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Ať žije Republika. Housátko dražší než vykrmená husa

Milí čtenáři,

vzhledem k tomu, že se 5. a 6. října konají komunální volby, rozhodli jsme se toto číslo Klíče zachovat 
apolitické. Nenaleznete zde tedy úvodní slovo starosty naší městské části, příspěvky místostarostů, 
radních ani zastupitelů (výjimkou je pouze placená inzerce, jejíž obsah nemůžeme na redakční úrovni 
ovlivnit). O to víc jsme zařadili tipů na kulturní, rodinné i sportovní akce, které vám, jak doufáme, 
zpříjemní podzim. Rovněž zde najdete obecné informace k nadcházejícím volbám.

Přejeme Vám pohodový říjen.

 Rada MČ Praha 11 & redakční rada časopisu Klíč 



4 Zprávy z Rady MČ

Zajímá vás činnost rady a chtěli  
byste se o ní dozvědět víc? 

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ ⟶ 
Usnesení RMČ

  
56. strom Olgy Havlové  
poroste na Jižním Městě 
V září proběhla v KC Zahrada vernisáž fo-
tografií k příležitosti nedožitých 85. naro-
zenin zakladatelky Výboru dobré vůle Olgy 
Havlové. V rámci akce byl na její památku 
zasazen v zahradě kulturního centra strom, 
v České republice již padesátý šestý.
 
Samotná výstava bude v KC Zahrada 
k vidění až do 29. října a doplní ji zajímavý 
doprovodný program: 23. října například 
beseda s Danou Němcovou, členkou 
správní rady Výboru dobré vůle - Nadace 
Olgy Havlové, na Chodovské tvrzi a 29. ří-
jna promítání filmu Olga režiséra Miroslava 
Janka v KC Zahrada.

  
Nejtransparentnější a nejhospodárnější 
zadavatelé veřejných zakázek? Praha 11 
stanula na stupních vítězů  

Jak hospodárně a férově udělují města, 
obce a městské části veřejné zakázky? 
Jaká jsou rizika pochybení či plýtvání? Vy-
svědčení radnicím vystavili ekonomové 
z Univerzity Karlovy. Na webové stránce 
www.zindex.cz poměřují všechny jejich 
zakázky za poslední tři roky.

Praha 11 se mezi městskými částmi 
napříč celou Českou republikou umístila na 
třetím místě, a stanula tak ve zmíněném 
přehledu na stupních vítězů. „Veřejnost to 
nemá možnost detailně sledovat, ale ve 
spoustě měst se opravdu nekrade ani ne-
plýtvá; zIndex to dělá za ni - dává občano-
vi hrubý obrázek, jak si jeho radnice v up-
lynulém volebním období vedla. Zda se 
zakázky nerušily, nezadávaly z ruky, jest-
li se o ně dostatečně soutěžilo,“ vysvětlil 
záměr spoluautor projektu Jiří Skuhravec.

  
Pochozí zóna Háje se dočká  
komplexní rekonstrukce  

Neutěšený stav pochozí zóny u metra Háje 
bude už brzy minulostí. Tolik potřebné re-
konstrukci dosud bránila skutečnost, že se 
objekt nacházel v podílovém spoluvlastnic- 
tví čtyř subjektů, mezi nimiž byly dlou-
hodobě vedeny soudní spory. V srpnu to-
hoto roku vynesl Obvodní soud pro Pra-
hu 4 rozsudek o zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví, kdy byl celý ob-
jekt přikázán do vlastnictví hl. m. Prahy. 

Současně se v rámci mediačního řízení 
podařilo vyjednat mezi stranami dohodu 
o smíru, kterou na svém 41. zasedání 
schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11. Jako 
další krok následně zastupitelé schváli-
li odsvěření budovy a souvisejících pozem-
ků na pochozí zóně, dosud spravovaných 
městskou částí, zpět hlavnímu městu. 
Nákladné opravy pohybující se v řádech 
stamilionů tak nebude muset hradit Pra-
ha 11, ale provede je právě hlavní město.

  
Jihoměstská hřiště přivítala děti v novém 

Září patří už tradičně dětem, které se 
z prázdnin vrací zpátky do školních lavic. 
Aby byla pro ně změna režimu snesitelněj- 
ší, probíhaly celé léto opravy hřišť, včetně 
těch školních, která děti přivítala v novém 
kabátě. 

Zkraje školního roku tak bylo například 
slavnostně otevřeno kompletně zrekon-
struované hřiště při ZŠ Donovalská: ne-
jen pro děti ze školy, ale i zájemce z řad 
veřejnosti zde vyrostlo zázemí pro čtrnáct 
různých sportů. Sportovní areál je vhodný 
jak k míčovým hrám, tak k atletice – nechy-
bí běžecká dráha, běžecká rovinka, pros-
tor pro skok daleký, skok vysoký i vrh koulí. 
V neposlední řadě došlo v rámci rekon-
strukce k opravě florbalového hřiště.

Na své si ale přijdou i menší děti, které mo-
hou využívat zbrusu nové dopravní mini-
hřiště mezi ulicemi Michnova, Podjavorin-
ské a U Modré školy. Součástí regenerace 
veřejného prostranství, na kterém hřiště 
vzniklo, byla rovněž úprava zeleně a insta-
lace mobiliáře.

  
Praha 11 říká NE zástavbě Trojmezí

Zástupci městských částí Praha 11, Pra-
ha 4 a Praha 15 podepsali společné memo- 
randum o ochraně tzv. Trojmezí, jedné 
z nejcennějších přírodních lokalit, které 
ještě v Praze zůstaly zachovány. Memo- 
randum vzniklo v reakci na avizovaný 
záměr Rady hlavního města Prahy tuto 
lokalitu zastavět.

  
Jihoměstská jízdní policie získala  
mezinárodní ocenění 

Ve třetím ročníku mezinárodních závodů 
uniformovaných policií jízdních skupin, které 
se konaly začátkem září v polské Wroc- 
lavi, zaznamenali mimořádný úspěch ji-
homěstští strážníci. Nejvíc se dařilo stráž- 
nici Marii Bandasové z Obvodního ředi-
telství Městské policie Praha 11, která na 
služebním koni Twixovi obsadila třetí mís-
to v disciplíně policejního parkuru. Jako zah-
raniční dvojice s kolegyní z Prahy 7 pak 
dokonce dosáhla na první místo.

Instagram Prahy 11

Hřiště ZŠ Donovalská
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Ubytovna Sandra  
je o krok blíž rekonstrukci  

Řešení vleklého problému s objektem 
Nad Opatovem 2140 – ubytovnou 
Sandra, je opět o krok blíž. Rada MČ 
Praha 11 schválila v září vyhlášení 
veřejné zakázky na rekonstrukci této 
budovy. 
Projekt počítá především se zvýšením 
standardu ubytovacích jednotek, které 
budou poté sloužit k pokrytí bytových 
potřeb jihoměstských mladých rodin, 
seniorů a osob vykonávajících profese 
ve veřejném zájmu, ať už jde o učitele, 
lékaře, hasiče, nebo policisty. Součástí 
projektu je rovněž revitalizace přileh- 
lého okolí, zlepšení občanské vy-
bavenosti a zvýšení počtu parkovacích 
míst v dané lokalitě.

Informace o uzavření  
plaveckého bazénu Jedenáctka VS 
dne 19. 10.  

Dovolujeme si vás upozornit, že 
v pátek 19. 10. 2018 v době od 
7:00 do 14:00 hod. bude plavecký 
bazén Jedenáctka VS uzavřen pro 
veřejnost. 

Důvodem uzavření je konání plavec-
kých závodů organizovaných pro 
žáky základních škol Prahy 11. Dě-
kujeme za pochopení.

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 11
a Zastupitelstva hlavního města Prahy
Po lednové volbě prezidenta nás čekají ve dnech 5. a 6. října 2018 volby 
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. Senátora 
v našem volebním obvodu jsme na období šesti let volili v roce 2016, proto 
se nás tyto volby netýkají. Obyvatelé naší městské části budou na podzim 
rozhodovat, kdo je bude po příští čtyři roky zastupovat v Zastupitelstvu 
městské části Praha 11 a Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

Do Zastupitelstva městské části Pra-
ha 11 budeme volit 45 členů a ve volbách 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy 
budeme vybírat 65 zastupitelů. Volební 
okrsky i volební místnosti zůstávají stejné 
jako u předchozích voleb.

Právo volit do Zastupitelstva městské 
části Praha 11 a  Zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy má občan ČR, který ales- 
poň druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a má trvalý pobyt na území naší městské 
části. Voličem může být i občan členské-
ho státu Evropské unie, který je přihlášen 
k pobytu v městské části Praha 11, a to 
v případě, že požádal o zápis do dodat-
ku stálého seznamu voličů. Ve volbách do 
zastupitelstev obcí může volič volit pouze 
ve svém volebním okrsku. Voličský průkaz 
se pro tyto volby nevydává.

Prokazování totožnosti
Připomínáme, že volič je povinen ve vo-
lební místnosti prokázat svoji totožnost 
a  státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky. V této 
souvislosti doporučujeme zkontrolovat si 
dobu platnosti občanského průkazu a pří-
padně požádat na oddělení evidence oby-
vatel a  osobních dokladů našeho úřadu 
o vydání nového občanského průkazu.
Volič cizinec, který je zapsaný v dodatku 

stálého seznamu voličů, se prokáže prů-
kazem o povolení k pobytu.

Hlasovací lístky
Nejpozději tři dny přede dnem konání vo-
leb voliči obdrží hlasovací lístky - jeden pro 
volby do Zastupitelstva městské části Pra-
ha 11 a jeden pro volby do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy, který je označen na 
levém okraji svislým pruhem růžové barvy. 
V záhlaví hlasovacího lístku, který může být 
vytištěn i oboustranně, je uveden název za-
stupitelstva a  počet členů zastupitelstva, 
jež má být zvoleno. Na hlasovacím lístku 
jsou ve sloupcích podle vylosovaného po-
řadí uvedeny všechny volební strany a  je-
jich kandidáti, a to v pořadí určeném volební 
stranou. Volič disponuje takovým počtem 
hlasů, kolik členů zastupitelstva má být 
v daném volebním obvodu zvoleno. V pří-
padě poškození či ztráty může volič ve vo-
lební místnosti požádat komisi o jiné hlaso-
vací lístky.

Přenosná volební schránka
Volič, který se ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů nemůže dostavit do voleb-
ní místnosti, má možnost náš úřad požá-
dat telefonicky na číslech 267 902 391, 
267 902 386 nebo elektronicky na adre-
se volby@praha11.cz, popř. ve dnech vo-
leb přímo svoji okrskovou volební komisi 
(dle místa trvalého pobytu voliče) o přenos-

nou volební schránku. V  takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Členové 
okrskové volební komise nemohou navští-
vit voliče mimo území svého volební okrsku.

Mimořádné úřední hodiny ve dnech voleb
V  případě neplatnosti, při odcizení, ztrátě 
či poškození občanského průkazu lze po-
žádat o  vydání nového občanského prů-
kazu bez strojově čitelné zóny. K  žádosti 
o vydání tohoto průkazu se předkládají dvě 
fotografie.

Oddělení evidence obyvatel a  osobních 
dokladů Odboru vnitřních věcí ÚMČ Pra-
ha 11, Vidimova 1324:
pátek 5. října 2018: 8:00–22:00 hod.
sobota 6. října 2018: 8:00–14:00 hod.

Čemu věnovat pozornost
• úpravu hlasovacího lístku provádět 

křížkováním jedním ze tří způsobů  
(NE kroužkováním) Podrobný popis 
toho, jak lze volit, najdete v obálce 
s volebními lístky.

• hlídat si nejvyšší počet kandidátů 
označených křížkem, volič disponu-
je takovým počtem hlasů, kolik členů 
zastupitelstva v daném volebním ob-
vodu má být zvoleno, tj. 45 hlasů do 
ZMČ Praha 11, 65 hlasů do ZHMP

• do úřední obálky vkládat pouze jeden 
označený hlasovací lístek do Zastupi-
telstva městské části Praha 11 a je-
den označený hlasovací lístek do Za-
stupitelstva hlavního města Prahy

 Informace připravil odbor vnitřních věcí

  
Praha 11 navýšila odměny  
členům volebních komisí 

Není žádným tajemstvím, že obsazování 
volebních komisí bývá čím dál tím proble- 
matičtější. A není divu, jde o zodpovědnou 
práci, ovšem bez odpovídající odměny. 

V komunálních volbách, kde jsou kvůli 
složitějšímu volebnímu systému kladeny 
na členy komisí ještě větší nároky, to platí 
dvojnásob. Z tohoto důvodu se radní naší 
městské části usnesli na navýšení odměn 
členů volebních komisí, kteří nejsou uvol-
něnými členy Zastupitelstva MČ Praha 11 
a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 11, a to 
následovně:

• za výkon funkce předsedy okrskové 
volební komise se odměna zvyšuje 
o 700 Kč 

• za výkon funkce místopředsedy okr-
skové volební komise se odměna zvy-
šuje o 500 Kč 

• za výkon člena okrskové volební 
komise se odměna zvyšuje o 250 Kč

Více o volbách se dá dohledat na webových stránkách Prahy 11 www.praha11.cz/cs/volby-do-zastupitelstev-obci-2018/
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Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
Nabídková min. cena 

(v Kč) m2/rok

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Anny Drabíkové 878 201 41 kancelář 1500

Majerského 2039 202 82 kancelář, konzultační místnost půjčovny aut a autoškoly 1500

Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800

Hviezdoslavova 519 16 76 dočasné zdravotní středisko 1500

Steinerova 735 205 100 archiv 800

Brandlova 1641 501 50 prodejna dárkových předmětů 1500

Modletická 1389 501 57 provozovna manikúra a pedikúra 1500

Modletická 1389 502 67 provozovna - praní, mandlování a oprava oděvů 1500

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní firmě Jihoměstská majetková, a. s.,Tererova 1356, Praha 4. 
Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Přes letní prázdninové dny středisko pro-
vedlo plánovanou výměnu a závoz pís-
ků na dětská hřiště, tak aby dětská hřiš-
tě byla čistá a bezpečná. Také sportovní 
veřejná hřiště byla kompletně vyčištěna 
a umělé povrchy zapískovány, tímto zvy-
šujeme trvanlivost povrchů a jejich bez-
pečnost, také v neposlední řadě se zvýší 
herní komfort.

Vzhledem k vysokým teplotám a velmi 
malým srážkám jsme rozhodli o nákupu 

a umístění zavlažovacích vaků ke stro-
mům. Těchto vaků bylo již instalováno cel-
kem 104 kusů v různých částech Prahy 11, 
zejména k novým výsadbám, mladým 
stromkům a také na žádost odboru život-
ního prostředí Prahy 11, společně s tímto 
odborem byla celá situace monitorována, 
taktéž byly zohledněny připomínky obča-
nů na umístění těchto vaků. Celé léto bylo 
naší hlavní náplní tedy zalévání a doplňo-
vání vody do zavlažovacích vaků a přípra-
va sportovních a dětských hřišť. Nedílnou 

součástí letních prací jako každý rok je i za-
jištění údržby školních zahrad, tak aby děti 
v základních a mateřských školách přivítalo 
v novém školní roce hezké prostředí. Pro-
běhla také již druhá etapa blokového čiště-
ní ulic a parkovišť a ořezy keřů, zejména na 
nepřehledných místech.

Hezké dny přejí zaměstnanci JMM, a. s. 

Zdeněk Hamaj, vedoucí střediska  
údržby zeleně a komunikací

Novinky ze střediska údržby zeleně a komunikací 
Jihoměstské majetkové, a. s.

BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV 

75 % bytových jednotek již 
v podnájmu, podnájem pokračuje 

 n 194 bytových jednotek  
v kategorii 1+kk až 3+kk

 n 4 komerční prostory
 n Nabídka podnájmu vnitřních 

garážových stání pro veřejnost
 n 201 parkovacích stání

Podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s.  

Bližší informace pro zájemce jsou uvedeny 
na www.jihomestska.cz, 

případné dotazy budou zodpovězeny
 na tel: +420 226 801 200 

nebo 
na e-mailu: podnajem@jihomestska.cz
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Kreativní dopoledne, které je součástí projektu „Zdravá svačinka 
hrou“ se v polovině září uskutečnilo na detašovaném pracovišti 
mateřské školy Stachova - v budově MŠ Schulhoffova. 

Projekt pořádá a financuje MHMP ve spo-
lupráci s Asociací zřizovatelů školních jíde-
len, z.s., a firmou Bonduelle již druhý rok. 

Odborníci se prostřednictvím těchto akcí 
snaží v dětech probudit zájem o zdravé 
potraviny, které obvykle hlavně ti nejmenší 

v lásce nemají. Prostřednictvím projek-
tu „Zdravá svačinka hrou“ se předškolá-
ci zábavnou formou dovídají zajímavosti 
o správném stravování a sami si ověřují, 
že zdravé jídlo, a zvláště zelenina skvěle 
chutná. 

A jak vlastně toto hravé zářijové dopoled- 
ne probíhalo? Malí předškoláčci si oblék-
li barevné kuchařské zástěry a pustili se 
s výživovou poradkyní a kuchařem Alber-
tem Hauptmannem do výroby 6 druhů 
pomazánek.

Z cizrny, špenátu, papriky, hrášku, broko-
lice a dýně. Holčičky a kluci poznali méně 
obvyklé druhy zeleniny. Dobroty, které bě-
hem dopoledne vznikly, ochutnaly děti ne-
jen mezi sebou, ale zbylo i na paní učitelky 
a zaměstnance školky a podle prázdných 
talířů si všichni pochutnali.

Pomazánky byly opravdu dobré a děti 
si je určitě budou moci vyzkoušet doma 
s rodiči. Odnesli si totiž podrobné re-
cepty na jejich přípravu. Kromě vaření si 
všichni užili také spoustu zábavy a kluci 
a holčičky si s panem kuchařem nakonec 
ještě zazpívali.

Poděkování patří Magistrátu hlavního 
města Prahy, díky němuž celý projekt již 
druhým rokem probíhá vždy v jedné mateř-
ské škole ve 22 městských částech. 

Velký dík patří také kuchařkám ZŠ Květno-
vého vítězství II za vstřícnost při přípravě 
prostředí pro uskutečnění projektu. 

Kolektiv  
MŠ Schulhoffova 844 

Zdravou svačinku si zvládli připravit malí kuchaři na jedničku
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HRANÍ BEZ HRANIC I. 

13. 10. 2018 
15.00 - 18.00

Vstupné na celou akci je 
zdarma. Rezervace nutná! 
Kapacita dílen je omezena. 

V červnu a září jsme úspěšně 
„grilovali bez hranic“,   
teď si budeme hrát.   

Přijďte s dětmi strávit sobotní 
odpoledne a podvečer pohádkou, 

hraním a zajímavými dílnami. 

Pohádka 
Pohádky Slovosledí babičky   
– velký sál KC Zahrada / 15.00 

Dílny pro děti a rodiče s dětmi 
Žonglování I. - tělocvična KC Zahrada / 16.00 
Žonglování II. - tělocvična KC Zahrada / 17.00 

Výtvarná dílna I. (písmena z keramiky)  
– keramická dílna KC Zahrada / 16.00 
Výtvarná dílna II. (písmena z keramiky)  
– keramická dílna KC Zahrada / 17.00 

Deskohraní – dvorana / 16.00 – 18.00 

Program byl podpořen dotací Ministerstva vnitra 
v rámci programu Integrace cizinců na lokální 

se zapojilo do kampaně „Ostře sledova-
ná prsa“. Stáváme se „breast friendly“ 
kavárnou, abychom pomohli upozornit na 
důležitost prevence rakoviny prsu. Kam-
paň, která původně vznikla pro 50. ročník 
Mezinárodního filmového festivalu Kar-
lovy Vary (2015), se postupně přesunu-
la do kaváren po celé ČR a my jsme rádi, 
že můžeme alespoň takto tuto iniciativu 
podpořit. Celou kampaň ukončíme před-
náškou o prevenci a možnostech samo-
vyšetření prsou, přednáška se uskuteční 
24. 10. v 19:00.

Přijďte si k nám zacvičit 
Od poloviny září probíhají v našem komu-
nitním centru pravidelné lekce pro děti 
i dospělé. Pokud máte zájem trochu si 
zacvičit nebo zatancovat i s vaším mi-
minkem, neváhejte a přihlaste se na ně-
který z našich kurzů. Aktuální informace 
o volných místech vám rádi sdělíme na 
telefonním čísle 777 485 939. 

PONDĚLÍ
17.00–18.00 HLASOVÉ LOGOHRANÍ 
PRO PŘEDŠKOLÁKY 

18.15–19.15 TAI-CHI PRO VŠECHNY 
GENERACE

ÚTERÝ
18.00–19.00 TANEC PRO DOSPĚLÉ 
(od 18. 9.)

18.00–19.00 KONDIČNÍ CVIČENÍ 
S PRVKY PILATES 
(každý druhý týden od 25. 9.)

STŘEDA
10.00–11.00 ROZEZNĚNÍ 
S MIMINKY

14.00–15.00 JÓGA PRO MAMINKY 
S MIMINKY

16.30–17.30 POHYBOVÉ HRY PRO 
RODIČE S DĚTMI

ČTVRTEK
9.00–10.00 TANEC NA MÍČÍCH PRO 
TĚHULKY

10.00–11.00 TANEC NA MÍČÍCH 
PRO MAMINKY S MIMINKY  
 

Za tým komunitního centra MEZI 
DOMY

Andrej Mikulka

Dobrý den 
všem přátelům KC Mezi Domy,

po prázdninové pauze jsme od začát-
ku září opět v plném nasazení, nový 
školní rok jsme s dětmi přivítali akcí 
„Hurá škola“.

Znovu jsme odstartovali tvořivé kera-
mické dílny s Janou Kalinovou, další 
keramikování bude 13.10. od 10:00 
do 12:00. Budeme se těšit na nová 
umělecká dílka z hlíny, která vytvoříte. 
Přihlašovat se nemusíte, stačí, když 
s úsměvem dorazíte přímo k nám a za 
symbolický poplatek 50 Kč dáte prů-
chod své kreativitě. Po keramice bu-
dete mít možnost zharmonizovat a vy-
léčit své tělo i duši na Óm chanting 
setkání s Veronikou Kubíkovou, které 
bude v ten samý den ve 13:00.

Všechny nebojácné děti zveme 26. říj-
na od 17:00 na Strašipárty. Budeme 
společně vyrábět různé strašidelnosti, 
ochutnávat děsivé pochoutky a vůbec 
si všemožně hrozně užívat. Strašidelné 
vstupné bude 30 Kč.

V říjnu se budeme věnovat také pre-
venci a ochraně zdraví, KC Mezi Domy 
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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané,

neuvěřitelné se stalo 
skutečností. V pondělí 
3. září jsme přivítali do 
super moderní školy 

prvních deset prvňáčků. 
Finanční prostředky na 

stavbu a vnitřní vybavení 
byly shromažďovány dva roky a poskyt-
lo je Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy a hlavní město Praha. Ředi-
tel školy od svého jmenování do funkce 
spolupracoval při dostavbě školy, zejmé-
na při vybírání zařizovacích předmětů, 
pořídil vnitřní vybavení tříd i kanceláří. 
Úspěšný byl i ve výběru personálního 
obsazení pedagogického sboru. 
Zanedlouho, ve dnech 5. a 6. října, se 
po celé republice otevřou volební míst-
nosti, ve kterých se odehrají komunální 

volby. Místní oby-
vatelé si na čtyři roky 
zvolí své zástupce ne-
jen do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy, 
ale také do Zastupi-
telstva městské čás-
ti Praha-Újezd. Jsem 
velice překvapen, 
že v naší městské 
části byly odevzdány 
pouze dvě kandidátní 
listiny. Současná opo-
zice, která neustále 
kritizovala naši prá-
ci, kandidátní listinu 
nepodala. 
Závěrem bych rád poděkoval všem zastu-
pitelům za jejich práci pro městskou část 
v uplynulém volebním období. Dále přeji 

všem kandidátům hodně úspěchů v nad-
cházejících komunálních volbách 2018.

Václav Drahorád, starosta 
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Nové veřejné osvětlení 
Již jsme se zmiňovali, že se chystá osvět-
lení chodníku od zadních traktů domů v uli-
ci Proutěná směrem na Jižní Město. I když 
se termín z různých důvodů posouval, tak 
dnes můžeme konstatovat, že všechny 
stožáry veřejného osvětlení jsou na svém 
místě a slibované osvětlení chodníku je 
dnes již funkční. 

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Pozvánka na plánované akce

Sobota 13. října
Dětské běžecké závody
Akce proběhne od 10.00 hodin 
u Milíčovského lesa v Kateřinkách. 
Běžeckých závodů se mohou zúčastnit 
všechny dětské věkové kategorie i dospělí. 
V Milíčovském lese budou připraveny okru-
hy o různých délkách, aby každá kategorie 
běžela vzdálenost odpovídající svému 
věku. Elektronická přihláška je k dispozici 
na www.behkmohyle.cz/detskybeh.

Sobota 20. října 
Dětské cyklistické závody
Městská část pořádá již 12. ročník dětských 
cyklistických závodů z Újezdu do Křeslic. 
Tradiční cyklistické závody odstartují v so-
botu 20. října v 10.00 hodin od dětského 
hřiště u Milíčovského lesa. Trasa závodu je 
dlouhá 5 km a vede z Kateřinek do Újezda. 

Děti projíždějí kontrolními stanovišti, na 
kterých jsou pro ně připraveny otázky. Při-
hlášky na info@praha-ujezd.cz nebo na tel. 
272 690 692.

Pátek 19. října a sobota 20. října 
Burza dětského oblečení a vybavení
Fórum rodičů při Mateřské škole Vodnická 
pořádá v pátek 19. října a v sobotu 20. říj- 
na ve společenském sále domu služeb 
burzu podzimního/zimního dětského 
oblečení a vybavení. Věci k prodeji budou 
přijímány 17. a 18. října v Mateřské škole 
Vodnická. Výtěžek z burzy bude věnován 
mateřské škole k podpoře proměny  
zahrady. Více informací na http://www.
msvodnicka.cz/forum-rodicu/burza/
burza-2018-podzim/.
 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Likvidace odpadů
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 
Pátek 12. října 2018  
od 16.00 do 20.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná 

a U Pramene
• ulice Formanská u Návesního 

rybníku
• ulice Na Vojtěšce

Sběr nebezpečných odpadů 
Úterý 16. října 2018 
od 18.40 do 19.00 hodin
• újezdské náměstí u restaurace 

New Village 
Úterý 16. října 2018 
od 19.10 do 19.30 hodin 
• křižovatka ulic Vodnická  

a Na Křtině

PROGRAM V SÁLU 
VODNICKÁ – ŘÍJEN
Vodnická 531/44 
Praha 4 – Újezd u Průhonic
Klub Vodnická, o. s. 
(www.klubvodnicka.cz 
nebo tel. 603 222 589): 
Pondělí 9.45–10.45 
Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50 
Cvičení pro seniory 
Pondělí 16.45–17.45 
Angličtina pro mírně pokročilé 
Pondělí 18.00 a 19.00 
Power jóga (současně 19.00 pilates 
v MŠ)
Úterý 9.30–10.30 
Angličtina pro pokročilé
Úterý 10.30–11.30 
Angličtina pro mírně pokročilé 
Úterý 18.00–19.00 
Power jóga 
Úterý 19.00 a 20.00 
Power jóga
Středa 9.00–10.00 
Power jóga
Středa 10.15–11.15 
Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 18.00–19.00 
Cvičení po porodu 
Středa 19.00–20.00 
Pilates
Pátek 8.30–9.30 
Power jóga
Pátek 9.45–10.45 
Zdravotní cvičení pro seniory

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

Burza podzimního oblečení
Pátek 19. 10. 2018  
od 8.00 do18.00 hod.
Sobota 20. 10. 2018  
od 9.00 do 12.00 hod.



TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Dolní Počernice – Hrdlořezy 

Dne: 11. 10. 2018 (čtvrtek)
Sraz: po 10. hodině na Masarykově nádraží před pokladnami 
(odjezd vlaku v 10.31 hod.) - platí Lítačka 
Délka trasy: cca 8km 
Trasa: Od nádraží D. Počernice přes revitalizovaný park pohodl-
nou cestou k rybníku v Kyjích, odtud po cyklostezce podél Ro-
kytky do Hrdlořez k autobusu MHD. Procházkou vás provede 
paní Věra.
Pro všechny cyklistické, turistické a komentované procház-
ky platí:
Účast na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpověd-
nost za zdraví, život či majetkovou újmu. Na akcích jsou po-
řizovány fotografie, které slouží k prezentaci společnosti 
JMS a.s. (webové stránky, facebook, Klíč).

TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro  
seniory: Lesy kolem Kladna 

Dne: 16. 10. 2018 (úterý)
Sraz: vlakem 8.18 hod. z nádraží Pra-
ha-Veleslavín. (Kvůli výluce začíná 
vlak až v této stanici!) 
Délka trasy: cca 14 km
Trasa: Povede nejen po značkách i po 
cyklostezce – Kamenné Žehrovice –
Turyňský rybník – Doksy – rozhledna 
Veselov – Velká Dobrá - Kladno. S se-
bou svačinu, pití a vhodnou obuv. Tra-
sou vás provede paní Jitka. 
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CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory či seniorky: Vltava a tři zámky
Dne: 23. 10. 2018 (úterý)
Sraz: 10.00 metro C Kobylisy, výstup – 
směr katastrální úřad 
Délka trasy: cca 37km
Trasa: Klecánky, Máslovice, Kralupy 
n. Vltavou, Dvořákovou cestou do Ne-
lahozevsi a pak do Veltrus. Z Kralup vla-
kem k metru C, nádr. Holešovice nebo 
na Masarykovo nádraží. Kdo chce, po-
kračuje na kole dál... S sebou dopo-
ručujeme náhradní duši nebo lepení, 

cyklistickou helmu, blikač-
ku. Občerstvení cestou. Vý-
let se nekoná za deště. Tra-
sou vás provede Mirja. 
Kontakt: 724 603 317, 
poradenstvi@jmsoc.cz.

Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN 
S NORDIC WALKING již od října 
vždy v úterý 
Přijďte s námi sdílet radost z pohy-
bu. Můžete se připojit kdykoliv i bez 
objednání. Hole na Nordic walking 
vlastní, nemáme možnost zapůjče-
ní. Vycházíme prakticky za každého 
počasí.
Kdy: 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 
30. 10. 2018
Kde: před objektem Centra FILIPOV-
KA, Filipova 2013/1, Chodov
Sraz: vždy v 10.00 hodin 
Spojení - bus č. 135 do zastávky Dě-
dinova u budovy Medicentra na Jižním 
Městě II, projít podchodem. KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Záhady a krásy Vyšehradu 

Dne: 9. 10. 2018 (úterý) 
Sraz: 14.00 hod. u Táborské brány (první brána ze strany Kongresového centra) 
Dozvíte se: Kde stála 1. mincovna Českého knížectví, kdo razil první mince. Kde se 
vzal na Vyšehradě Čertův sloup, kdo zachránil Vyšehrad před vyhozením do pově-
tří atd. 

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Operace Anthropoid
Dne: 13. 10. 2018 (sobota) 
Sraz: v 10.00 hodin u Preclíkova pomníku druhého odboje (naproti stanici metra 
Malostranská) 
Procházka po stopách parašutistů a lidí, kteří jim pomáhali. Kde se nacházely ilegální 
byty a odkud se Jozef Gabčík a Jan Kubiš vydali do Heydrichovy zatáčky. Omezíme 
se pouze na Malou Stranu a Staré Město. Víte, kam nosil své zprávy František Ša-
fařík, kde se setkali naši parašutisté s další legendou II. odboje Václavem Moráv-
kem, kde bydlel lékař, který nejen ošetřoval zuby Janu Kubišovi, kde bydlela Anna 
Letenská, odkud pocházelo kolo, které zůstalo stát v kobyliské zatáčce, odkud vy-
razil k osudové cestě Karel Čurda? 

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Pražský hrad a jeho proměny 
Dne: 16. 10. 2018 (úterý) 
Sraz: v 17.00 hodin (z důvodu bezplatného vstupu do Zlaté uličky od 16 hodin) 
u Lvího dvora naproti zastávce „Pražský hrad“ tramvaje č. 22 a 23
Dozvíte se: Kdo bydlel ve Zlaté uličce, kde byl tajemný dům U Poslední lucerny 
a komu věštila pražská Madame de Thébes. 

Všemi komentovanými procházkami vás provede paní Jelena.

ŠACHOVÝ KROUŽEK pod vedením 
VELMISTRYNĚ V ŠACHU 

Kdy: vždy v pondělí od 15.30 hodin 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, 
Šalounova ul. 2025/7, 1. patro – 
klubovna seniorů
V nabídce je výuka pro úplné 
začátečníky až po pokročilé zá-
jemce, bez věkového omezení.
Kroužek vede: paní Květa Eretová
Další info: 724 603 317, e-mail: po-
radenstvi@jmsoc.cz

Mezinárodní den seniorů 
Na první den v měsíci říjnu připadá 
jako již každoročně Mezinárodní den 
seniorů. Najděme si čas a udělejme 
radost našim rodičům, babičkám, 
dědečkům. Návštěva, drobnost, 
pozvání na kávu... může znamenat 
pro naše blízké mnoho. Zaslouží 
si naši pozornost, a nejen v tento 
den. JH



Připomínáme:  
Zápis do kurzů pro seniory 

Registrace a platba kurzovného do 
naplnění kapacity kurzů ve dnech:
9. 10. 2018 (úterý): Stravovací cen-
trum Křejpského 1502/8, od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00
10. 10. 2018 (středa): Dům s pe-
čovatelskou službou, Šalounova 
2025/7, od 9.00 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 
Rozpis termínů a obsah kurzů 
naleznete při zápisu a na webu: 
www.jmsoc.cz, www.praha11.cz 
Podmínkou otevření kurzu je jeho 
naplnění dostatečným počtem ucha-
zečů. U registrace vás může zastou-
pit vámi pověřená osoba. Případné 
změny v nabídce jsou vyhrazeny. 
Zápis po termínu je možný indivi- 
duálně, tel. č.: 724 603 317, e-mail: 
poradenstvi@jmsoc.cz

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA PRO SENIORY 
Kdy: 17. 10. 2018 (středa) 
od 13.30 do 18.00 hodin
Kde: v jídelně Křejpského 1502/8
Co vás čeká: společenské od-
poledne za doprovodu živé hudby 
- hraje k tanci i poslechu. Servírovat 
se bude nejen posvícenská kachna 
se zelím a knedlíkem, ale i posvícen-
ský koláč …
Přijďte si připomenout tradici, 
oslovte své přátele a známé, prostě 
přijďte mezi nás.
V případě zájmu kontaktujte do 
10. 10. 2018 Bc. Janu Holubovou, 
tel. číslo: 724 603 317, 267 990 
151 k objednání a úhradě vstu-
penek na akci (Dům s pečovatel- 
skou službou, Šalounova ul. 
2025/7, 1. patro)

Přednáška: Jak vzít rozum do hrsti a nenechat se zmást 
KLUBY SENIORŮ:
14. 10. 2018 od 14.00 
dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7
18. 10. 2018 od 15.00 
Stravovací centrum – jídelna, Křejpského 1502/8
23. 10. 2018 od 14.30 
dům s pečovatelskou službou, Blatenská 2146/4
Vstup: ZDARMA, rezervace není nutná
Přednáší: Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.
Co všechno na přednášce zazní: 
• Jak rozpoznat zkreslené informace.
• O riziku přehlédnutí dezinformací a jejich následcích.
• Příklady typických dezinformací.
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Přednáška: Staré stromy ve městě 

KLUBY SENIORŮ:
22. 10. 2018 od 15.00, Stravovací centrum - jídelna Křejpského 1502/8
23. 10. 2018 od 15.00 Stravovací centrum - jídelna Křejpského 1502/8
26. 10. 2018 od 14.00 Jírovcovo nám. 1782/2, klub při Základní škole Campanus
1. 11. 2018 od 15.00 Stravovací centrum - jídelna Křejpského 1502/8 
Lektorka: Ing. Dagmar Zieglerová 
Vstup: ZDARMA, rezervace není nutná
O významu starých stromů pro netopýry a další zvířata. Na všech přednáškách 
budou živí - ochočení netopýři, které je možné si zblízka prohlédnout, pohladit, 
nakrmit, vyfotit. 

Kluby seniorů na Jižním Městě: 
Přijďte mezi nás – jste vítáni

Pro koho jsou kluby seniorů:
Pro vás, kteří máte zájem: … přijít do společnosti … poznat nové přátele… 
sdílet své zážitky či zkušenosti… obohatit se o nové informace … jen si popo-
vídat při kávě … zavzpomínat … oslavit narozeniny … vyslechnout si zajímavé 
přednášky či besedy … prostě přijít na jiné myšlenky a přitom nezůstávat sami 
doma …
Kdy a kde se scházíme:
Křejpského 1502/8, Chodov: 
 Klub I: pondělí 13.15-17.00
 Klub II: úterý 13.45-17.00 
 Klub III: 1. + 3. čtvrtek v měsíci 14.00-16.30 
ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782/1, Chodov
 Klub Campanus: pátek 14.00-16.00 
Šalounova 2025/7, Chodov - dům s pečovatelskou službou
 Klub Šalounova: středa 15.00-17.00 
Blatenská 2146/4, Chodov - dům s pečovatelskou službou
 Klub Blatenská: středa 15.00-17.00 
Klub Filipova 2013/1, Jižní Město II 
 Klub vychází na společné procházky do Kunratického lesa vždy v úterý 
 v 10.00 hodin (s holemi i bez holí Nordic walking), sraz u KC Filipovka.
Kontakt pro dotazy: Bc. Jana Holubová, sociální pracovnice, tel.: 724 603 317, 
267 990 151, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz 

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Dovolujeme si vás pozvat na DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Domova pro 
seniory Jižní Město a Odlehčovací-
ho centra Janouchova 670/1, Pra-
ha 11 – Háje.
KDY: 11. 10. 2018 (čtvrtek) od 
13.00 do 17.00 vás provedeme 
prostorami našeho zařízení a do-
zvíte se o poskytovaných službách, 
které pomáhají těm, kteří naši po-
moc potřebují.
Součástí odpoledne je doprovod-
ný program: Posezení s písničkami 
známých autorů za hudebního do-
provodu Ladislava Bezoušky. 
Jak se k nám dostanete: Od stani-
ce metra C Háje jakýmkoliv auto-
busem směr Petrovice do zastáv-
ky Horčičkova, odtud cca 5 minut 
pěšky.

Jihoměstská sociální, a.s., hledá:  
účetní/šikovnou administrativní pracovnici na 0,5 ÚVAZKU
* Zpracovávání účetní agendy domova pro seniory Jižní Město.

POŽADUJEME: SŠ vzdělání, ideálně ekonomického směru, pečlivost, samostat-
nost, bezúhonnost.

NABÍZÍME: příjemné pracovní prostředí, dovolenou 25 dnů, flexibilní pracov-
ní dobu, zaměstnanecké benefity, 12 000 hrubá mzda, osobní ohodnocení 
po zkušební době, profesní růst, nástup: ihned, místo výkonu práce: Praha 11

Motivační dopis a životopis zasílejte na: tajerova@jmsoc.cz do 15.10. 2018
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14 Rozhovor

6. března 2018 se v KC Zahrada uskutečnila závěrečná prezentace 2. ročníku 
projektu Příběhy našich sousedů, který za podpory městské části Praha 11 
organizovala společnost Post Bellum. Žáci ze škol na Jižním Městě na ní představili 
výsledky své půlroční práce, ve které se zaměřili na pamětníky ze svého okolí. 

Zvítězil tým ZŠ Květnového vítězství, 
který natáčel o paní Haně Opičkové, 
a jejich zpracování se dá dohledat na 
webových stránkách https://www.pri-
behynasichsousedu.cz/praha-11/pra-
ha-11-20172018/opickova-hana/. Paní 
Hanu Opičkovou jsme navštívili v domo-
vě seniorů v Praze 11 a její vzpomínky 
přinášíme v následujícím rozhovoru.

Vy jste žila před válkou na Žižkově. Jaký 
byl prvorepublikový Žižkov?

Vzpomínám na tu dobu ráda. Bydlela 
jsem v ulici, která byla ve svahu, a my 
jsme zde jezdili v zimě na sáňkách. Sně-
hu byly hromady a uklízeli ho domovníci, 
kteří to naházeli do ulice, a my jsme měli 
na čem jezdit. V létě se pak chodilo na 
vrch Žižkov.Bylo tam i hodně obchodů 
a já kamarádila s dětmi z okolí. Když bylo 
po válce a již se mohlo tancovat, chodili 
jsme za zábavou.

Bohužel přišla okupace a pro vás osud-
ný rok 1940.

Během čtyř měsíců mi umřeli oba rodi-
če. Tatínek, který trpěl záduchou, zemřel 
v květnu. Maminka měla cirhózu jater 
a zemřela v září 1940. Poté jsem bydle-
la u kmotry, která byla skoro o šedesát 
let starší. Bylo to pro mne těžké období. 
Pracovala jsem jako čistička vozů na drá-
ze, kde jsem začínala pracovat ve 2 ho-
diny v noci. To mi nevyhovovalo, a tak 
jsem si našla práci v advokátní kancelá-
ři. Jenže advokáta zavřeli Němci a jeho 
nástupce mne nechtěl zaměstnat, proto-
že jsem v pracovní knížce měla zapsanou 
dělnickou profesi a na pracovním úřa-
dě trvali na tom, abych si našla dělnické 

zaměstnání. Byla jsem asi tři čtvrtě roku 
doma, když k nám v roce 1944 přišel 
urostlý chlap z pracovního úřadu s tím, 
že je mi 18 let a nepracuji. Musela jsem 
na úřad, kde byli někteří úředníci 
v uniformách a visel tam ob-
raz Hitlera. Byla jsem z toho 
vylekaná, ale pán na mne 
mluvil česky a byl slušný. 
Následně mi pomohl, 
abych mohla nastoupit 
do kurzu pro průvodčí, 
a od ledna 1945 jsem 
jezdila jako průvodčí. 
Byla jsem ráda, že mám 
práci a mohu si vydělávat.

V květnu 1945 vypuklo Praž-
ské povstání a vy jste ho osobně 
zažila jako průvodčí tramvaje.

V tramvaji jsme jezdili ve dvou. Chlap byl 
řidič a žena byla průvodčí. Můj parťák 
bydlel na Pražačce, kde byly velké boje. 
Postavili tam tenkrát barikády, ale Něm-
ci mužský zastřelili a o život tam přišel 
i můj parťák. Rodina se o tom dozvědě-
la až po povstání. Byl to hodný člověk 
a mne se jeho smrt velmi dotkla.
Ale během Pražského povstání jsem 
jela s jiným řidičem. Naše tramvaj jela 
ze Žižkova, a když jsme dorazili k Želez-
ničnímu mostu, tak přišla informace, že 
ve vozovně ve Strašnicích se vydáva-
jí zbraně. Kolega tedy zastavil tramvaj 
a vydal se do Strašnic, ale víckrát jsem 
ho již neviděla.
Potom nám bylo řečeno, že průvodčí 
jsou pod vojenským velením, a my jsme 
uklízeli školu na Pražačce, kde násled-
ně po osvobození bydleli vojáci Rudé 
armády.

Po roce 1945 jste měnila zaměstnání, 
ale seznámila jste se i s budoucím man-
želem Jaroslavem Opičkou.

Po válce se vraceli muži z Německa nebo 
byli propuštěni z vězení a ti se hlásili 
k tramvajím. Proto jsem dostala nabíd-
ku pracovat jako účetní u Českosloven-
ského státního filmu, kde jsem zůstala 
až do penze.
A s budoucím manželem Jaroslavem 
Opičkou jsem se seznámila v Lucerna 
baru, kam jsem šla tancovat s přáteli. 
O přestávce za mnou přišel mladík, který 
se představil a tím na mne udělal velký 
dojem. Svatbu jsme měli 4. června 1949 
na Staroměstské radnici v Praze.
Manžel pocházel z Těchnice. Byla to 
krásná vesnice, o které i voraři říkali, že je 
nejkrásnější na střední Vltavě. Tam jsem 
jezdila 11 let, pak přišlo rozhodnutí po-
stavit Orlickou přehradu. 
V roce 1960 jsme stanovali na poli a ješ-
tě si užívali zdejší místo, když začala 
voda stoupat. Lidé zde ještě pracova-
li na polích, ale již nestihli sebrat paná-
ky sena a ty jim vzala voda. Pod vodou 
zůstal i místní kostelík, z kterého sundali 
jen střechu. Hřbitov se musel přemístit 
a každý musel říct, kam se budou hroby 
přemisťovat. Byl to hrozný zážitek, když 
vesnice mizela pod vodou. Rvalo mi to 
srdce a nechtěla bych to již znovu zažít.

Jak vzpomínáte na politický vývoj 
po roce 1948?

Manžel byl krejčí a nastou-
pil u pana Morávka, ale 
jeho firma byla znárod-
něna a převzal to stát-
ní podnik Moděva. Po 
roce 1950 byla vůbec 
strašná doba. Co člo-

věk slyšel v rozhlase, to 
byla samá tragédie. Člo-

věk byl takový přidušený. 
A rok 1968 byl vyvrcholením 

všeho. Byli jsme plní nadějí, Dub-
ček byl oblíbený a my věřili v socialismus 
s lidskou tváří. Jenže přišel srpen 1968 
a všem nadějím byl konec. Poté přišly po-
litické prověrky, kde se ptali, jestli schva-
lujeme příjezd vojsk Varšavské smlouvy. 
Kdybych řekla ano, byla bych za blbce, 
ale kdybych řekla ne, byla bych pronásle-
dována. Naštěstí jsem tehdy onemocně-
la a ta prověrka proběhla beze mne.
Když pak přišel rok 1989, byl již člověk 
zklamaný z nadějí z roku 1968. Nevědě-
li jsme, jestli to nebude jen planá naděje 
a nebudou potom opět následovat pro-
věrky a pronásledování.
Dnes žiji v domově seniorů v Praze 11, 
kde mám vlastní pokojíček a jsem zde 
spokojená. I když jsem kdysi žila ve 
skromných podmínkách, tak mne život 
těšil. A těší mne i dnes, kdy mi je 91 let 
a kdy mi naštěstí slouží zdraví. 

Děkuji za váš čas a za rozhovor.
Michal Ezechel

Život mne vždy těšil
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Přikrmování labutí, kachen, případně dalších vodních ptáků je oblí-
benou činností mnoha lidí, zejména se to týká dětí. Nejčastě-
ji je k tomuto účelu využíváno pečivo, které však není pro 
ptáky vhodným krmivem, neboť jeho častá a nadměr-
ná konzumace může vést u ptáků k nedostatečné 
výživě a způsobovat jim zdravotní problémy. Ptá-
ci ho s oblibou přijímají a preferují jako snadno 
dostupný zdroj energie před ostatním krmi-
vem, chybí jim pak ale důležité živiny z jiné 
potravy. 

Příjem pečiva je nebezpečný zejmé-
na pro rostoucí mláďata, u kterých 
může vést až k vývojovým po-
ruchám a deformitám v růstu peří 
a kostí. Aby přikrmování bylo pro 
ptáky přínosem, je vhodné se ří-
dit doporučením Záchranné sta-
nice hl. m. Prahy pro volně žijící 
živočichy, která jako vhodné kr-
mivo pro vodní ptáky uvádí ná-
sledující – kukuřice, pšenice, žito 
nebo podobné obiloviny, oves, 
rýže (vařená i nevařená), pta-
čí zob (jakákoliv směs), mražený 
hrášek nebo kukuřice (rozmražené, 
není nutné vařit), nakrájený hlávkový 
nebo jiný salát, nakrájené zeleninové 
odřezky nebo slupky.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Lukáš Vláčil,
odbor životního prostředí 

Čím je vhodné krmit vodní ptáky 

Očkování proti vzteklině – podzim 2018

Jižní Město I
v úterý 6. listopadu 2018, 
9–12 a 13–17 hod.
Vidimova ul. č. p. 1324 – budova ÚMČ 
Praha 11

Jižní Město II
Z důvodu nízké účasti v předchozích le-
tech byl podzimní termín očkování v ob-
jektu Hráského č. p. 1902 zrušen.

Po dohodě je možné provést i trvalé 
označení psa mikročipem, který odpovídá 
ISO standardu vydanému Evropskou 
unií. Trvalé označení psa staršího šes-
ti měsíců, chovaného na území hlavního 
města Prahy je povinné dle ustanovení 
obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. 
HMP, o místním poplatku ze psů. Čipo- 
vání je hrazeno chovatelem v plné výši. 
Chovatel má nárok na úlevu od poplatku 
vždy ve dvou následujících letech po oči-
pování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé in-
validního či starobního důchodu neplatí 
v uvedených letech poplatek žádný. 

Další možností, jak trvale označit psa, 
je tetování odborně způsobilou osobou, 

které však v rámci hromadného očkování 
prováděno nebude. V případě označení 
tetováním není přiznáván nárok na úlevu 
od poplatku.

Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině 

je na území ČR povinné pro psy 
starší tří měsíců dle ustanovení 
zákona č. 166/1999 Sb., o vete- 
rinární péči, v platném znění. Provádí 
se 1x ročně, případně v jiném inter-
valu dle doby účinnosti předchozí 
použité očkovací látky a je hrazeno 
chovatelem.

• Možnost očkování i proti dalším in-
fekčním chorobám (kombinovaná 
vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této 
hromadné akce, má možnost ne-
chat si naočkovat zvíře u kteréhoko-
liv veterinárního lékaře.

• Bližší informace podá OŽP na tel. 
č. 267 902 362.

 Ing. Simona Černá
 Odbor životního prostředí 
 ÚMČ Praha 11



Letošní Dny Prahy 11 byly pestré jak programem, tak počasím. Pořádající 
organizace, Kulturní Jižní Město o. p. s., opět nezklamala. Park u Chodovské 
tvrze byl každé odpoledne příjemně zaplněn všemi generacemi. Pokud 
jste neměli možnost se na oslavy dostat osobně, přinášíme vám 
ohlédnutí za letošním ročníkem okem fotografa Marka Záleského. 

Čtyři dny oslav začínaly ve čtvrtek 13. září. 
Během dne si malí i velcí mohli prohlédnout 
techniku i vybavení hasičů, Policie ČR, měst-
ské policie (foto č. 1), Armády ČR, vyzkoušet 
si resuscitaci člověka u Českého červeného 
kříže. Velký zájem vyvolal stan zdravotní pre-
vence, jehož bohatý program byl finančně 

podpořen z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Během odpoledne se děti bavily při pohád-
ce divadla Basta Fidli (foto č. 2), kouzlily ve 
výtvarné dílně a stavěly o sto šest jeřáby 
a jiná monstra ze stavebnice v dětském 
koutku. I přes nepřízeň počasí se akce těši-
la hojné návštěvnosti a lidé si užili koncerty 

bigbandu Pražského salonního orchestru 
i večerní Spirituál kvintet.

Pátek 14. září byl připraven pro rodiny 
s dětmi. Park ožil sportovními hrami a díl-
nami pro děti. Snad všichni zvědavci si vy-
zkoušeli střelbu z luku, bungee running 
(foto č. 3), bumper ball, děvčata zdobi-
la čelenky do vlasů a kluci meče. Sluneč-
né odpolední počasí lákalo k relaxu v par-
ku a k tomu zazpívala nesmrtelné country 
písně Míša Tučná s Fešáky. Po setmění se 
už park naplnil fanoušky legendárního 
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Václava Neckáře, který předvedl skvělou 
show (foto č. 4). 

Folklorní festival Jižní Město hraje, zpívá, 
tancuje je tradiční součástí oslav Dny Pra-
hy 11. Tentokrát se konal již 21. ročník. Di-
váci sledovali velmi pestrá vystoupení sou-
borů z různých koutů světa (foto č. 5). 
Největší potlesk si odnesl soubor z Mexika 
Dvorana (foto č. 6). Sobotní akci také přá-
lo počasí a návštěvníci, v rámci kulturního 
programu Cizinci mezi námi, podpořeného 
grantem Magistrátu hlavního města Prahy, 

mohli ochutnat řadu zajímavých specialit. 
Mezi uzbeckými, ruskými a vietnamskými 
dobrotami opět kralovaly bezkonkurenční  
vietnamské jarní závitky z dílny klubu Hanoi/ 
SEA-liaison (foto č. 7). 

Závěr oslav patřil sportu. Letošní Rodinné 
sportovní výzvy se zúčastnilo 229 rodin-
ných týmů složených ze 432 soutěžících. Po 
celé ploše Centrálního parku bylo rozmístě-
no 18 stanovišť, na kterých 
si děti i rodiče vyzkouše-
li svou rovnováhu, přesnost 

a rychlost (foto č. 8). Účast byla rekordní, 
potvrdili realizátoři soutěže z FYZIOklini-
ky. Dokonce i běžečtí nadšenci si v závěru 
oslav přišli na své. Tradiční Běh 11 km Pra-
hou 11 přilákal mnoho zájemců všech věko-
vých kategorií. 

Děkujeme za vaši účast. Děkujeme partne-
rům, kteří akci finančně podpořili, a těšíme 
se opět za rok. 

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI DNY PRAHY 11
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Přijďte si vyzkoušet jógu 
V sobotu 27. října 2018 od 10:00 – 19:00 hodin pořádáme DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domě jógy na Chodově, Budete mít možnost 
vyzkoušet si různé styly jógy, třeba i takové, na které jste si ještě netroufli. 

Lekce jsou 45minutové a vy budete 
moci navštívit oba dva cvičební sály 
- sál na klasické lekce i sál vytopený 
na 41° C. Lekce jsou za symbolic- 
ký poplatek 50 Kč a výtěžek (spo-
lu s případnými dalšími dobrovolnými 
příspěvky) bude věnován na aktivity 
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 
(www.breastcancer.cz) a jejího pro-
jektu sekce mladých pacientek Bellis 
Young@Cancer (www.youngandcan-
cer.cz). Jak celý Dům jógy, tak všichni 
lektoři i organizátoři pořádáme tento 
den bez nároku na honorář.

Připraveny máme pro vás i 30minutové 
ukázky oblíbených zdravotních masáží, 
jak se již stalo zvykem :-) (30 minut za 
200 Kč). Celá akce probíhá pod zášti-
tou městské části Prahy 11 (v osobě 
pana zástupce starosty Ing. Jakuba 
Lepše) a moc se těšíme na všechny 
příchozí.

Věnujte sobotu 27. 10. 2018 pro 
změnu sami sobě a udělejte něco pro 
své zdraví! Zbavíte se bolesti zad, 

špatné nálady a stresu a zároveň 
podpoříte dobrou věc! Přijďte si 
s námi zacvičit jógu. 

Podrobnosti s rozvrhem časů a dru-
hů lekcí najdete na našich we-
bových stránkách www.dum-jogy.cz 
a v rezervačním systému si také 
můžete jednotlivé lekce včas rezervo-
vat nebo nám napište na 
náš e-mail: jogachodov@
gmail.com, případně zavolej- 
te na telefon: 722 272 
912 a rezervaci vám 
velice rádi uděláme. 
Rezervovat si 
samozřejmě můžete 
i více lekcí.

Dům jógy Chodov
Hráského 2231/25, 
Praha–Chodov
Tel.: 722 272 912
E-mail: jogachodov@
gmail.com

Děti z pražských základních škol se již těší na programy v kostele Pražského 
Jezulátka. ZŠ Ke Kateřinkám a další školy z celé Prahy je vyzkoušely už 
minulý školní rok a některé třídy se hned přihlásily na ten nadcházející. 

Školy mohou do kostela Pražského Jezu-
látka v současné době přijít na čtyři růz-
né typy programů. Ty jsou koncipované 
tak, aby na sebe navazovaly, a jedna tří-
da může přijít i vícekrát. „Po prvním pro-
gramu v kostele jsme měli se třídou zá-
jem pokračovat a přihlásili jsme se i na 

navazující program,“ říká o projektu paní 
učitelka Věra Malinová ze ZŠ Ke Kate-
řinkám. „Programy jsou velmi přínosné 
a záživné, seznámí děti třeba s celosvě-
tovou problematikou chudoby a potře-
bou umět pomáhat, věnují se tématu 
zdravotního a sociálního znevýhodnění, 

vychází ze skutečného života. Lektoři 
jsou milí a vstřícní a mají výborně připra-
vené materiály.“

Program „Lidé z celého světa“, kterého 
se Věra Malinová s páťáky zúčastnila, 
pracuje s mezinárodním rozměrem kos-
tela Pražského Jezulátka. Skupinky dětí 
spolupracují na mnoha úkolech, při kte-
rých postupně zaplní mapu světa foto-
grafiemi lidí z různých zemí a mnoha in-
formacemi o nich. Mají při tom možnost 
objevovat, v čem se lidé z různých zemí 
světa liší a co mohou mít společného, 
učí se respektu k druhým a rozvíjejí pocit 
zodpovědnosti za svět kolem sebe. Vel-
ká barevná mapa, kterou speciálně pro 
tento program vytvořila ilustrátorka Dita 
Vopřadová, jim pak zůstane ve třídě jako 
vzpomínka na program, i materiál, který 
mohou dál využít při vyučování.

Programy pro školy v kostele Pražské-
ho Jezulátka probíhají již dva roky, bě-
hem kterých se do nich zapojilo přes 
2500 dětí. V současné době spolupracu-
je kostel s 16 školami z celé Prahy. Pro-
jekt Stopy je financován z OP Praha – 
Pól růstu, díky čemuž jsou programy pro 
pražské školy zdarma. Do projektu je stá-
le možné se zapojit, více informací najde-
te na www.pragjesu.cz/stopy. 

 Denisa Molatová

Žáci se chystají na nové programy 
u Pražského Jezulátka

Upozornění na částečné omezení 
a následné přerušení provozu 
Farmářských trhů  

Odbor technické vybavenosti hl. m. 
Prahy informoval MČ Praha 11, že dne 
24. 9. 2018 zahajuje opravy chodní-
ku v místech, kde se konají jihoměst-
ské farmářské trhy (ul. U Modré ško-
ly, začátek Centrálního parku u KCMT). 
Proto bohužel oznamujeme, že provoz 
farmářských trhů bude v období mezi 
24. 9. a 7. 10. 2018 částečně ome-
zen,následně dle sdělení hl. m. Prahy 
bude muset být provoz až do dokon-
čení oprav zcela přerušen. 

K obnovení trhů má dojít v polovině 
listopadu. Aktuální informace ohledně 
obnovení provozu trhů budeme samo-
zřejmě publikovat prostřednictvím rad-
ničních médií (www.praha11.cz atd.). 

 Děkujeme za pochopení.

Farmářské 

trhy 

UPOZORNĚNÍ
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KULTURNÍ JIŽNÍ  
MĚSTO o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – zast. 
Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast. U Kunratického 
lesa, pak 7 minut chůze. Od Centra Chodov 
10 minut chůze. Otevřeno po–čt 8.00–21.00, 
pá 8.00–18.00 nebo dle programu.
KONCERTY:
 11. 10. LAKE MALAWI – 20.00. Česká 
anglicky zpívající kapela, která navazuje na 
úspěchy rozpadlých Charlie Straight, tentokrát 
se speciálním hostem – slovenským zpěvákem 
Peterem Aristonem. 
 18. 10. Jiří Schmitzer – 20.00. Zpívající 
herec hraje na kytaru a baví diváky všech věko- 
vých kategorií zábavnými a často velice ironic- 
kými texty. Přijďte si do Zahrady poslechnout 
písně z jeho nejslavnějšího alba Bouda.
 25. 10. Asonance – 20.00. Folk-rocková 
skupina se specializuje na skotskou a irskou 
lidovou hudbu a v letošním roce oslavuje již 
42 let své existence. V KC Zahrada vystupuje 
pravidelně. 
DIVADLO:
 10. 10. Jonáš a tingl-tangl – 19.00. Kabaret 
Jiřího Suchého z roku 1962, kdy se na jevišti 
poprvé po jeho boku objevil Jiří Šlitr. Režisér 
představení Divadla v Celetné Jakub Špalek 
nazývá novou verzi uctivým remakem. Přijďte 
si poslechnout písničky, které nikdy nezestárly! 
Hrají a zpívají herci Divadla v Celetné. 
KINO KLUB ZAHRADA:
 1. 10. King skate – 19.00. Kultovní postavy 
českého a světového skateboardu v příbězích 
zlámaných kostí, nezlomných přátelství 
a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunis-
mu. Dokumentární. ČR, 2018. Přístupné.
 8. 10. Láska bez bariér – 19.00. Jocelyn 
je úspěšný podnikatel a sukničkář. Repertoár 
svůdnických postupů rozšířil o nový trik - před-
stírá, že je upoután na invalidní vozík… Kome-
die. Francie, 2018. Nevhodné do 12 let.
 15. 10. McQueen – 19.00. Film sleduje 
mimořádný osud úspěšného módního návrháře 
Alexandra McQueena. Ukazuje krásu a od-
vážnost jeho originálních modelů a současně 
rozkrývá jeho osobní traumata. Dokumentární. 
VB, 2018. Nepřístupné do 15 let.
 22. 10. Tvář – 19.00. Když hlavního hrdinu 
nečekaně zmrzačí tragická nehoda, obrátí se 
k němu oči celého Polska – stane se totiž 
prvním, kdo podstoupí transplantaci obličeje. 
Stříbrný medvěd z Berlinále 2018. Komedie. 
Polsko, 2018. Nevhodné do 15 let.
 29. 10. Olga – 16.30. Dokument je 
vzpomínkou na bývalou první dámu Olgu Hav-
lovou, která by se letos dožila 85 let. ČR, 2014.

KC ZAHRADA

K U L T U R A

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.

 29. 10. Zloději – 19.00. Osamu si přivy-
dělává kradením v obchodech. Do rutiny 
krádeží zasáhne holčička, která si osaměle hraje 
v mrazu na balkoně. Drama. Japonsko, 2018. 
Nevhodné do 15 let.
NOVINKA! KINO KLUB ZAHRADA SENIOR – 
více v textu PRO SENIORY
DĚTEM:  
 3. 10. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Žofka a její dobrod-
ružství I.
 6. 10. Kocour v botách – 15.00. Veselý 
příběh na motivy pohádky bratří Grimmů, 
představí divadlo Toymachine. 
 10. 10. O Robinsonovi – 14.30. Kapitánka 
lodi Ibn Orson, Robinson Crusoe a jeho věrný 
přítel Papoušek zvou všechny děti i dospělé na 
pohádkovou plavbu kolem světa. Hraje Divadlo 
Pro malý. 
 13. 10. Storytelling: pohádky Slovosledí 
babičky – 15.00. Neustále se měnící pásmo 
pohádek a příběhů pro menší i trochu větší 
diváky okořeněné písničkami a kdovíčím 
ještě…
 17. 10. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Žofka a její dobrod-
ružství II.
 20. 10. Mauglí – 15.00. Mauglí – to je 
indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, 
ztracené dítě a jedna housenka – to vše 
v podání Divadla U staré herečky.
 24. 10. Storytelling: Příběhomat – 14.30. 
Vypravěči Dominika a Matěj vás nechají vybrat, 
do kterého z jejich příběhů se zaposlouchat. 
Je libo pohádku, mýtus nebo osobní zkazky ze 
života?
 31. 10. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby –14.30. Žofka ředitelkou 
ZOO:
VÝSTAVY:
 1.–29. 10. Olga Havlová a Výbor dobré vůle
Výstava fotografií Výboru dobré vůle připomíná 
veřejnosti zakladatelku organizace Olgu Havlo-
vou, která by v letošním roce oslavila 85. naro-
zeniny.
 30. 10. – 30. 11. Výstava dětských výtvar-
ných prací k 100. výročí republiky. 
PRO SENIORY:
 2. 10. Pražský salonní orchestr uvádí: 
Melodie ze starých českých filmů – 14.30. 
Diriguje a pořadem provází V. Vomáčka, zpívají 
I. Ježková a V. Vomáčka. 
 8. 10. Cyklus koncertů bigbandu Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem 
posedlou – 14.30. Pořad Klubu aktivního stáří 
je určen pro členy klubu a seniorskou veřejnost. 
 8. 10. Novinka! Kino Klub Senior Láska bez 
bariér – 16.30. Komedie. Francie, 2018.
 16. 10. Yvetta Simonová – 14.30. Koncert 
stálice české populární hudby, která před pub-
likem vystupuje už více než půl století!
 29. 10. Jiří Štědroň – 14.30. Zpěvák, textař 
a příležitostní herec v pořadu Klubu aktivního 
stáří. Určeno pro členy klubu a seniorskou 
veřejnost. 

DALŠÍ AKCE:
 2. 10. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s malými dětmi, 
18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 13. 10. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. 
Téma: Podzimní dekorace. Tradiční tvořivá 
dílnička pro děti. 
 13. 10. Hraní bez hranic I. – 15.00-18.00. 
Storytelling: Pohádky Slovosledí babičky 
–15.00. Dílna žonglování, výtvarný ateliér pro 
děti, deskohraní – 16.00–18.00 Vstup volný. 
Rezervace nutná!
 16. 10. Šátky a šály, jedinečný módní 
doplněk – 18.00. Nosíte šály a šátky? Přijďte 
se inspirovat, co dokáží, jak jimi snadno oživíte 
svůj šatník, naučte se je vázat jinak než jen „na 
uzel”. První z dílen s Šárkou Pavličovou.
 26.–28. 10. AKICON 2018 – 15. ročník 
podzimního festivalu anime, mangy a japonské 
kultury. Registrace a podrobný program na 
www.akicon.cz 
KURZY A DÍLNY:
Podrobné informace ke všem kurzům a při-
hlášky ke stažení naleznete na stránkách 
www.kczahrada.cz
Rodinné centrum Babočka po-pá 9–18 hod. 
KROUŽKY pro děti od 6 měsíců do 8 let a ŠKO-
LIČKA pro děti od 2 do 5 let. Více info  
www.rcbabocka.cz tel.: 777 945 049.
PŘIPRAVUJEME:
 2. 11. Tradiční dušičkový průvod – 17.00.
 6. 11. Pletu, pleteš, pleteme – 18.00. 
O pletení, přízích, pletařských pomůckách 
a různých typech jehlic. Efektní vzory vůbec 
nemusí být složité! 
 7. 11. Pacifik – 20.00. Stálice naší folkové 
a country scény opět potěší diváky svými 
nezapomenutelnými evergreeny.
 10.–11. 11. KUK FESTIVAL – 10.00–17.00. 
Další ročník úspěšného českého multižán-
rového festivalu, který cílí především na 
návštěvníky ve věku od 10 měsíců do tří let. 
 13. 11. Bill Barrett & Brad Lewis & Jan 
Spálený TRIO – 20.00.
Hráč na foukací harmoniku, kytarista a zpěvák 
s duší rockera a Jan Spálený TRIO = jedinečný 
koktejl amerického a českého blues.
 16. 11. Oldřich, Božena a ti druzí – 19.00. 
Setkání knížete Oldřicha a prosté dívky Boženy. 
Ve hře protkané písničkami se postupně objeví 
33 postav. Hrají a zpívají Ochotníci Jižní Město.
 21. 11. Drahá legrace – 19.00. Nemusíte 
mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je máte. 
Francouzská komedie. Hrají: Josef Carda/Pavel 
Kikinčuk, Vlasta Žehrová/Kamila Špráchalová, 
Jan Čenský/Jan Šťastný, Martin Zahálka a další.
 22. 11. Bratři Ebeni – 20.00. Bratři Kryštof, 
Marek a David Ebenové neodmyslitelně tvoří 
asi nejzvláštnější skupinu v historii české popu- 
lární hudby. Jejich koncert bude jistě originální!
 29. 11. Beatles revival Mrtvej brouk – 
20.00. Opravdová a věrná kopie Brouků! Nesmr- 
telné skladby legendární kapely v podání skvěle 
sehraného a muzikantsky nadmíru zručného 
pražského revivalu! Koncert je ke stání. 
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
Tel.: 267 914 831, 
info@chodovskatvrz.cz 

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna: po: zavřeno; út–pá 10.00–19.00 
a so–ne 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY:
 10. 10. Melodie pro každého – 
PREMIÉRA – od 19.00
První díl hudebního cyklu Melodie pro 
každého, ve kterém zazní písničky J. Suché- 
ho a J. Šlitra i jiné nestárnoucí hity z reper-
toáru divadla Semafor. Těšit se můžete také 
na další populární melodie druhé poloviny 
20. století včetně „ochutnávky“ z muzikálů 
West Side Story, My Fair Lady, Hello, Dolly! 
a dalších. Účinkuje Erik Bezdíček – zpěv 
(emeritní sólista opery a operety Divadla 
J. K. Tyla v Plzni). Na klavír doprovodí Václav 
Vedral (hudební skladatel a pedagog). 
(Restaurace Chodovská tvrz – kapacita 
omezena!)
 11. 10. Jedenáctého na „Jedenáctce“ 
aneb hudební exkurz do počátku 20. sto-
letí – od 19.00
Cyklus Jedenáctého na „Jedenáctce“ 
pokračuje 11. 10. v 19 hod. setkáním se 
šarmem a vtipem, barevností i poezií hudby 
počátku dvacátého století. Zazní díla autorů, 
kteří si prožili či vysnili Paříž a její pověstnou 
modernu (B. Martinů, D. Milhaud, I. Krejčí 
a S. Prokofjev). Účinkuje soubor Classicon XX 
ve složení Kateřina Soukalová Váchová 
(klarinet), Dana Wichterlová (hoboj), Radek 
Dostál (fagot), Andrea Mottlová (klavír), Anna 
Sommerová (housle), Anežka Ferencová 
(viola) a Ondřej Melecký (kontrabas). 
 17. 10. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu v měsíci. Diváci se mohou těšit na 
oblíbené stálice tohoto pořadu, tedy na 
Filipa Sychru, skvělou Janu Rychterovou, Pe-
tra Ožanu a známého popularizátora vědy 
a botanika v jedné osobě Václava Větvičku. 
 24. 10. Jazz klub Tvrz: Elena Sonenshine 
trio – od 20.00
Jazzová zpěvačka Elena Sonenshine má za 
sebou bohaté hudební angažmá jak v České 
republice, tak v USA. Na kytaru doprovází 
Miroslav Linka a na kontrabas Jan Tengler. 
 25. 10. Kde domov můj? 
Komponovaný hudební pořad nastudovaný 
na počest 100. výročí založení republiky 
(dvojkoncert) – od 17.00 a 19.30
K příležitosti stého výročí založení naší 
republiky uvádíme hudební pořad doplněný 
mluveným slovem věnovaný romantické 
písni ze zpěvohry Fidlovačka, pozdější české 
národní hymny, skladatele Františka Jana 
Škroupa a dramatika Josefa Kajetána Tyla. 

CHODOVSKÁ TVRZ
 31. 10. Jitka Molavcová & přátelé – od 
15.00 
Populární zpěvačka, hudebnice, herečka, ale 
i spisovatelka a moderátorka v jedné osobě 
vystoupí v pořadu plném známých písniček, 
historek z divadla Semafor a vzpomínek na 
své neméně slavné kolegy. Tentokrát s živou 
kapelou! Na piano doprovází Stanislav 
Mácha, na kytaru Pavel Obermajer a na 
kontrabas Jan Kořínek. 

POHÁDKY: 
 14. 10. Malá pohádka o veliké řepě – od 
15.00
V malinkém domku se zahrádkou žije 
dědeček s babičkou. Jednou babička 
nařídila dědečkovi, aby řepu vytáhl a přinesl. 
Dědeček se ale vrátil s nepořízenou. Řepu 
totiž sám vytáhnout nedokázal. Najdou 
se v publiku nějací pomocníci? Veselé 
představení nabídne také interaktivní část, 
během které se do děje zapojí i samotní 
diváci. Hraje Nezávislé divadlo.
 21. 10. Bajaja! – od 15.00
Klasická pohádka, ve které se objeví princ, 
princezna, král, drak, kůň, meč a květina. 
O tom, že v životě je vždycky potřeba 
troška nadhledu, dobré nálady a kouzelný 
meč také není k zahození… Hraje divadlo 
Navětvi. Pro děti od tří let a všechny mi-
lovníky pohádek.

KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 2. 10. V říjnu opět probíhají od úterý do 
čtvrtka od 14.00 v ateliéru Chodovské tvrze 
v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné dílny 
pro děti i dospělé. Informace a rezervace na 
www.dovedeme.cz; www.facebook.com/
Dovedeme/; Dovedeme@email.cz či na tel. 
733 507 188.
 19. 10. Fenomén Masaryk – beseda – od 
18.00
Výjimečná osobnost našich novodobých 
dějin v osobitém pohledu předního českého 
historika doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., 
autora nedávné výstavy v Národním muzeu. 
(Kapacita sálu omezena)
 23. 10. Olga Havlová ve vzpomínkách – 
beseda – od 18.00
Beseda s členkou správní rady Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové Danou Němco- 
vou. Návštěvníci Chodovské tvrze tak mo-
hou zavzpomínat na tuto výjimečnou osob-
nost a zároveň první dámu polistopadového 
Československa. Beseda se uskuteční 
v rámci doprovodného programu výstavy fo-
tografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“, 
reflektující její nedožité 85. narozeniny, která 
probíhá od září v KC Zahrada. 

VÝSTAVY: 
 6. 9. – 6. 10. (tento den galerie jen  
do 16.00) Současná česká mozaika  
na Chodovské tvrzi
Výstava ukazuje díla provedená různými 
technikami mozaiky odrážejícími aktuální 
dění nejen ve výtvarném umění, uměleckém 
řemesle, ale také v designu a dialogu mezi 
dalšími uměleckými obory. Cílem výstavy 

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA ŘÍJEN 2018:
NOVINKY
 Fit SENIOR  
Cvičení pro všechny věkové kategorie 
bez omezení nabízí zachování pohybové 
i duševní svěžesti formou zdravotního 
cvičení, cvičení na míčích i s overbaly, pondělí 
11.00 a 18.00 hodin.
 FIT ZÁDA  
Cvičení pro zdravá záda, kombinuje 
pilates, overbaly, velké míče, každý pátek 
v 11.00 hodin.
 TANEC NA MÍČÍCH pro těhulky  
Posílí váš vztah k vašemu tělu i miminku, 
protáhnete si a roztančíte celé tělo, každé 
úterý od 15.00 hodin.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou školku 
vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem a podporující přirozenou 
pohybovou aktivitu a vzdělávání dětí s prvky 
Montessori pedagogiky. Více informací na 
http://msbenjaminek.webnode.cz. 

 Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi 
od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
 FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro holčičky  
od 3–7 let, úterý 16.00 a 17.00.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 
let, po a st 17.00, 18.00.
 HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 12 do 
18 let, středa 18.00.
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí,  

BENJAMIN KLUB

je umožnit vnímat zblízka detaily tohoto 
tradičního výtvarného média a poskytnout 
divákovi intenzivnější estetický zážitek. 
 10. 10. – 23. 11. 
České výtvarné umění 1900-1940 
Osobnosti, které formovaly domácí výt-
varnou scénu od počátku 20. století až do 
konce první republiky
K příležitosti stého výročí založení republiky 
uvádí Velká galerie Chodovské tvrze unikátní 
prodejní výstavu prací nejvýznamnějších 
uměleckých osobností, jejichž díla formovala 
výtvarný projev u nás od počátku dvacátého 
století a během období zrodu i konce 
první republiky. Zastoupeni budou autoři 
jako Alfons Mucha, František Kupka, Otto 
Gutfreund, Josef Čapek, Vojtěch Preissig, 
Otakar Kubín, Jan Zrzavý, Emil Filla a celá 
řada dalších. 
 16. 10. Komentovaná prohlídka – od 
18.00. 
Výstavou ve Velké galerii provede kurátorka 
Mgr. Pavla Vaňková. 



út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.
 Večerní PILATES a BALANTES, po a st 
19.00.
 Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
 Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
cvičení podporující protažení zatěžovaných 
svalových skupin, prevence bolestí zad 
a relaxace, út, čt 18.00.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz
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Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli 
v měsíci od 18 hodin
Biblická hodina: každé úterý od 18.15 hodin
Program pro děti: bude zahájen v říjnu
Kavárnička nejen pro seniory: opět pravidelně 
každou první středu v měsíci od 10 do 12 hodin 
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
2. 9. 2018 v 10.30 zahájení výstavy 
Reformace v českých zemích 

Matúškova 831/1, 
149 00 Praha 4,
www.zkusebnypraha.cz

Tel.: 608 643 054, 777 854 848,
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz;
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.
ŘÍJEN:
 6. 10. So – 10.00: Skejtuj mezi paneláky
 20. 10. So – 20.00: John Beere 
 26. 10. Pá – 20.00: HOUBA + Louty + 
Rabbies – punkový večírek na Jižáku!
 27. 10. So – 20.00: Synové výčepu + 
Inseminační stanice
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
 9. 11. Pá – 20.00: V.T. Marwin
 10. 11. So – 20.00: Salamandra + Rimor-
tis + Perseus
 16. 11. Pá – 21.00: Southern Vision DnB
 24. 11. So – 19.00: Čerstvě natřeno 
XVIII.

MUSIC CLUB JIŽÁK

Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E-mail: sal@ddmjm.cz
 

ŘÍJEN:
 6. 10., 9.00-12.30: Keramická dílna – 
Podzimní I. Pro děti od 6 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova
 6. 10., 13.30-17.00: Keramická dílna – 
Podzimní II. Pro děti od 6 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova
 13. 10., 8.45-18.45: Krajinou Českého 
krasu. Turistický výlet. Pro děti od 7 do 15 let. 
Koněprusy
 20. 10., 9.00-14.00: Turnaj ve stolním te- 
nisu - jednotlivci. Pro děti a mládež ve věku 
6-20 let. DDM JM, Šalounova
 23. 10., 19.30-20.30: Cestovatelské 
promítaní – Divoké Skotsko. Pro děti, mládež 
a dospělé. DDM JM, Šalounova
Podrobné info naleznete na www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V ŘÍJNU 
– uvítáme vás v Kostelně, Modletická 
1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro každého napříč generacemi. 
Čtvrtek 17.00-18.30: Dětský klub. Karetní, 
deskové a jiné hry.
Pátek 9.30-11.30: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené set-
kání pro seniory nejen z Jižního Města.
LEGOklub Pátek 5. 10. od 17 do 19 hod.: 
Zveme všechny holky a kluky, kteří si chtějí 
hrát s legem. Vstup volný.
Kurzy angličtiny zimní semestr 17. 9. 2018 
– 31. 1. 2019. Pondělí 14.30 Konverzace 
pro mírně pokročilé (A2), 18.15 Conversa-
tion Club (B2-C2), úterý 18.00 Angličtina pro 
středně pokročilé (B1), středa 9.00 Ang- 
ličtina pro mírně pokročilé (A2-B1), čtvrtek 
19.15 Conversation Club (B2-C2). Součástí 
lekcí je biblický program v angličtině. 
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

ŘÍJEN 2018
 6. 10. CHODOVSKÁ POUŤ 
KE SV. FRANTIŠKOVI 
Farní den s programem pro všechny farníky
10.00 mše svatá
12.00 společné setkání, společné agapé 
15.00 divadlo „František blázen“ 
Hry a soutěže pro malé i velké, táborák 
a opékání buřtů (kostel sv. Františka – okolí 
kostela)
 7. 10. 15.00–18.00 Odpolední taneční čaj 
s kapelou Hvězdný prach (KCMT)
 8. 10. 16.00 – Doc. PhDr. Michal Pehr – Sto 
let Československa (přednáška SKS v klubovně 
KCMT)
 5.–9. 10. burza dětského oblečení a spor-
tovních potřeb MC Domeček, (www.mc-
domecek.cz) 
 11. 10. 19.00 Zastavení u Matky Terezy – 
Doc. PhDr. Marek Šmíd, PhD. - téma: Vatikán 
a nacismus
 18. 10. 19.00 Robinson Crusoe – divadelní 
představení, hraje: Víťa Marčík 
 20. 10. 8.30–13.00 – DOBRODEN – 
přiložme ruku k dílu, aby nám tu bylo hezky 
 21. 10. 15.00–18.00 Odpolední taneční čaj 
s kapelou Hvězdný prach (KCMT)
 31. 10. 17.00–19.00 Tvoříme pro radost 
(tvořivá dílna s Danielou v kavárně Café Terezie)
 2. 11. 17.00 – dušičková pobožnost na 
chodovském hřbitově 

KURZY KERAMIKY 
(informace janadomsova@gmail.com)
Čt 15.30-17.00 (děti 5-10 let), 15.30-17.00 
(starší děti a dospělí), pá 15.30-17.00 (děti)
Keramika pro seniory po 10.30-12.30 (1x za 
2 týdny, začínáme 1. 10.), 

CVIČENÍ (NEJEN) PRO SENIORY
Po 9.15-10.15

MANŽELSKÉ VEČERY 
Vyjděte si 8x na rande, občerstvěte svoje 
manželství. Pondělí 19.00-21.30 farní sál u ko-
stela sv. Františka. Přihlášení na MV.KCMT@
gmail.com

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
KCMT – zahájení 1. a 2. 10. 
(www.astra-praha.cz)

KCMT

Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804
SKUPINOVÁ CVIČENÍ

 Jóga děti 3–6 let – pondělí 16.00–17.00
 Jóga s Veronikou – pondělí 17.00–18.00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18.00–19.00
 Cvičení pro těhotné – úterý 8.30–9.30
 Kruhový tréning – úterý 19.20–20.20
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Jóga pro těhotné – čtvrtek 8.00–9.00
 Fyzio & Jóga – čtvrtek 18.20–19.20
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20
KURZY PRO VEŘEJNOST
 10. 10. 18.00–19.00 Jóga ve dvou: work-
shop začátečníci / mírně pokročilí 
 17. 10. 19.00–20.30 Kurz tapingu pro 
veřejnost
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
Změna programu vyhrazena.

FYZIOKLINIKA

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.

Svět zvířat 
Vystavující: Dům dětí a mládeže 
Jižní Město

Název výstavy: „Svět zvířat” (obráz-
ky z výtvarné soutěže)

2. 10. – 31. 10. 2018

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: po a st: 8.00–17.30 hod., 
út a čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–14.00

VÝSTAVA NA RADNICI



JONÁŠ A TINGL-TANGL

10. 10. / 19.00
Kabaret Jiřího Suchého z roku 1962, kdy 
se na jevišti poprvé po jeho boku obje-
vil Jiří Šlitr. Režisér představení Divadla 
v Celetné Jakub Špalek nazývá novou 
verzi uctivým remakem. Přijďte si po-
slechnout písničky, které nikdy nezestár-
ly, a vyvěste fangle! Hrají a zpívají: Petr 
Lněnička, Zdeněk Dočekal, Adéla Petře-
ková, Veronika Němcová, Pavel Husa. 

Aktuálně22

Pozvánky do KC Zahrada

LAKE MALAWI

11. 10. / 20.00
Zveme vás na koncert české anglicky 
zpívající kapely, která navazuje na úspě-
chy rozpadlých Charlie Straight. Těšte se 
na spoustu melodických tanečních písní, 
v nichž dominují kytary i hlas frontmana 
Alberta Černého. Hostem večera bude 
slovenský zpěvák Peter Ariston. 

JIŘÍ SCHMITZER

18. 10. / 20.00 
Jiří Schmitzer hraje sólo na kytaru a baví 
diváky všech věkových kategorií zábav-
nými a často velice ironickými texty. 
Přijďte si poslechnout například písničky 
z jeho nejslavnějšího alba Bouda, které 
u publika sklidilo obrovský úspěch!

ŠÁTKY A ŠÁLY, JEDINEČNÝ MÓDNÍ 
DOPLNĚK 

16. 10. / 18.00 
Nosíte šály a šátky? Přijďte se inspi-
rovat, co dokáží, jak jimi snadno oživí-
te svůj šatník, naučte se je vázat jinak 
než jen „na uzel“.

KINO KLUB ZAHRADA / KINO KLUB 
SENIOR (16.30) - NOVINKA! 

Novinky české i světové produkce 
pro filmové fajnšmekry každé pondě-
lí v 19.00 a nově také promítání pro 
seniory v 16.30. Podrobné informace 
v přehledu programu KC Zahrada.

ASONANCE

25. 10. / 20.00 
Folk-rocková skupina Asonance se 
specializuje na skotskou a irskou lido-
vou hudbu a patří k nejstarším skupi-
nám působícím na české folkové scé-
ně. Pestrost jejich repertoáru je jedním 

z důvodů, proč skupina patří spíše 
k těm početnějším: má v této chvíli 
11 stálých členům, z nichž některé pojí 
rodinné vazby. Přijďte si takový „rodin-
ný podnik“, který založili bratři Laštovič-
kovi, do Zahrady naživo poslechnout!

HRANÍ BEZ HRANIC I.

13. 10. / 15.00-18.00 
Přijďte s dětmi strávit sobotní odpo-
ledne a podvečer s pohádkou, hraním 
a zajímavými dílnami. Program: Po-
hádky Slovosledí babičky – 15.00 / díl-
ny pro děti a rodiče s dětmi: žonglo-
vání - 16.00 a 17.00 / výtvarná dílna 

(písmena z keramiky) – 16.00 a 17.00 
/ deskohraní – 16.00–18.00. Vstup vol-
ný. Rezervace nutná! Kapacita dílen je 
omezena. 
Program byl podpořen dotací Minister-
stva vnitra v rámci programu Integrace 
cizinců na lokální úrovni. 

Vstupenky můžete objednávat na tel. 271 910 246, e-mailové adrese zahrada@kczahrada.cz nebo zakoupit  
online na www.webticket.cz/program/kcz. Kompletní program na www.kczahrada.cz. 

Poutníci po hvězdách
Kdo je poutníkem? Ten, který putuje 
za svým snem. A co si přeješ, když 
vidíš spadnout hvězdu? Abychom 
putovali společně. 

Příměstský tábor Poutníci po 
hvězdách se konal poslední srpnový 
týden v KC Zahrada ve spoluprá-
ci s neziskovou organizací Fysio-
ART. Jeho cílem byla nejen zába-
va a hravé učení, ale díky projektu 
integrace dětí cizinců i poznávání 
kamarádů z různých koutů svě-
ta. Táborový program vedli Hana 
Strejčková, Filip Novák a Alena 
Štěpánová a byl koncipován pro 
děti bez rozdílu původu od pěti 
do dvanácti let. Základ tvořila ce-
lotáborová cesta poutníků, na které 
se děti setkávaly s výzvami, ať 
v lese, tělocvičně, či zahradě. Vy-
ráběly také hrdiny z lesních ma-
teriálů, pohádkové průvodce z kera-
miky, dopravní prostředky z papíru, 
dokonce i divadlo loutek. Vymýšle-
ly příběhy, naslouchaly pohádkám 
Karla Čapka, vyprávěly. V Domově 
pro seniory Chodov se účastnily 
Mezigeneračních her, jejichž cílem 
byla spolupráce týmu složeného 
vždy ze seniora a dvojice dětí. Spo-
lu pak procházeli netradičními dis-
ciplínami. Ze společného prázdni-
nového týdne už však zůstaly jen 
fotografie a spousta zážitků. A také 
noví kamarádi!

Tábor byl podpořen grantem mini- 
sterstva vnitra v rámci projektu In-
tegrace cizinců na lokální úrovni, 
zázemí a koordinaci poskytlo Kul-
turní centrum Zahrada. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

ZA REPUBLIKU!
Československé legie ve fondech 
Městské knihovny v Praze

Říjnová výstava představí výběr ze 
vzácné kolekce legionářských tisků 
z let 1917-1920 vzniklých na území 
Ruska. Doplňovat ji budou knihy a re-
produkce s legionářskou tematikou. 

od 1.10. do 3.11. 2018.

Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11
Otevírací doba: po až pá 9–19;  
so 9–15 hod. Tel.: 272 918 759



České výtvarné umění 1900-1940 

10. 10. – 23. 11. 
Osobnosti, které formovaly domácí 
výtvarnou scénu od počátku 20. sto-
letí až do konce první republiky 
K příležitosti stého výročí založení re-
publiky uvádí Velká galerie Chodovské 
tvrze unikátní prodejní výstavu pra-
cí nejvýznamnějších uměleckých osob-
ností, jejichž díla formovala domá-
cí výtvarný projev počátku dvacátého 
století a období zrodu první republiky 

vč. doznívání jejího 
odkazu ještě v prv-
ních letech druhé 
světové války. Ex-
pozice zahrnuje 
díla takových auto-
rů jako Alfons Mu-
cha, František Kupka, Otto Gutfreund, 
Josef Čapek, Vojtěch Preissig, Otakar 
Kubín, Jan Zrzavý, Emil Filla a celé řady 
dalších. Vstupné 50/30 Kč.

Elena Sonenshine trio 

24. 10. – od 20.00 
Jazzová zpěvačka Elena Sonenshine má za sebou 
bohaté hudební angažmá jak v České republice, tak 
v USA. 
Elena studovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka 
a následně získala stipendium na proslulé Berklee 
College of Music v americkém Bostonu. Vystupuje pravidelně na jazzových festiva-
lech v zahraničí a její vynikající debutové album You Go to My Head, oceněné jako 
druhé nejlepší české jazzové CD roku 2001, vyšlo též přímo v USA, kde se udr-
želo čtyři týdny v žebříčku 50 nejhranějších jazzových desek po celých Spojených 

státech. Pravidelně účinkovala v koncertní 
sérii „Jazz na Hradě“, v roce 2005 objela ce-
lou Českou republiku jako velvyslanec Phi- 
lips International Jazz Festivalu a o rok poz-
ději koncertovala na festivalu Pražské jaro. 
V letech 2007 a 2008 pobývala část roku 
v USA, kde vystupovala např. ve Washing-
tonu D.C. V Jazz klubu Tvrz vystoupí vůbec 
poprvé za doprovodu Miroslava Linky na ky-
taru a Jana Tenglera na kontrabas. Vstupné 
150/100 Kč. (Kapacita klubu omezena!)
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Fenomén Masaryk (beseda)

19. 10. 2018 – 18.00 
Jaký byl TGM? Tatíček, nebo první český 
feminista? Největší Čech, individualista, 
nebo vůdce milionů? Rozhodně však byl 
fenoménem našich dějin 20. století. Je-
dinečnou osobnost i neznámé kapito-
ly ze života prvního československého 
prezidenta zprostředkuje návštěvníkům 
Chodovské tvrze historik Michal Stehlík, 
hlavní autor nedávné výstavy v Národ-
ním muzeu. Vstupné 90/60 Kč. (Kapaci-
ta sálu omezena!)

Jubilejní zlatá svatba 
manželů Jany a Josefa 
Piskáčkových se uskutečnila 
3. 8. 2018 na Chodovské tvrzi. 

Jubilejní svatba manželů Oldřišky 
a Miloslava Žaloudkových. Dia-
mantová svatba se uskutečnila 
3. 8. 2018 na Chodovské tvrzi.

Diamantovou svatbu oslavili manželé 
Surých dne 15. srpna 2018.

Životní 

jubilea 

Kde domov můj? 

25. 10. v 17.00 a 19.30 hodin 
Komponovaný hudební pořad 
nastudovaný na počest 100. výročí 
založení republiky (dvojkoncert) 
K příležitosti stého výročí založení naší 
republiky uvádíme hudební pořad dopl-
něný mluveným slovem o romantické 
písně ze zpěvohry Fidlovačka, pozdější 
české národní hymny, skladatele Fran-
tiška Jana Škroupa a dramatika Jose-
fa Kajetána Tyla. Účinkují přední praž-
ští hudební umělci: Mgr. Tomáš Křovina, 

člen operního orchestru Národního di-
vadla v Praze (zpěv), prof. Ivan Štraus, 
pedagog Akademie múzických umění 
v Praze (housle), doc. Václav Bernášek, 
pedagog Akademie múzických umění 
v Praze (violoncello), Mgr. Martin Levic-
ký, člen operního orchestru Národního 
divadla v Praze (klavír), a Mgr. Jiří Lisý, 
sólohornista Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu Praha (lesní roh). Po-
řad moderuje prof. PhDr. Zdena Zvěři-
nová, DrSc. Vstupné 160/110 Kč.

Dětské čtenářství a cíle mé 
práce v jeho rozvoji
17. října od 15.00 do 17.00 proběh-
ne v prostorách ZŠ Květnového 
vítězství v Praze 11 další setkání 
určené pro pedagogy, knihovnice, 
rodiče a zájemce o dětské čtenář- 
ství z řad široké veřejnosti. S jakými 
cíli se po prázdninách scházíme? 
Kam se chceme ve vlastní práci se 
čtenářstvím posunout? Jak nám 
mohou pomoci akce čtenářského 
Centra kolegiální podpory s názvem 
Vytváříme společenství nad knihou 
na Květňáku? V čem jsou užitečné 
některé metody programu RWCT 
(Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení)? Tyto a podobné otázky se 
budou probírat na říjnovém setkání 
zdejšího Centra kolegiální podpory, 
které založila pražská neziskovka 
Nová škola, o.p.s., s cílem podpořit 
dětské čtenářství. Přijďte i vy sdílet 
své zkušenosti i načerpat inspira-
ci. Vstup na tuto akci v oblíbeném 
„Květňáku“ je tradičně zdarma, zá-
jemci svou účast ale musí potvrdit 
na e-mailu: ckp@kvetnak.cz.



Válečným zásobováním oslabené 
evropské národy napadl na podzim 
1918 virus silné chřipky. První oběti 
byly hlášeny ze Španělska, a to dalo 
epidemii jméno. V Čechách úřady 
nařídily uzavřít od 8. října školy. Sílily 
protesty proti vyvážení potravin 
a uhlí z českých zemí do Rakouska. 

„Lidé touží, abychom se měli jako 
v Uhrách, kdežto zde stíhá jedna rekvi-
zice za druhou,“ psal říčanský kronikář 
A. Mudruňka. Čeští sociální demokra-
té a socialisté vytvořili společnou radu. 
Ta vyzvala ke generální stávce 14. října 
a v jejím průběhu proklamovala národní 
samostatnost. V Praze „asistovala“ ar-
máda s kulomety i děly, s pancéřovým 
vlakem ve Vršovicích.

Pařížská Národní rada československá 
v čele s T. G. Masarykem již 31. květ-
na dohodla v Pittsburghu s americký-
mi Slováky budoucí spojení Čechů a Slo-
váků v samostatné republice. V červnu 
byla uznána francouzskou a v srpnu brit-
skou vládou, začátkem září vládou USA. 
Té Masaryk předal 18. října prohlášení 
nezávislosti, známé jako Washington-
ská deklarace. V Paříži bylo publikováno 
19. října. Požadovalo úplnou samostat-
nost, vlastní republiku. Socialistická rada 
v Praze se podřídila zdejšímu Národnímu 
výboru. Noviny 20. října ráno zveřejnily 
manifest císaře Karla. Sliboval nahonem 
přetvoření „Předlitavska“ ve federaci, 
sympatie Čechů však již nezískal. Večer-
níky otiskly odpověď amerického prezi-
denta W. Wilsona na starší žádost Vídně, 
Berlína a Istanbulu. Centrální mocnosti 
po něm chtěly, aby zprostředkoval mír na 
základě svého vyhlášení na počátku led-
na. Prezidentovo poselství odděleně pro 
Vídeň ale nyní dospělo dál: Čechoslováci 
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Svítání v Centrálním parku po čtyřiceti letech. Foto: Jiří Bartoň

Stoletá ozvěna:  
Ať žije Republika. Housátko dražší než vykrmená husa

a jižní Slované mají právo rozhodovat 
o sobě samostatně.
Většina členů Národního výboru odjela do 
Ženevy na setkání s Edvardem Benešem. 
Ztotožnili se tam s dosavadními postupy 
pařížské Národní rady a jednali o budouc-
nu. Ráno 28. října Vídeň zveřejnila nótu 
ministra zahraničí: Rakousko–Uhersko 
přijímá nově formulované mírové pod-
mínky. Nóta v Praze vyvolala spontánní 
oslavy samostatnosti s projevy dostup-
ných politiků. František Soukup, Alois Ra-
šín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a Antonín 
Švehla vydali jménem Národního výboru 
československého prohlášení českoslo-
venského státu. Zprávy se z Prahy šíři-
ly a všude na území Čechů se v dalších 
dnech konaly nadšené oslavy. 
Světová válka ovšem pokračovala, ani 

hospodářské poměry se nezměnily. „Ne-
schází nám nic, jenom to, co potřebuje-
me,“ zapsal kronikář A. Mudruňka spolu 
s příkladem, že „čtyřnedělní housátko je 
dnes na trhu v Říčanech dražší, než byla 
začátkem války celá vykrmená husa“. 
Českým myslím ale dominoval historic-
ký zlom.
 Jiří Bartoň

srpen 

1978

září 

2018

Ve čtvrtek 11. října od 15 hod. se koná 
v opatovské pobočce Městské knihov-
ny Praha vstupní beseda Za předními 
místy české historie vsedě, prováze-
ná promítáním fotografií. Vstup volný. 
Zve J. Bartoň.

Novinové sdělení o přijetí mírových podmínek (výřez). Dar J. Dewettera. 

Kdysi a dnes
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Zima se pomalu, ale jistě blíží, a tak je na 
čase ještě vytáhnout kolo a přijít si zazá-
vodit na letošní podzimní cyklokros, po-
řádaný cykloturistickým oddílem UFO! 
Přijďte s celou rodinkou i na rodinnou 
štafetu a nezapomeňte na své nejmenší, 
pro které je zavedena speciální kategorie 

odrážedel, vítáni jsou všichni nadšení 
sportovci! Závodníci pojedou jako obvyk-
le určitý počet kol, podle věkové katego-
rie. Dorazte si ještě zajezdit a zároveň 
vyhrát krásné ceny! Ve středu 3. 10. se 
na vás budeme těšit v Centrálním parku 
poblíž stanice Opatov.

FC Háje JM získalo  
status SpSM OFS

Velký úspěch a velké ocenění se dosta-
lo našemu fotbalovému klubu FC Háje 
Jižní Město. Fotbalová asociace České 
republiky našemu klubu přidělila na dva 
roky status SpSM OFS na základě bo-
dování práce s mládeží. 

Tento status je o úroveň výše než kraj-
ské středisko mládeže, které jsme ob-
drželi v minulých letech. Poděkování 
patří všem členům klubu. 

V rámci zasedání Tribunálu talentova-
né mládeže 14. 5. 2018 bylo rozhod-
nuto o přidělení tohoto statusu pro ob-
dobí 2018/2020.
  Jan Špinka

Cyklokros

Velký úspěch jihoměstských mladých atletů
Na mistrovství Čech družstev 
dorostenců a dorostenek dosáhli mladí 
atleti z oddílu Atletika Jižní Město 
z.s. v sobotu 15. září v Jablonci nad 
Nisou dalšího velkého úspěchu.

Mladým jihoměstským atletům a at-
letkám se podařil opravdu husarský kou-
sek, když jak družstvo dorostenců, tak 
družstvo dorostenek vyválčila atletický 
„double“ v zisku zlatých medailí v nejvyš-
ší české konkurenci družstev na mistrov-
ství Čech. 

Tento další velký úspěch 15- až 17le-
tých mladých atletů, připravujících se ve 
skromných podmínkách, jen do-
tvrzuje, že práce s dětmi 
a mládeží jde správnou 
cestou.

Oporami družstev jsou 
Tereza Elena Šínová, 
Jan Patka, Nico Bo-
ketta, Linda Dufková, 
Adéla Nela Šínová, Ive-
ta Dufková, Eliška Lands-
mannová, Dominik Gnip, 
Aneta Muzikářová a za nimi je 
celá řada nezmíněných dalších mladých 
talentů.

Je skvělé, že je jihoměstská atletika líhní 
atletických mladých talentů a patří mezi 
nejúspěšnější oddíly v mládežnických ka-
tegoriích v celorepublikové konkurenci.
 red

ZLATÉ 

MEDAILE 

Z MISTROVSTVÍ 

ČECH NA JIŽNÍ 

MĚSTO 



V poslední době býváme čím dále 
častěji svědky  zranění fotbalistů přímo 
na hřišti. Věděli byste, jak se máte 
v takové  situaci zachovat, a uměli 
byste pomoci člověku v bezvědomí?

Dnes v našem klubu hraje přes 350 dětí, 
které trénuje 30 trenérů a vedoucích, 
a my jsme přemýšleli, co by se stalo, kdy-
by se takové zranění přihodilo některému 
z našich dětí. Může se jednat o zapad-
lý jazyk, o epileptický záchvat, otevřené 
zlomeniny nebo jiná zranění, která se při 
zápase nebo tréninku mohou dětem při-
hodit. Nechceme a nebudeme čekat, až  
se něco takového stane. My v Dukle Již-
ní Město  chceme být  připraveni. Oslovi-
li jsme záchranku, zda by mohli proškolit 
naše trenéry, tak aby byli schopni reago-
vat na různá zranění, která se našim dě-
tem mohou přihodit. S touto myšlenkou 
jsme oslovili i FAČR a nápad se jim oprav-
du líbil. Ihned začali vymýšlet, zda by ho 
bylo možné uskutečnit ve všech klubech 
v ČR.

Pilotní projekt, o který se zajímala i Čes-
ká televize a na který se dostavili jako 
pozorovatelé i zástupci FAČRu, se usku-
tečnil 3. 9. 2018 v 17 hod. na našem 

hřišti Schulhoffova. Zúčastnili se ho všich-
ni naši trenéři. Každý z nás si vyzkoušel 
masáž srdce i umělé dýchání na speciál-
ních figurínách. Od členů vodní záchranky 
jsme se dověděli opravdu mnoho důleži-
tých věcí. Závěrem každý z našich trené-
rů obdržel certifikát první pomoci. Každý 
z nich teď ví, jak si mají počínat v případě 
jakéhokoliv zranění našich dětí. Je to sig-
nál všem našim rodičům, že se snažíme 
pro jejich děti dělat maximum.

Jsme hrdi na náš  klub a děláme dobré 
jméno Jižnímu Městu. 

 FK Dukla Jižní Město
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FK Dukla Jižní Město je prvním klubem v České republice, 
jehož  trenéři prošli kurzem první pomoci zaměřeným  
na zranění dětí na fotbalovém hřišti 

Hry bez hranic Prahy 11 – MČ Praha 11 připravila 17. a 18. září pro děti a jejich rodiče zábavné odpoledne – Hry bez hranic 
Prahy 11. V parku u Chodovské tvrze si mohli návštěvníci vyzkoušet obří vodní skluzavku, nafukovací bublinové koule nebo 
dětskou lukostřelbu. Akce se i díky slunečnému počasí velmi vydařila. 



27Křížovka

Metafora – to jsou knížky, ….viz tajenka
Znění tajenky zasílejte do 15. října elektronicky na e-mail: klic@praha11.cz
Deset vylosovaných výherců odměníme knihou z nakladatelství METAFORA.
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Podlehli jste předvolebním slibům  
populistů a teď se nestačíte divit?
Či jste se dokonce komunálních voleb  
nezúčastnili a teď jste překvapeni?

• KSČM dlouhodobě prosazuje program ve prospěch občanů Jižního Města
• KSČM je pro dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory i sociálně slabší
• KSČM je pro zkvalitňování a rozšiřování lékařské péče
• KSČM je pro dostatečný počet míst v mateřských a základních školách  

a zachování kvality vyučování
• KSČM je pro rozšiřování sportovišť, pro podporu volnočasových aktivit  

ve prospěch obyvatel, zejména dětí a mládeže
• KSČM je pro urychlené řešení dopravy, ochranu životního prostředí  

a rozšiřování zelených ploch
• KSČM nabízí podporu při prosazování oprávněných názorů a námětů obyvatel  

ve všech oblastech života
• KSČM je pro demokratické formy práce, spolupráci se všemi politickými stranami  

a hnutími v Zastupitelstvu Prahy 11 a jejich poměrného zastoupení v orgánech městské části
• KSČM se snaží prosazovat větší míru slušnosti a kultivovanosti při jednání Zastupitelstva  

Prahy 11

Komunisté drží své slovo a ví, že rozhodují činy.  
Nezrazují svůj program a nejsou přeběhlíky.
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz
• široká nabídka masných výrobků  

z vlastní výrobny

• nabídka nakládaných mas na gril

• maso pochází z českých chovů

• maso pro vás bouráme  
denně čerstvé

• maso vám rádi upravíme zdarma 
dle vašeho přání

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Otevírací doba: 
pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.

Každých 14 dnů pro vás připravujeme 
akční cenovou nabídku!

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Přijímáme tyto pojišťovny: 111, 201, 205, 207, 209, 213. 
Více informací na www.comfortcare.cz. Telefon: 224 826 573, 606 064 864 e-mail: recepce@comfortcare.cz

STOMATOLOGIE
stomatologická prevence

dentální hygiena
pískování zubů (air-flow)

bílé a amalgamové výplně
endodoncie a reendodoncie

protetika
akutní bolest a první pomoc

DIABETOLOGIE
diagnostika, léčba a komplexní péče 

o pacienty s cukrovkou (diabetes 
mellitus), léčba diabetu v těhotenství, 

vyhodnocování rizika vzniku diabetických 
komplikací (postižení očí, ledvin, nervů 
nebo syndrom diabetické nohy), léčba 

diabetických komplikací, vybavení pacientů 
nejmodernějšími pomůckami k aplikaci 
inzulínu a domácímu měření glykémie 

a v případě potřeby také diabetické obuvi, 
prevence a individuální edukace diabetiků

PODIATRIE – NOVÉ ODDĚLENÍ
Syndrom diabetické nohy významným 

způsobem ovlivňuje kvalitu života osob 
s diabetem. Důraz je kladen na nutnost 

preventivních opatření, zejména ve smyslu 
časné diagnostiky neuropatie, kvalitní 

edukaci osob v riziku a také na význam 
časné a komplexní léčby ulcerací nohou. 
K základním léčebným modalitám nepatří 

jen lokální terapie prostředky vlhkého hojení 
ran, ale zejména kvalitní odlehčení ulcerací, 
systémová ATB terapie a revaskularizace. 

POLIKLINIKA COMFORT CARE 
Centrum ambulantní péče
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

ŽaluzIe /prodej–montáž–opravy/ • SíTě PrOTI HMyzu

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • Diagnostika 
• Opravy bouraček jednání s pojišťovnou • Pneuservis

Mobil: 731 208 823, 272 937 482  Praha 11 – Zakouřilova 142 
www.auto-vranek.cz

Ubytování – pronájem apartmánu
Praha 4 - Chodov Dunovského 609, Tel.: 606 907 032 
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
originální finský bezrámový systém

Tvrzená bezpečnostní skla, zabroušená bez svislých rámů.
Zasklení nemění původní vzhled domu.

Skleněné tabule se odsouvají k boční stěně lodžie,
na kterou se přiklopí, což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Šetří teplo a peníze. Zabraňuje hluku, prachu, dešti, sněhu 
Umožňuje aktivně užívat lodžii či balkon od jara do zimy.
Montáže zasklení provádíme celoročně.

OPTIMI spol. s r.o., Dubečská 74/4, Praha 10
 602 477 874, 274 818 721 info@optimi.cz

www.optimi.cz největší výrobce v ČR držitel Certifikátu kvality ISO 9001:2009
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Jižní Město - náš domov    VOLTE  2

Prim. MUDr. 
Jitka Vydrová  
Lékařka roku

www.mestoprozivot.cz

 Jižní Město
město pro život

è Zřídíme SENIOR TAXI 
pro seniory a hendike-
pované z Jižního Města 
ZDARMA!
• Potřebujete navštívit lékaře, dojít si na nákup,   
 na úřady nebo na rehabilitaci?

• Pro někoho je to hračka, pro jiné složitý problém.

• Ne každý má stejné příležitosti, ale každý by   
 měl mít možnosti a oporu a svého okolí.

Každý člověk je důležitý…   Pomůžeme vám!

Program pro  
bytová družstva  
a společenství 

vlastníků  
jednotek

PROGRAM
Jižní Město
město pro 

život

Program  
pro 79 tisíc 
lidí, kteří žijí  
na Praze 11

= =

Dalibor 
Mlejnský 

Rostislav 
Korbel

www.jmnd.cz

PŘIJĎTE K VOLBÁM  

A ROZHODNĚTE O TOM, 

JAK BUDE VYPADAT  

OKOLÍ VAŠICH DOMŮ!
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BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt v Praze 11 a v nejbližším 
okolí jako budoucí investici pro moje děti. Nevadí 
i právně komplikované případy. Výkup bytu i s věcným 
břemenem na dožití možný. Děkuji za nabídku, tel. 
777 211 671

• Sháníme byt ke koupi na JM, menší pro maminku 
nebo větší pro rodinu se 2 dětmi. Máme hotovost. 
Kontaktujte nás na tel.: 704 371 109

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM jako doma! 
Prodáme, pronajmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 
ZDARMA poradit do našich kanceláří: Krejnická 
2021/1 a Opatovská 1753/12 na tel.: 607 00 11 88, 
na e-mailu: info@jihomestskereality.cz

• Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, 
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 
777 211 671.

• Hledám ke koupi byt 3+kk a větší v Praze 11. 
Družstevní nebo OV. Původní stav nevadí. 
RK prosím nevolejte. Tel.: 721 606 214

• Koupím menší byt na Jižním Městě o velikosti 
1+kk až 2+kk. Družstevní nebo osobní vlastnictví. 
Nabídněte prosím na tel.: 723 410 514

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Jižní Město 
hledá pro své klienty byty k prodeji a výměně 
v Praze 11 a okolí. Využijte našich dlouhodobých 
zkušeností a možností. Jsme ryze česká realitní 
kancelář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 
zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 
poradenství a odhady cen bytů. Vestibul metra 
Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, www.
hlousekreality.cz

• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem 
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE! 
T.: 734 319 304

• Hledám 1+kk do 13 tis. nebo 2+kk do 16 tisíc 
jen pro 2 osoby - bezdětný pár bez zvířat. Nejlépe 
dlouhodobě, udržovaný stav, centrum do 30 minut. 
RK nevolat. Děkuji. 777 615 730

• 3 osoby - rodina s větším dítětem hledáme 
pronájem bytu od 2+1 - 3+1. Lodžie výhodou, hezký 
stav, dobrá MHD. Nastěhování na dohodě. RK 
nevolat. 605 845 088

SLUŽBY
• Malířské práce, štukování stěn i stropů, 
stěrkování, lakýrnické práce. Tel. 606 227 390,  
e-mail: jsaifrt@seznam.cz

• !! Odvoz starého nábytku na skládku. – Stěhování 
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Volejte: 773 484 056

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, 
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH. 
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL.: 604 618 298, 
222 364 018, WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• Nabízíme strojové čištění koberců a čalounění, 
mytí oken. Zkušenost, kvalita, osobní přístup. Tel.: 
773 540 170, e-mail: info@dbuklid.cz

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech 
i SO a NE. Tel.: 602 719 678 v 7–22 hod. Prodej 
nových a odvoz starých chladniček.

• OPRAVA ELEKTRONIKY – TV, video, DVD, hifi věže, 
počítače, PC monitory, videokamery. Rozumné ceny. 
AVC – SERVIS, tel.: 222 361 720, 602 390 630.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, dlažby. 
Malířské a bourací práce, odvoz suti. Rekonstrukce 
jader, domky, nebyt. prostor. Rozumné ceny. E-mail: 
marti.dvorak@centrum.cz, tel.: 603 538 738.

• Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. Prodej žaluzií.  
jirasek.servis@seznam.cz Tel.: 601 236 957

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRAFIKU, 
POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI, 
NABÍDNĚTE. TEL.: 603 247 819 E-MAIL: 
CENTRUMS.T@POST.CZ

• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme malířské 
a lakýrnické práce. Byty, nebytové prostory, školy, 
kanceláře. T: 606 556 547, www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz 

• NOVÉ SKLEPNÍ KÓJE: Jsme firma zabývající se 
rekonstrukcí nebytových prostor, hlavně sklepních kójí. 
www.rek-bachr.cz, tel.:732 359 883

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN. Opravy 
i rekonstrukce, světla, zásuvky, jističe, dotažení 
spojů, vedení elektřiny k novým kuchyním, zasekání 
i v lištách. www.elektrikarerben.cz, T.: 604 516 344
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JIŽNÍ MĚSTO
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REALITNÍ CENTRUM
J IŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www. HLOUSEKREALIT Y .cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV
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NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV
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• MATRACE NA MÍRU – prodej – molitany, mol. drť, 
koženky, potahové látky, juta, plátna a jiné. Čalounictví 
Na Veselí 2 – za rohem domu, P4, parkování v místě. 
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

• KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA. NOVĚ OTEVŘENÉ. 
Po+st 10–18, út+čt 12–19, pá 8–15 hod. Štichova 
652, P-4 Háje. T.: 723 257 231

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby 
u zákazníka doma, v práci... T.: 777 285 669  
www.kadernice-do-domu.cz. 

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 480 Kč/AUTO. 
Pevná konečná cena bez poplatků za čekání a nástup, 
max. 4 pasažéři, snadné objednávání, spolehlivost. 
www.mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716, 608 553 080

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. prostor. 
Malířské, bourací práce, štukování, obklad, dlažba. 
Elektroinstalace, instalatérství. Tel.: 775 690 435, 
e-mail: peta.sitner@gmail.com

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: Rozvody vody 
a instalace. Baterie, WC, odpady, topení. Rekonstrukce 
rozvodů. Kvalitně, levně, se zárukou. VČETNĚ 
VÍKENDŮ. Instalace, připojení myček, praček. 
T.: 602 377 213

• Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 
Výměna kuch. desek a dřezů. Volek-Jižní Město. 
Tel.: 602 649 359

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabízím: Servis 
a čištění PC u vás doma. Výběr, nákup a instalace 
zařízení. Výuku základů práce s PC. M: 733 731 892, 
e: david.simko@centrum.cz

• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská (u metra Háje). 
Spory, vymáhání pohledávek, smlouvy, nemovitosti, 
právo rodinné, občanské, obchodní, bytová družstva 
a SV. T: 603 823 260, office@grivalska.cz

• Hospodyně/péče o seniory - kompletně, 
zodpovědně a ráda zajistí 1-2x týdně, vzděl. žena 
stř. důch. věku, příjemná a loajální. Dlouholetá praxe, 
reference, auto mám. Sms na tel.: 603 286 748.

• Firma zabývající se kompletní rekonstrukcí 
bytových a nebytových prostor. Provádíme rekonstr. 
bytů, bytových jader, kanceláří. Tel.: 732 359 883. 
www.rek-bachr.cz

• Čištění koberců, sedaček, židlí profistrojem 
extrakční metodou (vyčištěná plocha je pouze vlhká). 
Pracujeme také o víkendech. Rozumné ceny. Doprava 
po Praze zdarma. Tel.: 737 566 189

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - zakázkové šití, opravy, 
úpravy oděvů. Majerová - Zakouřilova 94, Chodov. 
Tel: 732 803 835

• Instalatérské práce - výměny a opravy baterií, WC, 
připojení praček, myček. Tel.: 737 384 001

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová - 
opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. Zdiměřická 
1446, Praha - Jižní Město. Otevřeno po–čt 10:00–
18:00, pá 10:00–15:00. Tel.: 734 487 143

• Instalatér - oprava voda, odpad, plyn, montáž.  
Tel.: 603 771 808

• Uzdravující terapie a masáže, indická masáž 
hlavy, končetiny, záda (rodilý Ind), terapie vč. 
aromaterapeutické masáže celého těla, Praha 11, 
tel.: 724 109 799, www.vimana-art.webnode.cz

• One2one Jazykový klub - angličtina individuálně i 
pro firmy. Příprava na maturitu, FCE, CEA. Čeština pro 
cizince. Bezplatná konzultace – 603 961 617,  
www.one2one-jazykovyklub.cz. Nově i na FB

• Rekonstrukce, dlažby, obklady, malování, 
štukování, bytová jádra, pokládka plovoucích podlah 
a jiné práce. Marián Vojtek tel.: 608 217 581., 
rekonstrukce.mv@seznam.cz

PRÁCE
• Hledáme nové kolegy do týmu realitních 
poradců kanceláře JIHOMĚSTSKÉ REALITY, 
starající se převážně o Jižní Město. Kontaktujte nás: 
702 156 305, info@jihomestskereality.cz

OSTATNÍ

• REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY V ORDINACI 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE u metra Chodov, 
tel.: 211 222 212, registrujte se online na  
www.ordinacePRAHA.cz. MUDr. Sobotka

• Ordinace praktického lékaře Socrates medical, P4, 
poliklinika Hviezdoslavova 1600/6, 1. patro, přijímá 
k registraci nové pacienty. Smlouvy s pojišťovnami 
máme.Tel.: 267 914 143

• Koupím staré rybářské náčiní do muzea. Pruty 
bambusové, laminátové, navijáky, splávky, třpytky, 
knihy, krabičky a veškerý rybářský cajk do roku 1992. 
Kontakt: 777 206 746, hofman@dexempo.cz



32 Inzerce

RV
18

01
74

5/
01

SLEVY 
AŽ 50 % 

SLEVOVÁ KNÍŽKA 
K VYZVEDNUTÍ NA INFOSTÁNCÍCH 

CENTRA CHODOV.

4.–7. ŘÍJNA

VÍCE NA 
CENTRUMCHODOV.CZ

 *pro členy věrnostního programu

ORIGINÁLNÍ 
ČESKÁ SÍŤOVKA 

ZDARMA*
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