ITF.
V letech 1994 a 1995 reprezentoval ČR na mistrovství Evropy
v Polsku a Německu a mistrovství světa v Malajsii. Jako trenér
reprezentace v letech 2005 až

2010 stál u tří nejlepších výsledků českých taekwondistů v historii – druhé místo v celkovém
hodnocení národů na mistrovství světa 2005 v Austrálii, světový titul za týmové technické
sestavy na mistroství světa 2007
ve Slovinsku a zlato ve sportovním boji na mistrovství Evropy
2010 v Itálii.
Kromě toho Petr Poklop více
než šestnáct let vede středisko
talentované mládeže Českého
svazu Taekwon-DO ITF Praha I
a úspěšné české reprezentanty
vychovává i v prosecké Škole
Taekwon-do Dan-Gun.
Na Proseku na gymnáziu
Litoměřická 726 vede Petr
Poklop osobně všechny skupiny, a to nejenom skupiny
pokročilých, ale i začínajících
dětí. „Ať už se taekwondu
věnujete na sto procent, nebo
si jím jen zpříjemňujete volný
čas, nikdy to není jen bojování nebo sportování. Vždycky
ve vás zůstanou jeho zásady,
které se snažím vštěpovat
už nejmladším cvičencům –
zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, nezdolný
duch,“ uzavírá čerstvý držitel
7. danu, mistr taekwonda Petr
Poklop. [mk, foto: archiv Petr Poklopa
ŘÍ J E N
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Historie klubu TJ Praga Praha
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První republika
V prvním desetiletí nové þeskoslovenské
republiky se snažil SK Vysoþany pĜedevším
o postup do I. tĜídy. To se poprvé podaĜilo
v roce 1928 a v následujících letech klub
stĜídavČ pendloval mezi I. A a I. B tĜídou.
Roku 1936 se fotbalisté z Vysoþan usadili

vými, Olympií VIII se známým Prokopem, Prahou VII s obávaným Jandou a dalšími kluby.
V roce 1911 byl klub ĜádnČ zaregistrován pod
názvem SK Vysoþany a roku 1913 se pĜestČhoval na nové hĜištČ u Rokytky, kde hraje
nepĜetržitČ dodnes.

V roce 1909 se ve Vysoþanech našla parta nadšencĤ, která založila fotbalový
klub s názvem SK Vysoþany. Letos slaví 110 let své existence.

Staré kabiny na Pragovce

Sídlo SK Vysoþany bylo na konci dnešní PaĜíkovy ulice v restauraci U KosákĤ nedaleko
vstupu do podchodu vedoucího pod vysoþanským nádražím. V restauraci se scházely
nejrĤznČjší stolní spoleþnosti, a není proto
divu, že zde našli útoþištČ i fotbaloví nadšenci. Ovšem to nejdĤležitČjší asi bylo, že majitel pan Kosák byl jedním ze zakládajících
þlenĤ SK Vysoþany.
Pouhých patnáct nadšencĤ ve spartánských
podmínkách zaþalo roku 1909 s pĜátelskými
zápasy. „U nádraží“ se odehrálo mnoho zajímavých utkání, jako s SK Letná s bratry Hojero-
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kde se pĜipravují malí fotbalisté do šesti let,
mladší pĜípravku, starší pĜípravku A a B,
družstva mladších žákĤ, starších žákĤ,
mladšího dorostu, staršího dorostu a mužĤ
A a B a C.
K letošnímu výroþí navíc dali starší žáci svému klubu neþekaný dárek, když se stali mistry Prahy ve své kategorii. Je to ohromný
úspČch fotbalistĤ, jejich trenérĤ a fotbalu
na Pragovce.
pk
Foto: archiv SK Praga Vysoþany
a Marie Kurková

PĜi pokládání základních kamenĤ malého hĜištČ s umČlou trávou þi budovy s novými kabinami pro fotbalisty a restaurací na Pragovce nechybČl Antonín Panenka, bývalý þeskoslovenský fotbalista a reprezentant, mistr Evropy z Jugoslávie 1976, který byl v roce 1980 vyhlášen þeskoslovenským fotbalistou
roku. Na fotograi je spoleþnČ se starostou Mý Praha 9 Janem Jarolímem a pĜedsedou fotbalového klubu
Petrem Konþickým.

mládežnická základna. PĜicházejí plány
na rekonstrukci celého fotbalového areálu,
mužstvo A postupuje do I. B tĜídy a následující rok do I. A tĜídy.
Ve spolupráci výboru SK Praga Vysoþany,
a pĜedevším jeho pĜedsedy Petra Konþického a mČstské þásti Praha 9 dochází v letech 2013 až 2014 k výstavbČ nového zázemí
kabin s restaurací. A v lednu 2015 se fotbal
stČhuje do nového. Perliþkou je, že kmotrem
pĜi položení základního kamene byl slavný reprezentant Antonín Panenka a že pĜi
této pĜíležitosti vložil místostarosta Prahy 9
Adam Vážanský do základĤ i kámen ze slavného brazilského fotbalového stadionu Maracana.

Rokytka

Žhavá souþasnost
Souþasnost je pro fotbal na Pragovce radostná. ýlenská základna se úspČšnČ rozrĤstá
o nové fotbalisty. Pragovka má školiþku,

558
458
200

Názvy se mČní, fotbal zĤstává
Po obnovení soutČží v osvobozené republice
byl klub zaĜazen do I. A tĜídy, ve které se pohyboval i pĜes rĤzné reorganizace až do roku
1948. To však už nastal soumrak samostatného Sportovního klubu Vysoþany.
V roce 1948 byl fotbalový klub SK Vysoþany jako stovky dalších zaþlenČn do Sokola a souþasnČ pĜiĜazen k novČ vzniklému
podniku Auto-Praga, který byl pod tímto
názvem vyhlášen 2. záĜí 1949. Z tohoto lze
usuzovat, že roþník 1947/48 Vysoþany ještČ

556
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200

Rokytka

Fotbalová sezona 2010/2011 se do historie SK Praga Vysoþany zapsala skvČle – Pragováci postoupili
do I. B tĜídy. Jako podČkování za tento výsledek nejen fotbalistĤm, ale i jejich fanouškĤm Mý Praha 9 spolu
s vedením klubu zorganizovala 19. þervna 2011 utkání se Slavojem Houslice, známým manšaftem z televizního seriálu Okresní pĜebor. PĜišlo se na nČj podívat témČĜ 700 divákĤ. A bylo se na co dívat.

Druhá svČtová válka
Postup do divize byl opravdovým vyvrcholením fotbalového snažení ve 30. letech.
Od roþníku 1940/41 byl po þtyĜi roky SK
Vysoþany úþastníkem druhé nejvyšší fotbalové soutČže v tehdejším Protektorátu ýechy a Morava. PĜestože hrál vČtšinou v dolní þásti tabulky a bojoval o záchranu, šlo
o nejvČtší sportovní úspČch vysoþanských
fotbalistĤ. Na zápasy tehdy chodily tisíce
pĜíznivcĤ a soupeĜem byly týmy se slavnou
ligovou minulostí, jako Viktoria Žižkov, SK
Nusle, SK LibeĖ a další. V této dobČ se mezi

v I. A tĜídČ a následné pČtileté úsilí zúroþili
v roþníku 1939/40 postupem do divize.

Manšaft SK Vysoþany

návštČvníky objevoval i populární
komik Vlasta Burian a Ĝada dalších
osobností.
PĜi bombardování Prahy na konci
2. svČtové války
došlo k pĜerušení
všech soutČží a s blížící se frontou v roce
1944 byla v Protektorátu
ýechy
a Morava ukonþena
i nejslavnČjší fotbalová éra vysoþanského
sportovního klubu.
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Nový start
Na podzim 2007 byl po devíti letech zvolen
nový výbor fotbalového oddílu. PĜedsedou
byl zvolen dlouholetý trenér Petr Konþický,
který se sekretáĜem oddílu Milanem Langem drželi v uplynulém desetiletí pragovácký fotbal pĜi životČ. Dalšími þleny výboru
se stali Jan Mašek, Milan Fryš a JindĜich
Vízek.
V roce 2009 se fotbalový oddíl transformuje
do obþanského sdružení SK Praga Vysoþany. V soutČžích však fotbalový oddíl nadále
pokraþuje pod tradiþním názvem TČlovýchovná jednota Praga. Ve výsledkových listinách tak mĤžeme najít jak TJ Praga, tak
SK Praga Vysoþany nebo i TJ Praga Praha.
Pod vedením pĜedsedy Petra Konþického a výboru fotbalového klubu se zlepšuje
ekonomické postavení klubu a rozvíjí se

nedaĜí, družstvo mládeže témČĜ neexistuje.
Jedno družstvo žákĤ je žalostnČ málo.
Obrat k lepšímu pĜichází v roce 2004, kdy
je za pomoci grantu od Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy ýR vybudováno
travnaté hĜištČ. Škvára se stává minulostí.
Na Pragovku pĜichází opČt mládež a hlavnČ
lidé, kteĜí se o ni starají.

MAGAZÍN MùSTSKÉ âÁSTI PRAHA 9

Dramatické doby po roce 1989
Po sametové revoluci v roce 1989 patĜila
Pragovka ještČ tĜi roky mezi elitu pražského fotbalu. V roce 1992 však pĜichází sestup
do I. A tĜídy. S rozpadem továrny Praga
a postupným zastavováním výroby v rĤzných provozech zcela vysychá i tak již slábnoucí nanþní podpora pro TJ Praga. A to
se samozĜejmČ dotýká i fotbalového oddílu.
V roce 1998 klub padá do I. B tĜídy a pĜicházejí tČžké roky. Mužstvu dospČlých se

dohrály pod pĤvodním názvem. PravdČpodobnČ v roþníku 1948/49 byl název zmČnČn
na TJ Sokol Auto-Praga a pod tímto názvem
klub fungoval až do roku 1952. V roce 1953
došlo i k pĜejmenování továrny Auto-Praga
na Automobilové závody Klementa Gottwalda (AZKG). A tak vznikl název TJ Spartak
AZKG Praha, pod nímž fungoval vysoþanský
fotbal následujících patnáct let.
Na podzim roku 1968 do svého prvního roþníku v PĜeboru Prahy však již nenastupoval
Spartak AZKG, ale TČlovýchovná jednota
Praga. Plných deset sezon bojovali fotbalisté
TJ Praga v PĜeboru Prahy. Bohužel v roce
1979, právČ v roce oslav 70. výroþí založení
klubu, došlo k sestupu do I. A tĜídy.

Do nového se stČhovali fotbalisté v roce 2015
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Čokoládová zoo na Harfě
Návštěvníci letošního Čokoládového festivalu v Galerii Harfa se
mohou těšit na velkou atrakci – jedinečnou výstavu čokoládových soch. Zatímco festival potrvá jen tři dny od 18. do 20. října, dvacet čokoládových zvířat v životní velikosti bude k vidění
až do 28. října.

Obří sochy z čokolády jsou instalovány v malé džungli, v níž
nechybí ani typické zvukové
efekty. U každé z nich najdete
informační panel, ze kterého se dozvíte více informací
o jednotlivých vysochaných
zvířatech jako v opravdové
zoologické zahradě.
A kdo přišel s nápadem
vytvořit velkolepé sochy zvířat z čokolády? Byl to ředitel
belgické společnosti Imagine Events. Řekl si, že když
jdou udělat sochy z písku
nebo ledu, proč by nemohly
být z čokolády. Jeho ﬁrma
se do toho dala a vytvořila
na čtyřicet působivých čokoládových děl. Prvním z nich byla
socha gorily, která váží bezmála půl druhého metráku.
Větší sochy jsou vylévány
za pomoci sádrové hmoty,
ty menší jsou sochány přímo
z bloku čokolády. Ale pozor!
Na sochy si nechte zajít chuť,

nejsou jedlé. Při jejich výrobě
byla použita čokoláda připravená z odpadu čokoládoven.
Všechny barvy soch vznikly
namícháním bílé, mléčné
a hořké čokolády. [Text a foto: ChE
INFO
Obchodní centrum Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a
Praha 9
Vstupné do čokoládové zoo – 60 Kč

Od pejska k umění Ohlédnutí za patnáctou
Barevnou devítkou
prózy a poezie
Městská knihovna Praha, pobočka Prosek, Měšická 806/3,
připravila na říjen dvě zajímavé akce. Nenechte si je ujít.
Štěněčí slečna Bibi
Ve středu 23. října v 17 hodin
přiběhne do knihovny budoucí asistenční pes, štěněcí
slečna Bibi. Malým i velkým
povypráví, jak těžké je připravit se na životní roli nejlepšího
přítele člověka. Jak dlouhou
cestu bude muset ujít, než
někomu svou přítomností
pomůže. Jak asi takový pejsek
lidem pomáhá, jak je těžké ho
na takový úděl připravit. To se
dozvíte, když přijdete. Bibi se
pohladit určitě nechá.
Autorské čtení Pavly Horákové
a Simony Rackové
Téměř o týden později, v úterý 29. října, se za zavřenými
dveřmi (od 17:30) odehraje
mimořádné autorské čtení
dvou současných, vysoce ceněných autorek – prozaičky
Pavly Horákové a básnířky
Simony Rackové.
Spisovatelka, publicistka,
rozhlasová redaktorka Pavla
Horáková získala v letošním
ŘÍJEN
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roce za svou prózu Teorie
podivnosti Magnesii Literu.
Možná ji znáte jako autorku
dětské detektivní trilogie
o Hrobařících. Spolu s Jiřím
Kamenem připravovala rozhlasový cyklus Polní pošta
věnovaný českým účastníkům
1. světové války, z nějž vzešly
knihy Přišel befel od císaře
pána (2015) a Zum Befehl,
pane lajtnant (2018). Společně s Alenou Scheinostovou
a Zuzanou Dostálovou vydala
v roce 2018 novelu Johana.
Simona Racková katapultovala českou poezii na výsluní.
V roce 2016 obdržela Drážďanskou cenu lyriky, o rok později
zvítězila v soutěži Básně CZ/SK.
Působí jako editorka, recenzentka i jako vedoucí recenzní
rubriky literárního časopisu
Tvar. Je autorkou sbírek Přítelkyně (2007), Město, které není
(2009), Tance (2015), Zatímco
hlídají psi (2017). Přijďte se
na tento silný tandem podívat.
S vínem i bez vína.[dp

Prázdniny v Praze 9 zakončil tradiční multikulturní festival
Barevná devítka. Na letošním 15. ročníku v parku Podviní
ve Vysočanech se 31. srpna kromě kultury, jídla a tradic ze
všech koutů světa představila také Česká republika.

Součástí festivalu bylo i několik kuchařských workshopů.
Při nich se mohli návštěvníci
naučit přípravu exotických
pokrmů pod vedením účastníků televizní kuchařské soutěže
MasterChef. [ Foto: mk
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Upozornění: Akce pořádané
MČ Praha 9 jsou monitorovány
V souvislosti
s nařízením EU
2016/679 (GDPR)
upozorňuje MČ
Praha 9, že v místě kulturních,
společenských,
sportovních
a dalších akcí,
které pořádá,
probíhá fotografování a natáčení
videí z jejich

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

B E Z P L AT N Á P R Á V N Í P O R A D N A – 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: 9. 10., 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.

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.

PA R K O VA C Í K A RT Y

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

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

Ne 6. října 2019 – 9.00-12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

Ne 3. listopadu 2019 – 9.00-12.00
Hrdlořezská 43
K Lipám x Chrastavská
Pod Krocínkou proti č. 55

Ne 13. října 2019 – 9.00-12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

Ne 10. listopadu 2019 – 9.00-12.00
Nad Krocínkou x Obvodová
Pokorného x Jahodnická
Kopečná x Nad Šestikopy

Ne 20. října 2019 – 9.00-12.00
Nad Kundratkou – mezi č. 869/13b
a 385/15
Miškovická x Poleradská
Podvinný mlýn 12-14
Ne 27. října 2019 – 9.00-12.00
Před Mosty x Za Mosty
Obvodová (u výjezdu do ul. Ke Klíčovu)

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

K O N TA K T Y K O S T E L Ů
K O S T E L S V. V Á C L A V A

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A
PRO RODIČE

Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste
Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových občánků, tedy nově narozených
dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte).
O slavnostní akt však musí projevit zájem sami rodiče. To znamená, že je třeba podat
přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu městské části Praha 9,
Sokolovská 14/324.
Římskokatolická farnost při kostelu sv.
Václava, U Proseckého kostela 3/5,
Praha 9 - Prosek, tel.: 286 891 071
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 18.00
neděle 10.00, 18.00

Římskokatolická farnost při kostele sv.
Vojtěcha, U Meteoru 599, Praha 8 - Libeň,
tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
úterý, sobota 17.00, neděle 10.00

S VAT Y N Ě K R I S TA K R Á L E
EVANGELICKÁ CÍRKEV

POLICIE ČR 158

Policie ČR, Místní oddělení
Prosek

Obvodní ředitelství Městské
policie Praha 9 - Prosek

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

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

Policie ČR, Místní oddělení
Vysočany
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Pošty 1098/6, Praha 8 - Libeň,
tel.: 777 823 540
Pravidelné bohoslužby:
neděle 9.30
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Římskokatolická farnost při Svatyni Krista
Krále, Kolbenova 658/14,
Praha 9 - Vysočany, tel.: 283 892 404
Pravidelné bohoslužby:
středa, pátek 17.00, neděle 8.30

M ĚSTSKÉ

Č ÁSTI

PR AH A

9

MP PRAHA 156

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

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

ŘÍ J E N

2019
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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.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY ŘÍJEN
datum

počet VOK

1.10.

3

5.10.

2

7.10.

1

8.10.

3

12.10.

2

14.10.

1

15.10.

3

19.10.

2

21.10.

1

22.10.

3

26.10.

2

29.10.

3

čas
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
15.00-19.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00
8.00-12.00
9.00-13.00
13.00-17.00
14.00-18.00
15.00-19.00

stanoviště
Jablonecká u č.p. 715/9
Rumburská x Litvínovská
Poděbradská x Podkovářská
Vysočanská 39/573
Jetřichovická proti č. 10
Kovářská x U Školičky
K Moravině x Drahobejlova
Zubrnická x Trmická
Děčínská - horní parkoviště
Vysočanská 85/546
Matějkova x Čihákova (u bývalé KB)
Pod Strojírnami
Měšická x Novoborská
Pískovcová
Novoborská x Českolipská
Skloněná u č. 8
Habartická - parkoviště u objektu 496-503
Novoborská x Varnsdorfská
Teplická x Litoměřická - roh proti domům
K Lipám x Chrastavská
Drahobejlova - u st. metra Českomoravská
Vysočanská 113/243
Jablonecká x Šluknovská
Bílinská x Litvínovská
Nad Krocínkou x Obvodová
Zakšínská x Zásadská

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.

2

4. 11.

1

5. 11.

3

9. 11.

2

11. 11.

1

12. 11.

16. 11.

3

1

19. 11.

3

9.00-13.00

Lihovarská u č. 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

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

15.00-19.00

Prosecká 119

2

25. 11.

1

26. 11.

3

30. 11.

stanoviště
Pod Krocínkou proti č. 55

2

18. 11.

23. 11.

čas
8.00-12.00

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

Harmonogram blokového
čištění v MČ Praha 9

Sběr nebezpečného odpadu v roce 2019
V rámci mobilního sběru
jsou ZDARMA odebírány
tyto nebezpečné odpady:
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
• olej a tuk
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být
předány v pevně uzavřených nádobách!
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Nelze odevzdat:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním

16. 11. – So

ŘÍJEN

sběru jsou ale povinni prokázat se občanským
průkazem, aby tak doložili svůj trvalý pobyt
na území Prahy. Upozorňujeme, že občané
mohou využívat všechny trasy mobilního sběru
na území města, a není tedy nutné mít trvalý
pobyt na území příslušné městské části, kde
sběr aktuálně probíhá.
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

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

2019

Číslo
bloku
Blok č.
16

Datum
čištění
ST 2. 10.

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

Blok č.
17

Děčínská + parkoviště na konci Děčínské, Dvoudílná, Habartická,
ÚT 1. 10. Jitravská, K Lipám: úsek Na Pokraji – Litoměřická, K Šafránce, Střížkovská: úsek Teplická – Děčínská vč. slepého úseku

Blok č.
19

Bechlínská, Desenská, Chotěšovská: úsek Terezínská – slepý konec
ČT 3. 10. (Fialka), Kostomlatská: úsek Terezínská – slepý konec, Terezínská,
Zakšínská: část, Zásadská, Zlonická

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: 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 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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Semináře Akademie pro bytové domy
Projekt Akademie pro bytové domy pokračuje i na podzim novými semináři, na nichž přednáší kvalifikovaní odborníci z oblasti
práva a bydlení. Pro všechny registrované účastníky jsou zdarma. Přijďte zjistit, jak řešit problémy, se kterými se ve svém bytovém domě setkáváte téměř denně.
Jak správně připravit a řídit členskou schůzi v bytovém domě
16. října 2019; 16.00–19.00
hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1
(v průchodu)
Je možné se na členskou schůzi či shromáždění delegátů
dobře připravit a vyhnout se
tak zbytečnému dohadování?
Účastníky semináře seznámíme s tím, jak správně a efektivně připravit schůzi nebo
shromáždění, pomůžeme vám
s otázkami okolo zastupování
a plných mocí a dozvídáte se,
jak zvládnout samotné řízení
schůze i jak připravit zápis.

Správa bytových domů nově?
28. listopadu 2019; 16.00–
19.00 hod., Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1
(v průchodu)
Jak správně vybrat dodavatele pro správu bytového

se dotýkají bydlení v bytových
domech. Účastníkům semináře budou podány aktuální
informace k legislativě bydlení
doplněné o nová výkladová
stanoviska. Obsah bude soustředěn na oblast bytového
spoluvlastnictví a bytová družstva z pohledu členů statutárních orgánů SVJ a BD. Součástí
semináře bude i přehled základních právních předpisů pro
oblast působení SVJ a BD. [abd
domu? Jaký rozsah služeb by
měla správcovská společnost
zajišťovat? Jak nastavit komunikaci mezi vlastníky domu
a správcem?
Lektoři vás provedou sjednáním podmínek správy
bytového domu i nastavením
služeb komunikace tak, aby
nedocházelo ke zbytečným
nedorozuměním. Seznámíme
vás s aktuálními trendy a také

s tím, jak by měla externí
správa bytového domu fungovat v blízké budoucnosti.

Legislativa bydlení
10. prosince 2019; 16.00–19.00
hod., MČ Praha 9, Sokolovská
14/324, Praha 9
Pravidelný seminář pořádaný spolu s městskou částí Praha 9 shrnuje nové a připravované změny v zákonech, které

INFO
Registrovat se můžete
na www.AkademieBD.cz.
Informace o seminářích můžete získat
také e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz nebo telefonicky na bezplatné
lince 800 821 831. Novinkou mezi
akcemi jsou webináře, tedy on-line semináře, které můžete sledovat z pohodlí
domova. Všechny akce jsou vypsány
na www.AkademieBD.cz

INZERCE

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

9.12.

OBNOVENÝ PROGRAM

PRAHA

Divadlo HYBERNIA
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více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

vstupenky:

ŘÍ J E N

SC-391591/139

SC-391889_07

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

2019

I N F O R M A C E / S P O RT

Běh Rokytka
Charity Challenge

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

V Praze 9 je v současné době čtyřicet stanovišť se sběrnými nádobami na
kovové obaly. V souvislosti s tím byl od 1. dubna 2017 zrušen kontejner na
hliníkový odpad na vysočanské radnici.
Přehled stanovišť tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery
na kovové obaly:
Drahobejlova 1215/28
Drahobejlova 956/51
Habartická 500/48
Hrdlořezská 366/14a
Jablonecká 708/30
Jablonecká 714/40
Jablonecká 718/3
Klíčovská 293/20
Kovanecká 2295/9
Kovářská 1414/9
Kovářská 978/25
Kytlická 764/33
Lihovarská 1093/10
Litvínovská 286/15
Litvínovská 518/40
Lovosická 661/1
Na Harfě 935/5d
Na Rozcestí 1328/8
Na Vysočanských vinicích 824/8
nám. Na Balabence 1433/8

Druhý ročník charitativní akce Rokytka Challenge, jejíž výtěžek
i letos poputuje k potřebným, se uskuteční 6. října 2019 pod
záštitou starosty MČ Praha 9 Ing. Jana Jarolíma.

Novoborská 371/10
Novoborská 620/27
Novoborská 649/9
Odlehlá 321/67
Paříkova 354/5
Pešlova 341/3
Pešlova 356/12
Pod Strojírnami 707/13
Poděbradská 777/9
Podvinný mlýn 2126/1
Podvinný mlýn 2281/12
Prosecká 681/119
Rubeška 383/4
Skloněná 551/12
Střížkovská 550/33
Vysočanská 233/93
Vysočanská 554/69
Vysočanská 572/41
Vysočanské nám. 218/4
Zakšínská 571/8

Loňský rok se na startu sešlo 107 běžců a organizátoři
závodu ze spolku „Sportem
plníme sny“ vybrali celkem
36 tisíc korun, které předali
holčičce s nemocí „motýlích
křídel“. (Tímto pojmem označujeme vrozené puchýřnaté
onemocnění kůže Epidermo-

lysis bullosa congenita – zkráceně EB.) Stejně jako loni se
běhá v přírodě, podél říčky
Rokytky. Základnu mají běžci
na sportovní louce Rokytka
(přístupná např. z ulice
U Elektry). Přijďte si zaběhat,
posílit kondici, a ještě přispět
na dobrou věc. [red

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

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek: 8.30-17.00 hod.
sobota: 8.30–15.00 hod.
Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů. Jedná se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat u provozovatelů sběrných dvorů
hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu)
a za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale
hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25 Kč za kus)
a stavební suť (nad 1 m³ je zpoplatněna).

INZERCE

Škola péče o pleť

6.6+272.$11(5$729,&(

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) !

ŘÍJEN

2019

SC-391930/01

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

SC-391808/02

Volejte: 607 511 815

těší se na vás: Martina.

&$5E&*2
,QWHUQDWLRQDO7UDQVSRUWDQG/RJLVWLFV
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Bavíme se (nejen) fotbalem
Rok 1909. V českých zemích se začal rozmáhat fotbal a několik místních nadšenců v Hrdlořezích se sešlo (pravděpodobně
v hospodě) a rozhodlo se založit sportovní klub, který nazvali SK Sparta Hrdlořezy.

Fotbalisté Hrdlořez v roce 1914

Hrdlořezská budova TJ ve třicátých letech

Z poznámek našich předchůdců
Hrálo se na bývalém vojenském
cvičišti pronajatém od vojenské správy. Na tomto hřišti se
nesměly dělat žádné úpravy
a také branky musely být
po každém zápase odneseny.
Rok 1926, prvním úkolem
nového výboru bylo získání
nového hřiště. Pro značné
požadavky majitelů pozemků
nemělo jednání úspěch, a tak
bylo znovu upraveno hřiště
staré.
V jubilejním roce 1929 byl
znovu zaveden dorost.
V roce 1933 špatná ﬁnanční
situace přinutila výbor založit dramatický odbor, který
pořádáním velmi úspěšných
představení zajistil klubu ﬁnanční rovnováhu.
Direktivní zásah nadřízených orgánů a zapojení
do podniku Kovoslužba s novým názvem TJ Slavoj Kovoslužba Hrdlořezy.
Budování nového hřiště
Na Břežance vedle tělocvičny
postavené DTJ Malešice-Hr-

dlořezy na pronajatém pozemku v roce 1935 jako stavba
na omezenou dobu.
Záchrana budovy tělocvičny, rekonstrukce, nová střecha v roce 1966 a 2018.
Povodeň v roce 1981, pak
v roce 2002 a 2013.
Sestupy a postupy, řada
různých sportů a činností (fotbal, ZRTV, cyklistika, divadlo,
letní dětské tábory, společenské akce, …)

Chuť něco dělat
Tyto zdánlivě nesouvisející
poznámky a útržky našich
předků spojuje jedna důležitá
linka: chuť dělat něco pro druhé, sportovat, ale i bavit se,
věnovat svůj volný čas a úsilí
pro něco, co není deﬁnováno
pouze osobním prospěchem.
Činnost desítek, ale velmi
pravděpodobně stovek lidí,
kteří v dobách více i méně
příznivých, tu s větším nebo
menším úspěchem, svou prací
přispěli k tomu, co považovali
za správné. Překonali problé-

my, které se zdály jako neřešitelné a fatální. Stovky, možná
tisíce dětí, které sportovaly,
jezdily na letní tábory, setkávaly se a měly radost. To je ta
největší odměna, která spojuje
všechny naše předchůdce.

110 let zavazuje
Klub Spartak Hrdlořezy slaví
v tomto roce 110. výročí založení. V dobré kondici a se
vztyčenou hlavou a stále jako
dobrovolný spolek lidí pokračující v tradici. V současné
chvíli se sedmi mládežnickými fotbalovými týmy, dvěma
týmy mužů, řadou rekreačních sportovců hrajících pro
radost z pohybu nebo pořádající letní tábor pro děti již
od roku 1975.
Je nám ctí pokračovat v této
tradici a s úctou a pokorou
hledíme na práci našich předchůdců, kteří od roku 1909
svou obětavostí udrželi náš klub
a dostali ho na úroveň dnešních
dnů. Výčet jmen by byl velmi
dlouhý a nerad bych na někoho

zapomněl. Všichni byli důležití.
Zároveň je naší odpovědností
předat klub našim nástupcům
v co nejlepší kondici.
Trenéři, funkcionáři, členové,
rodiče dětí – to je krev našeho
dobrovolného a neziskového
spolku. Poděkování patří také
těm, kteří náš klub nyní nebo
v minulosti všemožně podporovali. V dnešní době není možné
provozovat klub bez podpory
z veřejných zdrojů. Velmi si
proto vážíme podpory pro sportování dětí a mládeže od hl. m.
Prahy, MČ Praha 9, Pražského
fotbalového svazu nebo státu.
Podpory nejenom ﬁnanční, ale
také radou, podporou v jednání
nebo vstřícností.
Ať je následujících 110 let
minimálně stejně úspěšných. Přijďte se k nám někdy
podívat. Na fotbal, na pivo,
na dětské hřiště, taneční zábavu nebo dětský den. Těšíme se vás Na Břežance! Více
na www.spartakhrdlorezy.cz
[Martin Straka, Spartak Hrdlořezy, foto: Spartak Hrdlořezy

Národní házená hledá nové hráče
Národní házená je původní česká hra, která se hraje již více než sto let. Je to sport, který baví i děti. A Národní házená Na Spojích v Praze 3 hledá nové hráče či hráčky ve věku od 6 do 15 let.
Národní házená patří mezi
kombinační, rychlé, kolektivní
sportovní hry. Hrají ji proti
sobě dvě sedmičlenná družstva. Rozvíjí obratnost, postřeh,
odolnost, odvahu, akrobacii
a rozhodnost. Vyžaduje nasazení, soustředění, odpovědnost
a smysl pro kolektiv.
Děti si ji mohou zahrát
v KNH Spoje Praha (Sportovní
28
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areál Balkán, Na Balkáně 812,
Praha 3).
Přípravka a mladší žactvo
(6-12 let) – pondělí a středa
od 16 do 17.30 hodin.
Starší žactvo (12-15 let) –
pondělí a středa od 17 do 18.30
hodin.
Děti čeká pravidelná sportovní příprava, start v pravidelných soutěžích všech

M ĚSTSKÉ

Č ÁSTI

PR AH A

9

kategorií, letní sportovní soustředění, dětský den, pálení
čarodějnic apod. Rodiče ocení
i přiměřené členské příspěvky
za sport. Přijďte se podívat
na některý z tréninků.
Jakékoliv informace o národní házené, oddílu KNH
Spoje Praha nebo o organizaci
tréninků a zápasů vám podají
trenérky družstev:

Kateřina Švarcová (přípravka), tel.: 608 138 685, e-mail:
k.svarcova@centrum.cz
Anna Kopecká (starší žákyně), tel.: 605 561 278, e-mail:
xkopeckaa@seznam.cz
Ladislava Janková (starší
žáci), tel.: 603 147 358, e-mail:
Ladislava.jankova@gmail.com
Další informace na
www.knhspojepraha.cz [red
ŘÍ J E N

2019
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Fotbalová Praga Praha
slaví 110 let své existence

ODDÍL KOPANÉ

TJ PRAGA PRAHA
VÁS SRDEN ZVE NA

OSLAVY
ZALOŽENÍ

110.

110. výročí založení fotbalové TJ Praga Praha můžete spolu
s vysočanskými fotbalisty oslavit i vy. A jak jinak než mezi
lajnami na hřišti – v areálu Pragovky, Sokolovská 810/304.
Jestliže 13. října 2019 neobujete kopačky, bude vás zapotřebí
v kotli fanoušků.

VÝROÍ
KLUBU

V NEDLI 13. 10. 2019
9.00 hod.
10.45 hod.
12.15 hod.
12.15 hod.
13.30 hod.
15.00 hod.

starší žáci - Vršovice (mistrovský zápas)
starší pƎípravka B - VinoƎ (mistrovský zápas)
mladší žáci - rodiēe (zápas na ½ hƎištĢ)
starší pƎípravka A - rodiēe (zápas na ½ hƎištĢ)
mladší dorost - rodiēe (zápas na 2x35 minut)
Praga (A,B,C a dorost) - stará garda (Pragovka a HloubĢtín; 2x40 minut)

Současnost je pro fotbal na
Pragovce radostná. Členská
základna se úspěšně rozrůstá
o nové fotbalisty. Pragovka
má školičku, kde se připravují malí fotbalisté do šesti
let, mladší přípravku, starší
přípravku A a B, družstva
mladších žáků, starších žáků,
mladšího dorostu, staršího
dorostu a mužů A a B a C.
K letošnímu výročí navíc dali

ZmĢna programu vyhrazena • Obēerstvení zajištĢno • Vstupné zdarma
Fotbalový stadion TJ Praga Praha • Sokolovská 986/304a Praha 9 - Vysoēany

starší žáci svému klubu nečekaný dárek, když se stali
mistry Prahy ve své kategorii.
Je to ohromný úspěch fotbalistů, jejich trenérů a fotbalu
na Pragovce. Takže zbývá popřát mnoho fotbalové radosti
do dalších let.
O historii vysočanské fotbalové Pragy se dočtete v tomto
vydání Devítky v pravidelné
příloze Rokytka. [red

ŘÍJEN
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SC-391591/121

SC-391591/138
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I N Z E R C E

OPTIK CVIKR

prodává

KONZULTACE ZDARMA

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

FA J. MACHÁČ

SC-381508/10

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

www.cvikr.cz

Výměny van, baterií, klozetů a kuch.
desek. Instalace sprchových koutů
a boxů – SENIOŘI SLEVA!
Pokládka dlažby, PVC, koberců
a plovoucích podlah.
Štukování, malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.

tel.: 777 325 466

janmachac66@seznam.cz

í
mn řízí
i
z
Pod dej p
n
ro
výp zaháje

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

SC-391937/04

SC-391889_08

SC-391856/01

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

SC-381474/10

ZEDNICKÉ,
OBKLADAČSKÉ

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

SC-381460/11

SC-391091/09

774
4 849 270

SC-381443/10

Albina Kashkarova

Švadlenka
SC-391636/02

Byty na Proseku

SC-391899/01

bydlimenaproseku.cz
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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
ŘÍJEN 2019
ÚTERÝ 8. 10.
STŘEDA 9. 10.
ČTVRTEK 10. 10.

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

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

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.

SC-391936_01

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,
ŘÍJEN 2019
D EV Í T KA / MA GA Z ÍN MĚ S T S K É Č Á S T I P RAH A 9
31
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

2. etapa úspěšného projektu

JIŽ V PRODEJI
SC-391781/02

Domov
v náruči
zeleně

www.camovka.cz

Developer

