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Nebojte se rakoviny prsu! 
Objednejte se na preventivní vyšetření ještě dnes, při
včasné diagnóze je šance na úplné uzdravení téměř jistá. 

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D.

Mamma centrum Háje
Konstantinova 1479/1, Praha 11
+420 775 13 11 11
mammacentrum@buprague.cz
www.buprague.cz

Screeningové centrum pro diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných nemocí prsu

Nejmodernější diagnostické vybavení

Předání nálezu ihned po vyšetření

Objednací termíny dle Vašich potřeb

inzerce.indd   1 25.10.18   10:53
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Nová prodejna pánské módy CAMP DAVID 
a dámské módy SOCCX v srdci Říčan

• náhrada za zrušenou prodejnu v OC Chodov
• dojedete k nám rychleji, než do centra Prahy
• osobní přístup ke každé klientce / klientovi
• skvělá německá kvalita, široký sortiment
• během nákupu Vás i Váš doprovod 

občerstvíme 

Obchodní dům MESTEK (I. patro)
Masarykovo náměstí 14/10, Říčany
Po–Pá 9:00–17:30 | So 9:00–12:00

E-mail | obchod@campdavidricany.cz 
Telefon | 724 937 937

Řekněte heslo „KLÍČ“ a získáváte 20% slevu.   

Pohodlí, originalita a styl,  
to je CAMP DAVID and SOCCX

Logo CD_SX na fasadu Ricany 440x220 1ku2.indd   1 27.07.2018   15:43:52
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www.cviko.cz

cviko.cz
pohybem ke  zdraví

Cvičení pro 

Tel.: +420 603 116 601   E-mail: info@cviko.cz 

                  Squashpoint - Praha 4 - Háje
Květnového vítězství 79 (10 min. chůže od metra Háje)
Adresa:

Rozvrh:

 v kurzu 140 Kč.

Kurz od září 2018 - leden 2019

Lekce od 4 měsíců do 3 let
RODIČE S DĚTMI 

Lekce jsou sestaveny z různých říkanek, 
básniček, písniček i drobných her. 

Cena lekce 

Út

St
Pá
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo byl 
pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a redakce: městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, IČ: 00231126, tel.: ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, 

e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Michal Ezechel. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. 

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 26. října 2018. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně 

inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce.

Plošná inzerce: Karel Dobiáš, mobil 739 300 390, e-mail klic@regvyd.cz, řádková inzerce: mobil 733 720 744, e-mail radkova.inzerce@regvyd.cz. 

Strana 27 je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro 

sdělení, která vyjadřují názory členů Zastupitelstva městské části Praha 11 týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů 

městské části Praha 11.
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Vážení a milí,

babí léto definitivně skončilo a před námi je velké výročí. Za pár dní se naše republika dožije sta let. Je znatel-

ně menší než Československo v roce 1918, jež se navíc v květnu 1919 rozrostlo o Podkarpatskou Rus, která ale 

byla už v roce 1945 odstoupena Sovětskému svazu. Před 26 lety jsme se pokojně rozešli se Slovenskem, a tak 

vznikla Česká republika. Přes ten „vysoký věk“ je dnes Česko v dobré kondici a já věřím, že má před sebou světlou 

budoucnost. My toto výročí oslavujeme vysazením dvou lip naproti chodovské sokolovně. Kdysi zde prý pět lip vysadili so-

kolové. Nyní už tu jsou tři nové, čtvrtou jsme vysadili při svátku sv. Václava a tu pátou do původního počtu hodláme vysa-

dit koncem října. Lípy tak budou dalším generacím připomínat dlouhou historii naší země a především základy, na kterých stojí. 

T. G. Masaryk, který tyto základy tvořil, kdysi řekl, že „… svět stál a stojí na práci, ne na náladě, svět udržuje se jen prací, a to 

prací drobnou, prací stálou“. Věřím, že právě díky české pracovitosti a houževnatosti se naši malou zemi v srdci Evropy podařilo 

zachovat i přes těžké zkoušky, kterým musela čelit.

A to samé platí pro rozvoj Jižního Města. Mám velkou radost, když vidím změny, kterými právě díky společné trpělivé práci 

prochází. Přibývá zeleně, zanedbaná veřejná prostranství a vnitrobloky se postupně regenerují a znovu ožívají. Na opravených hři-

štích si zase hrají děti. Po kompletních rekonstrukcích školních hřišť v ZŠ Ke Kateřinkám a ZŠ Donovalská jsme v říjnu otevřeli také 

rekonstruovaný pavilon tělocvičen ZŠ K Milíčovu. Další opravy jsou v plném proudu. 

Ke změnám k lepšímu přispěl i participativní rozpočet, který už je ve fázi realizace. Všechny vítězné projekty jsou v různém 

stupni rozpracování. Jsme v kontaktu s autory návrhů a diskutujeme s nimi případné drobné úpravy. Těší mě, že už první dva ná-

vrhy jsou těsně před dokončením. Už teď je jasné, že první ročník se podařil, takže budeme pokračovat. Pro další ročník chceme 

letošních pět milionů navýšit alespoň o milion. Podrobnosti o jednotlivých projektech najdete na našich webových stránkách.

Pěkně se nám koncem října ochladilo a to je připomínka pomalu se blížících Vánoc. Jihoměstská sociální připravuje novou 

kampaň s pracovním názvem „Osamělý senior“. Ta chce vyburcovat obyvatele Jižního Města, aby si začali více všímat osamělých 

starých lidí ve svém okolí a pomohli je pozvat na předvánoční akce určené pro ně. Čeká je tam vánoční program, dostanou malý 

dárek a také nabídku různých služeb. Cílem je zprostředkovat nové kontakty, aby se nikdo nemusel cítit sám. A to nejen o Váno-

cích. Podrobnosti najdete uvnitř tohoto Klíče. Jihoměstská sociální bude mít, jako každý rok, v Centru Chodov i strom splněných 

přání. A ještě mám jednu prosbu: v loňském roce spustil Český rozhlas pilotní projekt „Ježíškova vnoučata“, zaměřený na plnění 

přání seniorům: ta byla různá, od dobré čokolády po netradiční zážitky, často se ale týkala jen možnosti mít si s kým popovídat. 

Zkuste se zapojit! Letošní seznam přání najdete na webové stránce projektu www.jeziskovavnoucata.cz od 12. listopadu. Zapojit 

se a pomoct rozdávat radost těm, kteří už jí tolik nemají, může každý. Ostatně nejsou právě o tomhle Vánoce?  

Tento můj úvodník je možná mým posledním. Je tedy čas poděkovat Vám, kteří jste jej četli, a popřát všem Jihoměšťanům: 

Ať se Vám v naší Praze 11 žije stále dobře! Mějte se krásně!

Váš Petr Jirava, starosta



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

  
Vánoční výzdobu v Centru Chodov 
rozsvítí Bill Nighy, britská hvězda  
z filmu Láska nebeská   

Největší nákupní centrum v České repub-
lice přichystalo pro své zákazníky velkou 
vánoční senzaci. 

Vánoční výzdobu Centra Chodov inspi-
rovanou filmem Láska nebeská přijede 
ve čtvrtek 15. listopadu v 18:00 osob-
ně rozsvítit britský herec Bill Nighy alias 
rocker Billy Mack. Součástí večerní show, 
která proběhne na „náměstí“ před prodej-
nou Peek & Cloppenburg, budou hudeb-
ní vystoupení, společné focení i benefiční 
promítání filmu Láska nebeská v Cinema 
City Chodov.

  
Časopis Klíč je třetím  
nejlepším radničním periodikem v ČR

Občanské sdružení Oživení zveřejnilo 
v říjnu výsledky důkladné obsahové ana-
lýzy 65 periodik největších českých sa-
mospráv. Od jara tohoto roku hodno-

tili tvůrci analýzy informační hodnotu 
jednotlivých časopisů na základě pozitiv-
ních a negativních ukazatelů. Do kladné 
kategorie zařadili například velikost pro-
storu, který je v časopisech poskytován 
k prezentaci jiných názorů než jen zá-
stupců vedení radnic, nebo zda se v nich 
objevují zprávy o místním dění a mož-
nosti občanů aktivně se do něj zapojit. 
Naopak negativně byly hodnoceny ano-
nymní články či dehonestace názorových 
oponentů.
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Časopis Klíč se v rámci analýzy umístil na 
třetí příčce, a stanul tak na pomyslných 
stupních vítězů. Lepší hodnocení získa-
lo už jen vítězné periodikum města Brna, 
následované druhým Libercem.  

Programem návštěvníky provede Ma-
rek Eben, více informací naleznete na  
www.centrumchodov.cz.

  
Dobrovolní hasiči ocenili starostu  
MČ Praha 11 za dlouhodobou spolupráci   

K příležitosti 100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky zorganizoval Sbor 
dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov 
slavnostní oceňování osobností, které se 
v posledních letech výrazně angažovaly 
v rozvoji sboru.

Prvním z oceněných, kteří od sboru do-
stali pamětní medaile vydané Sdruže-
ním hasičů Čech, Moravy a Slezska, se 
stal starosta MČ Praha 11 Ing. Petr Ji-
rava, a to za pomoc při zřízení nové ha-
sičské zbrojnice či nákupu mobilní požár-
ní techniky.

Dále byl oceněn kolektiv příslušníků Ha-
sičského záchranného sboru hl. m. Pra-
hy ze stanice č. 4 – Chodov, zastoupený 
velitelem stanice Pavlem Jůnou. Právě 
díky úzké spolupráci dobrovolných hasičů 
s profesionálními, ať už při výcviku, nebo 
formou odborných stáží, se daří kvalitně 
vzdělávat členy výjezdové jednotky SDH 
Chodov, kteří jsou tak schopni adekvát-
ně reagovat při veškerých mimořádných 
událostech. 

Na závěr slavnostního aktu sbor poděko-
val dvěma pracovníkům oddělení krizové-
ho řízení Úřadu MČ Praha 11, paní Pe-
tře Víznerové a Mgr. Pavlu Krčílkovi, za 
účinnou kooperaci při událostech vyžadu-
jících zásah sboru a maximální podporu 
jeho činnosti. 

  
Občanská linka 
Prahy 11 pomáhá

Potřebujete vymě-
nit občanský prů-
kaz? Zajímá vás, 
jestli městská část pořádá vítání občán-
ků? Zaběhl se vám pes a chcete pomoct 
s jeho hledáním? Ať už řešíte jakoukoliv 
životní situaci, neváhejte využít Občan-
skou linku Prahy 11, kde vám rádi pomo-
hou a poradí. 

Linka funguje bezplatně na telefonním 
čísle 800 104 300 nebo e-mailové ad-
rese obcanskalinka@praha11.cz. V pří-
padě, že se vám nebude moci věnovat 
přímo referentka informační kanceláře 
z důvodu vyřizování dotazů či stížností 
volajících před vámi, máte možnost za-
nechat vzkaz nebo využít výše uvedený 
e-mailový kontakt (tyto vzkazy jsou vy-
řizovány hned následující pracovní den).

Úřední hodiny informační kanceláře:
Pondělí 8:00–17:30 hod.
Úterý  8:00–15:30 hod.
Středa  8:00–17:30 hod.
Čtvrtek 8:00–15:30 hod.
Pátek 8:00–14:00 hod.

3. místo



5Aktuálně

Výsledek voleb do Zastupitelstva MČ Praha 11

  
Změna adresy pracoviště odboru 
územního rozvoje 

Dovolujeme si vás upozornit, že odbor 
územního rozvoje nyní působí na novém 
pracovišti, a to na adrese Jurkovičova 
988/26, Praha 11. Pracovní a návštěv-
ní doba, stejně jako kontakty na jednotli-
vé pracovníky (telefon, e-mail) se nemění. 
Doručovací adresa pro písemná podání 
se rovněž nemění, je jí i nadále podatel-
na Úřadu MČ Praha 11 (Ocelíkova 672/1, 
149 41 Praha 11).

Děkujeme za pochopení.

5. a 6. října tohoto roku proběhly volby do Zastupitelstva MČ Praha 11. Zastupitelstvo naší městské části má 45 členů, kteří 
byli voleni v jednom obvodě, a to při volební účasti 44,35 %. Rádi bychom tímto poděkovali všem, kdo k volbám přišli, za 
jejich čas a členům okrskových volebních komisí za skvěle odvedenou práci. Níže naleznete seznam nově zvolených zastupi-
telů řazených podle politických stran či hnutí, za které kandidovali.

Hnutí pro Prahu 11
Ing. Jiří Štyler / HPP 11
PhDr. Šárka Zdeňková / HPP 11
Ing. Ladislav Kos / HPP 11
Ing. Václav Šmrha / KDU-ČSL
Martin Farmačka / HPP 11
RNDr. Kateřina Zelenková / HPP 11
Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D. / HPP 11
RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. / BEZPP
Ing. Irena Řivnáčová / KDU-ČSL
Bc. Libor Vrkoč / HPP 11
Alžběta Šafránková / KDU-ČSL
Václav Tejkl / BEZPP
Ivana Hovorková / BEZPP

Česká pirátská strana
Jiří Dohnal / Piráti
Mgr. Zuzana Ujhelyiová / Piráti 
Mgr. Martin Duška / Piráti
Ing. Ladislav Kos / Piráti
Michal Kovařík / Piráti 
Josef Kocourek / Piráti
Mgr. Jan Mejsnar / Piráti
Mgr. Zuzana Böhmová / BEZPP
Mag. Martin Muzikant, Ph.D. / Piráti

ANO 2011
Ing. Petr Jirava / BEZPP
Jan Říčař, MBA / ANO 2011
Ing. Ondřej Prokop / ANO 2011
Ing. Oldřich Balík / ANO 2011
Marta Šorfová / BEZPP
Ing. Martin Horák / BEZPP
Tomáš Bříza / ANO 2011

TOP 09 a Starostové a nezávislí
Mgr. Jakub Lepš, M.A. / TOP 09
Ing. Radka Soukupová / BEZPP
Mgr. Jan Stárek / TOP 09
Bc. Jan Mareš / TOP 09
Mgr. Blanka Janečková / BEZPP
Mgr. Tomáš Jileček / TOP 09

Občanská demokratická strana
Mgr. Pavel Dittrich / ODS
MUDr. Petr Křiváček / ODS
Ing. Martin Sedeke / ODS
Luděk Zítka / ODS
Jan Navrátil / ODS

Jižní Město – náš domov
Ing. Petr Souček / JM-ND
MUDr. Jitka Vydrová / BEZPP
Petr Sýkora / JM-ND

Svoboda a přímá demokracie  
– Tomio Okamura (SPD)
Bc. Robert Vašíček / SPD
Libor Pechmann / SPD

  
Poruchy veřejného osvětlení:  
kde je hlásit? 

S podzimem ubývá v ulicích denního svět-
la, o to důležitější je tak mít funkční veřej-
né osvětlení.  Správcem veřejného osvět-
lení je na území jedenácté městské části 
společnost Technologie hlavního města 
Prahy, a. s., které je poruchy, případně 

  
Žáci jihoměstských škol zápolili v plavání 

Plavecký bazén Jedenáctka VS ovlád-
ly i letos plavecké závody žáků základ-
ních škol, které zde tradičně pořádá MČ 
Praha 11. Závodů se zúčastnili žáci pá-
tých, šestých, sedmých a osmých tříd, je-
jich výkony se měřily zvlášť v kategoriích 
chlapců a dívek. Ve štafetě pak už zápoli-
la čtyřčlenná smíšená družstva.

„Myslím si, že jako Česká republika může-
me být hrdí na to, kolik dětí a dospělých 
umí plavat. Tyto závody jsou způsobem, 

jak podporovat plavání všech a zároveň 
motivovat plavce, kteří se tomuto sportu 
chtějí věnovat vrcholově,“ vysvětlil hlavní 
smysl závodů Mgr. Jakub Lepš, místosta-
rosta MČ Praha 11 pro školství, sport 
a kulturu.

V rámci sportovního klání daly děti do 
svých výkonů všechno a nezapomněly 
ani na správně hlasité fandění. Na nej-
lepší z nich pak čekaly medaile, poháry 
a dárky od městské části. 

havárie veřejného osvětlení možné hlásit. 
Využít lze bezplatnou linku 800 40 40 60 
nebo elektronický formulář dostupný 
na následujícím odkazu: www.thmp.cz/ 
h laseni -poruch-vo/uncategor ised/
hlaseni-poruch.
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V měsíci říjnu 2018 proběhly opětovně ve 
všech objektech městské části Praha 11, 
spravovaných společností Jihoměstská 
majetková, a. s., technické prohlídky posu-
zující jejich vnitřní i vnější stav, a to i včet-
ně přilehlých pozemků. Tyto technické pro-
hlídky se provádějí dvakrát ročně již řadu 
let v cca 70 školských, kulturních, spor-
tovních, zdravotnických a ostatních zaří-
zeních za účasti provozních techniků naší 
správní společnosti, pověřených zástupců 

z městské části a příslušných provozova-
telů. Podzimní technické prohlídky slou-
ží zejména ke zhodnocení veškerých do-
posud provedených oprav v daném roce 
a předběžné identifikaci dalších finančně 
nákladnějších oprav, ale i investic, které by 
se měly v blízké budoucnosti zrealizovat. 
Z rozsáhlejších naplánovaných oprav nad 
100 tis. Kč bylo v letošním roce v těch-
to objektech úspěšně zajišťováno 25 akcí 
v celkové hodnotě 13,5 mil. Kč. 

Dalších 12 mil. Kč budou letos činit nákla-
dy vynaložené na různé drobné opravy 
a údržbu. Celkově vynaložené náklady na 
opravy budou v roce 2018 v obdobné výši 
jako v roce 2017, ale výrazně vyšší než 
v dalších předchozích letech. Zhruba 80 % 
z těchto nákladů je čerpáno na zajišťování 
oprav a renovací v objektech mateřských 
a základních škol. 

Ing. Tibor Kováč, Jihoměstská majetková, a. s. 

BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV 

77 % bytových jednotek již 
v podnájmu, podnájem pokračuje 

 n 45 volných bytových jednotek  
v kategorii 1+kk až 3+kk 

 n 3 komerční prostory k podnájmu
 n nabídka podnájmu vnitřních 

garážových stání pro veřejnost 
 n 100 volných 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

Technické prohlídky městských objektů
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���L�P���11Realizace vítězných návrhů je v plném proudu!  

V letošním roce naše městská část vůbec poprvé spustila projekt participativního 
rozpočtu, nazvaný Spolu za lepší 11. Z desítek skvělých návrhů na zlepšení 
života na Jižním Městě, které jste do projektu přihlásili, vzešlo devět vítězných. 
Realizace většiny z nich již byla zahájena a nyní se plně věnujeme jejímu 
dokončení. U některých návrhů bohužel situaci komplikují roztříštěné vlastnické 
vztahy, autorská práva, složitosti terénu či kolize s dlouhodobými záměry 
městské části: v těchto případech se snažíme zmíněné překážky realizace 
odstranit, aby k ní mohlo dojít co nejdříve. V přehledu níže jsme pro vás 
připravili informace, v jaké fázi se nyní jednotlivé vítězné návrhy nachází.

Návrh číslo 8. Obnovení a úprava části 
pozemku v okolí ulice Kosmická, autor 
Blanka Hrabánková
V současné době je zpracovaná konečná 
podoba úprav celého prostoru. Zároveň 
probíhá jednání s vlastníkem výtahu, který 

se nachází na pozemku parc. č. 1209/42, 
o jeho odstranění, aby mohlo dojít k zahá-
jení prací. Odbor správy majetku zjišťuje 
cenové nabídky na úpravy betonových tru-
hlíků na pochozí zóně, které budou osázeny 
na jaře 2019.

Návrh číslo 9. Rekonstrukce dětského 
hřiště poblíž ulice Machkova, autor 
Vladimír Kašparovský
Nejprve proběhlo půdorysné zakreslení her-
ních prvků na dětském hřišti, které budou 
doplněny o vahadlovou houpačku a dvě pé-
rové houpačky. Umístění lanové sestavy 
bude konzultováno se 
společností provádějí-
cí hlavní roční kontroly 
dětských a sportovních 
hřišť. Doplnění dětské-
ho hřiště vybranými 
herními prvky bude pro-
vedeno na základě po-
ptávkového řízení v ob-
dobí únor až duben 
2019.

Návrh číslo 11. Revitalizace plácku  
/ parku před domy v ulici Brandlova,  
autor Jana Rajtmajerová

Na společné schůzce s autorkou návrhu, 
zástupci odboru správy majetku a koordi-
nátorkou participativního rozpočtu byly do-
hodnuty potřebné úpravy návrhu. Ten je 
nyní ve fázi přípravy poptávky dodavatele.

Návrh číslo 17. Vzdušná protisluneční 
pergola v parku u Chodovské vodní tvrze, 
autor Radek Šimon

První krok se týkal výběru nejvhodnějšího 
prostoru pro umístění pergoly, který pro-
běhl s ohledem na závlahový systém trav-
natých ploch. Vybraný prostor se nachází 
v blízkosti hřiště na discgolf. Následně jsme 
požádali o souhlas s umístěním pergo-
ly projektantku sadovnických úprav parku 
u Chodovské tvrze, která návrh podpořila 
a doporučila použít ke zhotovení pergoly ko-
vové stavební prvky místo dřevěných, a to 
z důvodu sjednocení materiálu mobiliáře. 
Kvůli povětrnostním podmínkám bude za-
tím pergola umístěna do parku bez plach-
ty, aby nedošlo k jejímu poškození. Plachta 
sem bude instalována na jaře příštího roku. 

Návrh číslo 28. Základní lezecká 
a posilovací sestava u cyklostezky v ulici 
Tererova, autor Matěj Bíža
K doladění detai-
lů návrhu proběhla 
schůzka zástupců 
odboru územního 
rozvoje, odboru ži-
votního prostředí 
a nízkoprahového 
zařízení pro děti 
a mládež, centra Ymkárium. Vzhledem k na-
vrhované lokalitě umístění sestavy, která 
se nachází v blízkosti nevyužité asfaltové 
plochy, se zúčastněné strany dohodly, že 
projekt bude rozšířen a řešen komplexně: 
vznikne zde sportoviště pro workout a par-
kour, doplněné o základní lezeckou a posilo-
vací sestavu. Současně bude revitalizováno 
i blízké okolí. Předpokládané dokončení pra-
cí připadá na konec roku 2019. 

Návrh číslo 44. Světlo u Modré školy,  
autor Antonín Vintr
Na základě místního 
šetření jsme zjistili, že 
se pozemek, kde má 
být dle návrhu světlo 
umístěno, nachází ve 
vlastnictví hl. m. Prahy. 
Odeslali jsme proto žá-
dost správci veřejného 

osvětlení, kterým je společnost Technolo-
gie hlavního města Prahy, a.s., aby se návr-
hem začal neprodleně zabývat. 

Návrh číslo 47. Vyčištění a zatravnění 
plochy před vstupem do ZŠ Květnového 
vítězství 40/64, autor Ivana Mózerová

Na realizaci návrhu jsme začali pracovat 
v září tohoto roku. Nejprve byla odstraněna 
kruhová zpevněná plocha, následně srov-
nán povrch a navezena zemina. Tráva zde 
bude zaseta v listopadu tohoto roku, pří-
padné přesetí trávy pak proběhne na jaře 
roku příštího.

Návrh číslo 33. Trampolínky,  
autor Martina Brennová
V září tohoto roku 
byly v souladu 
s návrhem zahá-
jeny na místě sta-
vební práce. Pů-
vodní pískoviště 
bylo odstraněno 
i s okolní zámko-
vou dlažbou, která 
bude po celé ploše 
nahrazena pryžovými deskami. Nyní je při-
praven poptávkový list na montáž a dodáv-
ku dvou trampolín o velikosti 2x 2 metry. 
Předpokládaný termín dokončení prací při-
padá na leden 2019.

Návrh číslo 43. Plíce kolem dálnice:  
Stromy jako čističky ovzduší kolem  
dálnice D1, autor Jan Zbořil
Vzhledem k agrotechnickým termínům 
a blížícímu se zimnímu období proběhne vý-
sadba dřevin na jaře roku 2019, a to na po-
zemcích ve svěřené správě MČ Praha 11.

Obr. 1  Fotografie současného stavu
Obr. 2  Fotografie současného stavu
Obr. 3  Fotografie současného stavu
Obr. 4 Ilustrativní foto
Obr. 5  Fotografie současného stavu
Obr. 6  Fotografie současného stavu 
Obr. 7 Fotografie ze dne 27. 9. 2018 
 z průběhu stavebních prací
Obr. 8 Fotografie současného stavu

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte 
kontaktovat koordinátorku projektu  
Spolu za lepší 11:  Alžběta Plocová, DiS.
Tel: +420 267 902 492
E-mail: plocovaa@praha11.cz
Web: www.spoluzalepsi11.cz
Adresa: Ocelíkova 672/1 
149 41 Praha 415, místnost 32

1

2

3

4

5

6

7

8

Participativní rozpočet 7



 

Život na Jižním Městě8

Rekonstrukce pavilonu tělocvičen  
ZŠ K Milíčovu dokončena!
Začátkem října proběhlo slavnostní otevření kompletně zrekon-
struovaného pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu. 

Tři tělocvičny jsou nově vybaveny tak, aby si v nich děti moh-
ly vyzkoušet co nejširší škálu sportů: horní tělocvična, která má 
parketovou podlahu, je určena převážně na basketbal, ostatní 
dvě tělocvičny pak mají měkký povrch. „Je to zde nově opláště-
no, byly vyměněny veškeré rozvody, obložení i podlahy,“ shrnul 
výsledek rekonstrukce Ing. Petr Jirava, starosta MČ Praha 11. 

Vedle dětí ze ZŠ K Milíčovu pak budou tělocvičny v podvečer-
ních hodinách sloužit i dalším jihoměstským sportovcům. 

investiční  

akce 

MČ Praha 11

Regenerace vnitrobloku Stříbrského, 
Cyprichova, Sulanského
V říjnu byla zahájena regenerace vnitrobloku při 
severní straně ulice Stříbrského: prostor zkrášlí 
množství stromů a květinové záhony. V rámci úprav 
lokality dojde k odstranění betonového amfiteátru a dalších be-
tonových prvků, ve vnitrobloku pak bude vytvořen klidový prostor 
určený primárně pro oddych a relaxaci. Výrazným prvkem bude 
diagonální cesta vedená z jihovýchodní do severozápadní části 
vnitrobloku, která je odvozena od motivu listu. Cesty budou z ži-
vičného a mlatového povrchu. 

Prostor bude vhodně doplněn mobiliářem, veřejným osvětlením, 
trvalkovými záhony a dosadbou stromů. Předpokládaný termín 
dokončení prací připadá na začátek roku 2019. 
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Městská část pořádala 
v sobotu 15. září 2018 
již II. ročník charitativ-
ního běhu pro dobrou 
věc. Finanční výtěžek 

z této akce byl stejně 
jako v loňském roce věno-

ván Nadaci Naše dítě. Účast-
níci se za krásného počasí sešli v areálu 
fotbalgolfu, kde pro ně byl připraven do-
provodný program. Závod byl odstartován 
v 14.00 hodin a všechny závodníky čekala 
trať dlouhá 4 200 m. I když nešlo o klasické 

závodění, někteří běžci si sáhli na dno sil. 
Na startovném se vybralo 24 500 Kč. Tato 
částka je sice nižší než v minulém ročníku, 
ale pocit z toho, že pomáháte někomu, 
kdo to potřebuje, je hřejivý. O účelu, na kte-
rý Nadace Naše dítě vybranou částku po-
užije, vás budeme informovat. Závěrem 
bych chtěla poděkovat nejen všem účast-
níkům, ale i firmě Teekanne, která poskytla 
pro běžce nápoje, a společnosti REMAX za 
krásný skákací hrad. 

Jana Draštíková, místostarostka 

Setkání u vánočních stromů 
První vánoční strom jsme v naší měst-
ské části ozdobili v sobotu 15. prosince 
2007 na Kateřinském náměstí. Od té doby 
v této tradici pokračujeme. Již třetím ro-
kem zdobíme stromky dva, jeden v Újez-
dě a jeden v Kateřinkách. Stejně tomu tak 
bude i v roce letošním. Těšíme se na vás 

v sobotu 1. prosince v 16.00 hodin na 
újezdském náměstí a v neděli 2. prosince 
v 16.00 hodin na Kateřinském náměstí. Na 
obou setkáních rozsvítíme stromy, které 
budou svítit až do 6. ledna 2019. 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Likvidace odpadů
Přistavení kontejnerů na bioodpad 
Sobota 17. listopadu 2018  
od 9.00 do 12.00 hodin
• ulice Ke Smrčině
• ulice Formanská u Návesního 

rybníka
Sobota 24. listopadu 2018  
od 9.00 do 12.00 hodin
• ulice Ke Smrčině
• křižovatka ulic Proutěná 

a U Pramene
• ulice Na Vojtěšce
• ulice Formanská u Návesního 

rybníka

Jak jsme hlasovali v komunálních a senátních volbách
V městské části se konaly ve dnech 5. října a 6. října volby do Za-
stupitelstva městské části Praha-Újezd, do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy a do Senátu Parlamentu ČR.

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd
Do zastupitelstva městské části se volilo 11 členů. Ve volbách hla-
sovalo 1 226 voličů, z celkového počtu 2 147 oprávněných voličů. 
To představuje 57,10% účast. Platných hlasů bylo 11 141.

Jak jsme hlasovali? 
Pro Prahu – 6 430 hlasů (57,71 %), strana získala 6 mandátů. Nezá-
vislí pro Újezd a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09 – 4 711 hla-
sů (42,29 %), strana získala 5 mandátů.

Zvolení členové zastupitelstva:
Václav Drahorád, kandidoval za Pro Prahu, 669 hlasů  
Ivan Křížek, kandidoval za Pro Prahu, 592 hlasů
Hana Petrová, kandidovala za Pro Prahu, 584 hlasů
Ing. Barbara Rozsypalová, kandidovala za Pro Prahu, 577 hlasů
Jiří Vlach, kandidoval za Pro Prahu, 578 hlasů
Dana Zdeňková, kandidovala za Pro Prahu, 603 hlasů 
Jiří Pitrman, kandidoval za Nezávislí pro Újezd 
a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 501 hlasů
Jana Draštíková, kandidovala za Nezávislí pro Újezd 
a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 430 hlasů
Ing. Zdeněk Hromádka, kandidoval za Nezávislí pro Újezd 
a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 455 hlasů
Ing. Filip Ranoš, kandidoval za Nezávislí pro Újezd 
a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 443 hlasů
Mgr. Ilona Šimková, kandidovala za Nezávislí pro Újezd 
a Kateřinky s podporou STAN a TOP 09, 448 hlasů

Jak jsme hlasovali ve volbách do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy
Ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy přišlo volit 
z celkového počtu 2 147 oprávněných voličů 1 226 osob, což je 
57,10 %. 
Šest stran, které v naší městské části získaly nejvyšší počet hlasů:
1. Česká pirátská strana, 13 241 hlasů
2. Občanská demokratická strana, 13 131 hlasů
3. ANO 2011, 10 375 hlasů
4. PRAHA SOBĚ, 7 742 hlasů
5. Koalice STAN a TOP 09, 11 330 hlasů
6. STAROSTOVÉ PRO PRAHU, 6 618 hlasů

Jak jsme hlasovali v I. kole voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky
Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky přišlo volit 
z celkového počtu 2 144 oprávněných voličů 1 175 osob, což je 
54,80 %.
Čtyři kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů:
1. Pavel Fischer, nezávislý kandidát, 629 hlasů
2. Ing. Eva Tylová, Piráti s podporou LES, 119 hlasů
3. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., nezávislý kandidát, 116 hlasů
4. Ing. Ivan Pilný, ANO 2011, 115 hlasů

Jak jsme hlasovali v II. kole voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky
V II. kole, konaném ve dnech 12. a 13. října, přišlo volit z celkového 
počtu 2 146 oprávněných voličů 491 osob, což je 22,88 %. Pavel 
Fischer získal 431 hlasů, což je 87,78 %, a Ing. Eva Tylová získala 
60 hlasů, což je 12,21 %.
 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Revitalizace směrovek 
Městská část nechala o prázdni-
nových měsících „oživit“ městský 
orientační systém pro motoristy, 
aby svými rozměry, velikostí pís-
ma a barevným provedením odpo-
vídal vyhlášce, kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních ko-
munikacích. Byly vyměněny také upí-
nací pásky a držáky. Doufáme, že 
staronové označení ulic a místních 
cílů bude co nejdéle sloužit k vaší 
spokojenosti. 

Ing. Pavel Staněk 
odbor investiční

Běh pro dobrou věc
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TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro seniory: Na Třeštibok 
Dne: 13. 11. 2018 (úterý)
Sraz: Odjezd v 9:04 hodin z vlakové zastávky Kačerov 
(nebo odjezd vlakem z Kačerova). 
Délka trasy: cca 11 km 
Procházkou vás provede paní Jitka
Trasa: Luka pod Medníkem – Třeštibok – Petrov – Davle 
Pro všechny cyklistické, turistické a komentované  
procházky platí: Účast na všech organizovaných procházkách je vždy 
na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, 
život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií bě-
hem akcí vyjádřete prokazatelně před zahájením. 
Kontakt: pro dotazy v pracovní dny pondělí až pátek 8:00–14:00 
tel.: 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz.

10 Život na Jižním Městě

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

TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro  
seniory: Z Bílé Hory na Strahov

Dne: 15. 11. 2018 (čtvrtek)
Sraz: v 10:00 na konečné tramvaje  
č. 22 – Bílá Hora
Délka trasy: 6 až 9 km
Trasa: nenáročná cesta přes pláň ko-
lem Ladronky na Strahov, event. přes 
Petřín na Smíchov. Trasou vás prove-
de paní Věra.

KOMENTOVANé 
PROCHÁZKy pro seniory: 

Mozart na Starém Městě 
Dne: 3. 11. 2018 (sobota) 
Sraz: v 10 hodin u sochy Karla IV. 
na Křižovnickém náměstí u Karlova 
mostu 
Co se dozvíte: Kde bydlel, kam cho-
dil a kde se bavil Wolfgang Amadeus 
Mozart na Starém Městě pražském. 
Kde bydleli v Praze svobodní zednáři. 
Procházkou vás provede paní Jelena.

Kolem dvou radnic 
na Malé náměstí 
Dne: 6. 11. 2018 (úterý) ) 
Sraz: ve 14:00 hodin na Dražického 
náměstí 
Kolem dvou radnic přes Malé ná-

městí. Jak to bylo s mi-
strem Hanušem a proč 
chtěli dát orloj do sta-

rého železa v 18. stole-
tí. Jak se Terezka, 
socha Vltavy na 
Mariánském ná-

městí, málem sta-
la nejbohatší sochou 

na světě. Procház-
kou vás provede paní 
Jelena.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory: Kazínem nic nezkazíš
Víte, kde spí Rusalka ve Stodůlkách? Jak hlubočepské ženy umrav-
nily muže? Co dělali čerti v jeskyni? A jak je to s hrádkem Bluk, Kazi 
a hostinským? 
Dne: 13. 11. 2018 (úterý)
Sraz: v 10:00, metro B Stodůlky 
Délka trasy: cca 32 km
Trasa: Starými Stodůlkami a kolem jezírek do Prokopského 
údolí a Hlubočep, podél Barrandovských skal do Radotí-
na, Černošic a na Kazín, do staré trampské osady s hos-
podou Tornádo. Pak se vydáme do Zbraslavi, celkem cca 
32 km (odtud je možný vlak). Vytrvalci jedou do Modřan 
– a klidně až domů… Za deštivého počasí nebo pokud 
by silně sněžilo se akce nekoná. 
Doporučujeme: si vzít s sebou náhradní duši nebo lepení, cyklistickou helmu, bli-
kačku, kolo vybavené odrazkami a funkčními brzdami. Občerstvení cestou. 
Kontakt: pro případné dotazy v pracovní dny na tel.: 724 603 317 nebo na 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Přijme pečovatelku
Přijmeme pečovatele/pečovatelku 
k přímé práci s klienty v DBB Petýr-
kova – dům s bezbariérovými byty. 
Práce 40 hod. týdně, pouze ve všed-
ní dny. Mzda s kurzem 19 tis. Kč, 
osobní ohodnocení, 5 týdnů do-
volené, dotované stravování, dal-
ší zaměstnanecké benefity. Nástup 
ihned. V případě zájmu se ozvěte na 
telefonní číslo 724 603 316 nebo na 
e-mailovou adresu: pece@jmsoc.cz.

Výlet do Kuksu a Kladrub nad Labem 
Jihoměstská sociální a.s. za podpo-
ry MČ Praha 11 připravila v září další 
výlet pro seniory z Jižního Města. Zá-
jem byl opravdu velký. Areál rozhlehlé-
ho hospitálu jsme prošli se zkušenou 
a velmi příjemnou průvodkyní. Obdi-
vovali jsme bylinky v bylinkové zahra-
dě, zakoupili mnoho zdravého k posí-
lení před zimním obdobím v místním 

obchůdku se zdravou výživou a ještě 
tím podpořili charitativní projekty. Dob-
ře jsme poobědvali a zrelaxovali při 
kávě a štrůdlu v hospodě Na Sýpce, 
abychom pokračovali do vyhlášeného 
a nejstaršího hřebčína obdivovat krá-
su „starokladrubáků“. Byl to pohodový 
den zalitý sluníčkem a dobrou náladou 
všech účastníků. 

Taneční odpoledne pro seniory
Dne: 14. 11. 2018 (středa), od 13:30 hodin 
Kde: v objektu Stravovacího centra Křejpského 1502/8
Cena zahrnuje občerstvení: chlebíčky, koláč, káva, voda. Přijďte si 
užít odpoledne, při tanci či poslechu za doprovodu živé hudby. Hraje 
p. František z kapely Střelný prach. 
Kontakt pro dotazy v pracovní dny po–pá 8:00–14:00  
na tel.: 724 603 317 nebo na e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz
Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti, (tj. mimo 
klientů sociálních služeb JMS a.s.) se individuálně přihlásí do 
9. 11. 2018 a vstupenku uhradí po předchozí domluvě na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro,  
tel. č.: 724 603 317.
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Přeji krásné dny,

tak jako nám podzimní příroda každý 
rok přináší nádherné barevné obrazy, 
snažíme se i my o to, aby byla nabídka 
KC Mezi Domy pestrá a barevná. Chce-
me, aby vám naše kavárnička posky-
tovala příjemné zázemí i v chladněj-
ších dnech podzimu, proto jsme naši 

bohatou nabídku výborných domácích 
koláčů a dortů doplnili o mnohé slané 
speciality, které vám dodají potřebnou 
energii. Nově si u nás můžete vychut-
nat křupavé panini, quiche nebo tře-
ba domácí nakládaný hermelín. Pokud 
byste měli chuť „jen“ na kávu, můžeme 

vás potěšit kvalitní kávovou směsí 
MOAK. A aby vám naše káva oprav-
du chutnala, pořídili jsme nový mlýnek, 
který namele vždy čerstvou porci kávy. 
Přijďte ochutnat! :-)

 Andrej Mikulka

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU
Keramická dílna a Óm Chanting  
– sobota 10. 11.
Další tvořivé keramikování začínáme 
v 10:00, přihlašovat se nemusíte, 
stačí dorazit :-). Po keramické dílně vás 
zveme na Óm chanting setkání, které 
začne ve 13:00. Óm chanting je pras-
tará skupinová technika, která využívá 
transformační sílu zvuku ÓM k aktivaci 
sebeharmonizujícího potenciálu účast-
níků. Pomáhá léčit veškerou nerov- 
nováhu na fyzické, mentální, ener-
getické i duchovní úrovni.

Filmové odpoledne: Svoboda optikou  
P. Barabáše – pátek 16. 11.
V pátek 16. 11. budeme Mezi Domy 
od 16:00 oslavovat svobodomysl-
nost s dokumenty oceňovaného 
režiséra Pavla Barabáše. Zveme vás 
na filmové odpoledne, které bude nejen 

o svobodě, ale také o pohodovém po-
sezení, společném sdílení a povídání. 
Dobrovolné vstupné!

Lampionový průvod  
– čtvrtek 22. 11.
Ve spolupráci s Aničkou Černou z Koko-
za o.p.s. pořádáme i tento rok lam-
pionový průvod! V 16:00 začneme 
lampionovým tvořením Mezi Domy, 
abychom se pak se svítícími lam- 
piony přesunuli do KZ Vidimova, kde 
nás bude čekat pohádková zahrada 
plná pokladů, které si pak můžete Mezi 
Domy vyměnit za sladkou odměnu :-). 
Rezervace: e-mail info@mezi-domy.cz, 
tel. 777 485 939.

Dětský blešák – sobota 24. 11. 
Plánujete vyměnit šatník své ratoles-
ti, protože vám přes léto poněkud 

povyrostla? Touží vaše děti po něčem, 
co v obchodě neseženete? Všechno, 
co jste vždycky chtěli mít, určitě na-
jdete na DĚTSKÉM BLEŠÁKU Mezi 
Domy! Prodávat a směňovat můžou 
jenom samotné děti, dospělí mají pou-
ze oprávnění nakupovat :-). Začínáme 
ve 12:00! Rezervace prodejních míst: 
info@mezi-domy.cz, 777 485 939.

Nenechte si ujít v prosinci!
  2. 12. Tvoření adventních věnců  
 a vánočních přání
  8. 12. Keramická dílna,  
 Óm chanting
15. 12. Vánoční jarmark
22. 12. Pohádkový večer 

 Za tým MEZI DOMY s přáním 
 krásných listopadových dní
 Andrej Mikulka

NIKDO BY SE NEMĚL 
O VÁNOCÍCH CÍTIT SÁM
Oslovujeme všechny obyvatele 
Jižního Města ke spolupráci 
při hledání osaměle žijících 
seniorů. Znáte-li někoho 
ve svém okolí, předejte mu 
prosím naše pozvání na jedno 
z předvánočních setkání 
v Komunitním centru MEZI 
DOMY, Křejpského 1508.  
Více informací naleznete v Klíči 
na str. 16.

Můžete-li nabídnout svůj volný 
čas, který byste seniorům 
mohli věnovat, rádi vás 
na těchto setkáních také 
přivítáme.

DĚKUJEME ZA POMOC  
A ZA TO, ŽE SI VŠÍMÁTE 
SVÉHO OKOLÍ... 

Tým zaměstnanců  
Jihoměstské sociální a.s.
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Zvýhodnění závisí na konkrétním modelu a výbavě. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné 
objednávce na nový vůz se smlouvou o fi nancování s Renault Finance od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane 
dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault SCENIC: spotřeba 5,0–7,7 (l/100 km), emise CO2 136 –141 (g/km); Renault KADJAR: spotřeba 5,0–7,5 (l/100 km), emise CO2 
134–136 (g/km); Renault MEGANE: spotřeba 4,3–5,7 (l/100 km), emise CO2 102–131 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 4,0–6,9 (l/100 km), emise CO2 111–128 (g/km); Renault CLIO: spotřeba 3,6–6,5 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby 
paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla k 28. 8. 2018. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Zvýhodnění až 80 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA*

5 let záruka Renault

Limitovaná série Winter Edition
Modelová řada Renault

DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník 
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 4

Steinerova 608/4
149 00 Praha 4

Steinerova 608/4, 149 00 Praha 4
(za budovou fi nančního úřadu).

Provozní doba PO - PÁ 8:30 - 16:30
SO, NE a jiné časy dle dohody

Otevírací doba naší druhé kanceláře na adrese 
Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4 (v OD Chrpa) zůstává beze 
změny, PO – PÁ 8:30 – 19:00, SO 9:00 – 13:00, NE dle dohody.

Po dobu 
rekonstrukce 
opatovské pavlače 
nás najdete 
na nové adrese: 

Prodej bytové jednotky 1+1, 
užitná plocha jednotky 30m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 7. pod-
laží z 9.

PRODEJ BYTU 1+1
Tesaříkova, Hostivař

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
66m2, v DV s převodem do 
OV. Bytová jednotka se na-
chází v 6. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Hekrova, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 46m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 11. podlaží z 14.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Podjavorinské, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk, 
užitná plocha 65m2, v druž-
stevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 10. 
podlaží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+kk
Brechtova, Háje



14 Rozhovor

V letošním březnu 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. 
Žáci ZŠ Donovalská zpracovali životní příběhy paní Josefy Kochmannové 
(* 1932), rozené Dudkové, které se dají dohledat na webových 
stránkách https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-11.

Paní Josefu Kochmannovou jsme navštívi-
li v domově seniorů v Praze 11 a připravili 
s ní následující rozhovor.

Vy původně pocházíte z obce se zajíma-
vým jménem – z Fryšavy pod Žákovou 
horou. Jaké tedy bylo vaše dětství pod 
Žákovou horou?

Byli jsme chudá rodina. Tatínek původně 
pomáhal v mlýně a maminka tam slouži-
la. Rodiče měli sedm dětí, o které se ma-
minka musela starat. Když mi bylo 19 let, 
narodil se mi poslední sourozenec. Tatí-
nek měl jednoho koně a pracoval jako po-
vozník. Měli jsme jen malou chaloupku se 
šindelovou střechou. Museli jsme spát na 
zemi a ani ke stolu jsme se všichni nevešli. 
Bohužel přítomnost války jsme poznávali 
i ve Fryšavě. V Novém Městě na Moravě, 
které bylo od nás devět kilometrů, bydle-
li totiž němečtí Hitlerjugend. Když prochá-
zeli vesnicí, museli jsme se schovat, neboť 
hrozilo, že mohou střílet. Při střetu s nimi 
přišel o život i jeden kluk z naší třídy.

Vy sama jste se stala svědkem přestřel-
ky mezi Němci a partyzány. Jak k tomu 
vlastně došlo? 

Před barákem byla silnice a za domem 
byla stráň, kde začínal lesík. Koncem vál-
ky, když Němci ustupovali, došlo u naše-
ho baráku k jejich střetnutí s partyzány. 

Stříleli na sebe přes náš 
dům. Tatínek nás scho-
val pod okno, kde byla 
podezdívka, a tam jsme 
leželi na zemi po celou 
přestřelku. Ve zdech nám 
zůstaly průstřely, do kte-
rých jsme mohli strkat prsty.

Z rozstřílené chaloupky jste se 
přestěhovali na statek, a tak se z vaší 
rodiny stali kulaci.

My jsme se již do chalupy ve Fryšavě ne-
vešli, navíc jsme ji měli z přestřelky po-
ničenou. Rodiče tedy koupili 1. května 
1946 statek od sedláka ve Vlachovicích. 
A jak se ukázalo, byla to špatná doba 
na koupi statku a z nás se přes noc sta-
li kulaci. 

Rodiče se kvůli koupi velmi zadlužili a sed-
láci museli tehdy plnit dávky. Když jsme 
dojili krávy, tak jsme ani nesměli ochutná-
vat, dokonce chodila kontrola, jestli neu-
píjíme a tím schválně nedodržujeme ony 
dávky. Museli jsme tvrdě pracovat a otec 
nemohl kvůli dluhům vstoupit do JZD. 
Když se za něj postavili místní občané, 
skončil otec na tři dny ve vězení. Do JZD 
vstoupil až v roce 1975, kdy splatil dluhy.

I když jsem byla provdaná, tak jsme sem 
jezdili pomáhat rodičům.

A jak to bylo se školou?

Ve Fryšavě jsem chodila do obecné ško-
ly, ale do měšťanky jsme museli až do 
Nového Města na Moravě. To bylo z Vla-
chovic 6 kilometrů a nejezdil tam žádný 
autobus. Museli jsme tedy do školy cho-
dit pěšky. Já jsem vycházela z Vlachovic 
a kamarádka Vlasta Kuncová z vesnice 
Tři Studně. Vstávala jsem 10 minut před 
šestou, napila se teplého mléka a s ka-
valcem chleba, který jsem jedla cestou, 
jsem vyrazila do školy. Jednou dokonce 
musel tatínek zapřáhnout koníka kvůli 
závějím a jel pro nás a my se vezli zpět 
na sáňkách. Později svážel autobus pra-
covníky do Chirany, a tak jsme jezdili vle-
že na střeše autobusu. Teprve poté byla 
zavedena školní linka. Jelikož jsme byli 
kulaci, nemohla jsem studovat. Šla jsem 
tedy pracovat do tírny lnu, kde jsem vy-
kupovala len od sedláků.

Nesměla jste studovat, ale přesto jste 
se dostala až do Prahy na ministerstvo. 
Můžete nám tuto událost přiblížit?

Šéf tírny lnu Jirka Kadleců byl progresiv-
ní člověk a zařídil, abychom mohli psát 
na stroji. Když se pak uskutečnila v No-
vém Městě na Moravě soutěž v psa-
ní na stroji, já jsem vyhrála. V té době 
hledali v Praze na ministerstvu lehkého 

průmyslu písařku. Díky tomu jsem 
jela pracovat do Prahy. Po-

prvé pro mne přijelo auto 
z Prahy a já jsem pak na 

ministerstvu zapisova-
la. Tehdy mi bylo kolem 
19 let. Když v Praze 
potřebovali zapisovat, 
tak jsem se sebrala 
a jela tam vlakem. Pře-
spávala jsem na inter-

nátu ministerstva lehké-
ho průmyslu a pak se vždy 

vracela domů na Moravu. To 
trvalo asi dva roky. 

V té době jsem se však seznámila 
s manželem. Na ministerstvu měly totiž 
kvóty, kolik lidí má jet na jednocení cuk-
rovky, ale nikomu se nechtělo jet, pro-
to jsem byla vybrána já. Na jedné tanco-
vačce jsem se tam seznámila se svým 
budoucím manželem, který byl číšník 
a také byl vyslán na řepu. Později jsme 
se vzali a já od té doby žiji v Praze, kde 
jsem si při zaměstnání dodělala dvoule-
tou ekonomickou školu. 

Kdyby se někdo chystal na dovole-
nou do okolí vaší rodné vesnice, co 
byste mu doporučila, aby neopomněl 
navštívit?

Určitě bych doporučila rybník Sykovec 
nebo rybník Medlov. Za návštěvu jistě 
stojí i Brožova skalka a Žákova hora.

Děkuji za váš čas a za rozhovor.
Michal Ezechel

Přes noc se z nás stali kulaci
Foto: archiv obce Vlachovice



Báječná seniorská rekreace
Letošní zářijová rekreace pro seniory se 
uskutečnila v krásném a klidném prostře-
dí Českomoravské vysočiny v hotelu Med-
lov. Hotel se nachází u stejnojmenného 
rybníka a je celý obklopen lesy. Všichni 
jsme měli stejné a pěkné ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s přísl. a balkóny. 
Stravování bylo výborné a každý si mohl 
vybrat, na co měl opravdu chuť.

Během týdenního pobytu jsme měli 2 ce-
lodenní výlety, a to do Třebíče do baziliky 
sv. Patrika a do židovské synagogy. Další 
výlet byl do Žďáru n. Sázavou na Zelenou 
horu, do zámecké galerie a kostela a pak 
do jihlavské zoo. Počasí nám celý týden 
přálo, někteří se ještě koupali nebo opa-
lovali a jiní sportovali. Večery jsme trávili 
zpěvem při kytaře a harmonice. Největ-
ším zážitkem však bylo, že rostly houby 
a všichni jsme si vezli domů jak sušené hři-
by, tak i čerstvé a těšili se na smaženici.

Přijel se za námi také podívat ředitel JMS 
pan Dvořák, aby zjistil, jak se máme. Ale 
velký dík za opravdu báječnou a vydaře-
nou rekreaci patří sociální pracovnici Janě 
Holubové, která tohle pěkné místo pro 
nás nejen vybrala, ale naplánovala i výlety 
a celý týden se o nás pečlivě starala. Ješ-
tě jednou děkujeme za krásnou rekreaci 
a budeme se těšit zase na příští.

za 2. klub seniorů Věra Rysková 
za DPS Šalounova Jana Kovářová

15Život na Jižním Městě

poděkování

Učitelé a současní i bývalí studenti Gym-
názia Opatov si 26. 9. 2018 připomněli 
25. výročí jeho založení. V roce 1993 se 
pod taktovkou RNDr. Jana Peřiny původ-
ně detašované pracoviště Gymnázia Na 
Vítězné pláni osamostatnilo. 

To, že se v den oslav ve škole neuči-
lo, nebylo zdaleka to jediné, čím udělali 

pedagogové žákům radost. Cestu do 
školy si totiž mohli všichni zpestřit blou-
děním v labyrintu, jehož střed neovlá-
dal obludný Minotaurus, ale sympatic-
ký opat, kterého má škola ve znaku. 
Trocha nostalgie zahajovacích projevů 
byla vystřídána zábavnou vědomostní 
soutěží Máme rádi Opatov, v níž si stu-
dentské týmy ověřily, jak dobře svou 

školu znají. O odvaze a schopnosti im-
provizace vyučujících pak jistě mnohé 
přesvědčilo divadelní představení Erbe-
novy Svatební košile. I když kolegové 
oprášili dramatický text klasika 19. sto-
letí, humor rozhodně jejich vystoupení 
nechyběl.

Pravda, některým škarohlídům na chvíli 
zmizel úsměv z tváře při hledání pokla-
du, který byl naposledy uložen do země 
v atriu školy před deseti lety. Kdo si má 
pamatovat, kam přesně jsme ho tehdy 
zakopali? Ale nakonec vše dobře dopad-
lo a jednotlivé třídy převzaly obsah po-
kladu – poselství od svých předchůdců. 

V odpoledních hodinách byla škola ote-
vřena právě pro ně. Návrat do školních 
škamen zpříjemnil absolventům skvělý 
piknik, připravený ve spolupráci učitelů 
s dětmi i jejich rodiči. Kdo měl chuť (a že 
takových nebylo málo), pokračoval ve-
černím setkáním v SB Centru. 

„Líbilo se mi, že do příprav šla řada kole-
gů s velkou vervou a nasazením. Potěši-
lo mě, že se nám společně podařilo vy-
tvořit přátelskou atmosféru,“ zhodnotila 
průběh oslav jejich hlavní koordinátorka 
Mgr. Ludmila Bursíková. 

 Mgr. Markéta Rulfová

Gymnázium Opatov slavilo narozeniny



NIKDO BY SE NEMĚL 
O VÁNOCÍCH CÍTIT SÁM...

...SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OSAMĚLÉ SENIORY I TY, 
KTEŘÍ CHTĚJÍ NABÍDNOUT SVŮJ VOLNÝ ČAS OSAMĚLÝM, 
NA 4 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S PROGRAMEM DO 
KOMUNITNÍHO CENTRA MEZI DOMY, KŘEJPSKÉHO 1502/8.

● 28. listopadu od 14:30 do 16:00 hodin  ●  5. prosince od 10:00 do 12:00 hodin
● 12. prosince od 14:30 do 16:00 hodin ● 19. prosince od 14:30 do 16:00 hodin

PŘIJĎTE, KDYKOLI SE VÁM TO BUDE HODIT. TĚŠÍME SE NA VÁS.

Máte-li otázky, pište na info@jmsoc.cz či volejte na 724 603 316, 724 603 317
Tým zaměstnanců Jihoměstské sociální a.s.
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Už během studia na střední průmyslové 
škole elektrotechnické ho oslovilo aranžová-
ní skladeb pro malá komorní tělesa a poz-
ději také i pro symfonický orchestr. 
Díky možnosti realizovat několik 
svých prací se studentským or-
chestrem a zkušenostem, které 
při tom získal, se nakonec rozhodl 
pro dráhu dirigenta. V roce 2016 
založil kvalitní hudební těleso za-
měřené převážně na filmovou hudbu. 
Dalibor Havlíček téměř veškerý repertoár 
orchestru také sám aranžuje.

Působíte jako umělecký vedoucí a dirigent 
orchestru, pocházíte z hudební rodiny?

Nikdo z mých rodičů ani prarodičů nebyl 
profesionálním hudebníkem. Moji rodiče 
se sice v mládí učili na klavír, ale jen krátce. 
Proto ani mě na nic nepřihlásili. A to i přes-
to, že jsme měli doma klavír a že jsem si na 
něj občas jako dítě podle sluchu brnkal jed-
noduché skladbičky. Je ale pravda, že hlav-
ně z matčiny strany nějaké hudební kořeny 
mám. Děda hrál kupříkladu v mládí na hou-
sle, zvládal zatroubit i na polnici a na vojně 
pak věhlasně doprovázel kapelu na basu. Tu 
mu někdo ale na konci jedné taneční zába-
vy prošlápl. Tím jeho nadějná kariéra ama-
térského kontrabasisty skončila. Je ale za-
jímavé, že jsem doma, u prarodičů a třeba 
i na chalupě několikrát učinil pro mě velice 
cenné objevy – našel jsem třeba trubku, 
tříčtvrteční housle, kytaru, nebo dokonce 
i mandolínu.  

To jsou úžasné objevy… a teď něco o va-
šich hudebních začátcích, jaké byly?

Velkým přelomem pro mne byl až druhý stu-
peň základky, kde jsme týden co týden na 
hodinách hudební výchovy společně zpíva-
li různé písničky. Nás jako třídu doprováze-
la na klavír paní učitelka. Tento nástroj jsem 
sice už znal z domova, ale poprvé jsem ten-
krát mohl vidět, jak to zní, když na něj hraje 
profesionál. Naprosto jsem se tehdy do kla-
víru zamiloval. Od té doby ale už bylo jas-
né, že se hrát na klavír prostě musím naučit.

Takže s klavírem jste spjatý od dětství…

Vlastně to bylo až v mých čtrnácti le-
tech. Zato to mělo spád. Najednou 

mi bylo málo, že hraji jen na jeden 
nástroj. Hned dva roky poté, co 
jsem začal hrát na klavír, jsem 
si našetřil na banjo, protože mě 
tehdy silně přitahovala trampská 

hudba. Za další rok nato už jsem 
se pokoušel hrát na violu, protože 

mne pro změnu oslovila filmová hudba 
a já jsem se najednou viděl jako hráč sym-
fonického orchestru. Bylo to období, kdy 
jsem chtěl umět hrát snad na každý hu-
dební nástroj. 

Možná právě tehdy se vám hlavou mihla 
myšlenka vlastního orchestru.

To máte asi pravdu…Když jsem chodil na 
základní uměleckou školu, nachomýtl jsem 
se díky shodě náhod k předmětu „komorní 
hra“. Vždycky jsem měl zájem hrát s další-
mi hudebníky. Sólové hraní mě moc nelá-
kalo. A tak vždy, když byla možnost hrát 
s nějakým větším „ansámblem“, jsem tuto 
možnost „popadl za uši“. Měl jsem jednou 
příležitost dirigovat jeden amatérský or-
chestr a to už byl jen malý krůček od toho, 
abych založil vlastní orchestr, protože mě 
to nadchlo.

Takže jste založil rovnou orchestr symfo-
nický, to už muselo být náročnější, ne?

Nebylo to kupodivu zase tolik složité. Or-
chestr vznikl prakticky přes jedny letní 
prázdniny. S mým kamarádem – houslistou, 
pozdějším koncertním mistrem, jsme obepi-
sovali naše spolužáky a známé, jestli by se 
k nám nechtěli přidat. Kupodivu byl zájem 
obrovský. A hned po prázdninách jsme se 
všichni sešli a začali jsme zkoušet. Postup-
ně amatéry vystřídali muzikanti.

Proč právě filmová hudba?

Jednoduše proto, že se nám všem líbi-
la a všechny nás přitahovala, i když je 

technicky a interpretačně poněkud obtíž-
nější. Nakonec se ale výběr tohoto žánru 
ukázal jako velmi šťastný, protože divá-
ci jsou rádi, když zaslechnou skladby, kte-
ré znají třeba z kina nebo z televize, a díky 
tomu máme velký úspěch i u laického pub-
lika. V našem orchestru je zkrátka potřeba, 
aby hudba, kterou hrajeme, byla známá. 
To ale neznamená, že hrajeme jen filmo-
vou hudbu. Mám rád hudbu, která vyjadřu-
je nebo popisuje nějaký příběh, nějaký děj, 
a o tom je právě filmová hudba, kterou rádi 
hrajeme. 

Jak velký orchestr vlastně jste?

Při posledním koncertě v Branickém divadle 
bylo na pódiu kolem čtyřiceti hráčů a pěvec-
ký sbor. Náš orchestr je symfonický a tím je 
dáno nástrojové obsazení. Někdy však cha-
rakter skladeb filmové hudby vyžaduje pou-
žití i dalších nástrojů. V našem současném 
počtu už máme problém se na menší pódia 
vejít. Na druhou stranu to však neznamená, 
že vždy hrajeme v plném počtu. Ale o tom 
pochopitelně rozhoduje partitura…

Vaše vystoupení jsou nabitá příjem-
nou energií, takže ptát se na spoluprá-
ci s ostatními hudebníky je vlastně asi 
zbytečné?

Dobrá spolupráce s ostatními hudební-
ky v orchestru je pro dirigenta vždycky zá-
kladem úspěchu. Příjemné ovzduší tvůrčí 
a ukázněné spolupráce s dobrými výsledky 
a dobré vztahy v našem orchestru jsou pro 
hráče motivující. Máme také společné kon-
certy s pěveckým sborem, který se na spo-
lupráci s námi těší a svědomitě se na spo-
lečné koncerty připravuje. 

Váš listopadový koncert 18. listopadu 
v Zahradě je za dveřmi, co byste vzkázal 
návštěvníkům?

Přijďte, budeme hrát jen pro vás. :-)

Děkuji za rozhovor 
Dana Foučková

Nenechte si ujít slavné filmové melodie v KC Zahrada
Pokud patříte k milovníkům filmové hudby, rozhodně byste si neměli nechat ujít listopadový koncert Dalibora 
Havlíčka a jeho symfonického orchestru. Pražský rodák je žákem dirigenta Hynka Farkače na pražské Konzervatoři 
Jaroslava Ježka. Původně vystudoval hru na klavír v ZUŠ v Praze a věnoval se i studiu hry na další nástroje. 

17Rozhovor
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Přednášky pro 
všechny generace

Již několikátým rokem nabízíme 
pro veřejnost možnost navštívit 
přednášky na Gymnáziu Evolution 
v Tererově ulici. 

Jedná se vždy o úterky od 
16:00 hodin. První před-
náška se uskuteční 6. listo-

padu a jejím tématem 
je posvátná geome-
trie a založení Nového 

Města pražského. Před-
nášku povede Vladislav 
Dudák. 

Následují dvě přednášky 
Tomáše Kučery na téma 

Picassovy styly a Pi-
cassovy ženy. Ty se us-

kuteční 20. listopadu 
a 4. prosince. 

Termíny následujících 
přednášek: 18. 12., 

8. a 22. 1., 5. a 19. 2., 
5. a 19. 3., 2. 4.  
Na konec dubna 

připravujeme ještě bo-
tanickou procházku.

Tradiční přespolní běhy Mini Cross Cup 
a Cross Cup – Stop drogy pořádané ZŠ 
Campanus ve spolupráci s MČ Praha 11 
letos proběhly 11. a 12. října v parku 
u Chodovské vodní tvrze. Změna místa 
konání s sebou přinesla také nezvykle tep-
lé počasí, díky kterému si závodníci, pořa-
datelé i fanoušci ještě více užili napínavou 
atmosféru přespolních závodů. 

Čtvrteční klání mateřských škol vyhrála 
MŠ Konstantinova, malí závodníci obhá-
jili loňské vítězství a putovní pohár při-
nesli zpět do školky! V nejstarší kategorii 

středních škol se o vítězství utkaly pou-
ze dvě školy, celkové vítězství si zasloužili 
reprezentanti Gymnázia Opatov, studen-
ti Podnikatelské akademie skončili druzí. 
Základní školy své závody běžely ve dvou 
dnech, mezi žáky prvního stupně byli nej-
lepší ti ze ZŠ Květnového vítězství 1554, 
prvenství v kategorii druhého stupně osla-
vili závodníci ZŠ Pošepného náměstí.  

Všem zúčastněným gratulujeme a těší-
me se na další ročník!

 ZŠ Campanus

Cross Cup 2018

Milá podzimní akce se odehrála v Mateřské škole Stachova. Ke 
stému výročí založení Československé republiky tady děti po-
křtily nový stromek lípy. Vytvořily si krásnou výzdobu z malých 
československých vlaječek, které na zahradě školky zůstanou 
chvíli jako připomínka celé akce. Ta byla spojena se zábavným 
dopolednem, při kterém si děti zazpívaly a zatancovaly s Inkou 
Rybářovou.

100 let oslavili novou lípou
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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:
 7. 11. Pacifik – 20.00. Stálice naší folkové 
a country scény opět potěší diváky svými 
nezapomenutelnými evergreeny.
 13. 11. Bill Barrett, Brad Lewis a 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.
 18. 11. Filmová hudba a slavné melodie – 
16.00. Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka 
zahraje slavné filmové skladby.
 22. 11. Bratři Ebenové – 20.00. Bratři 
Kryštof, Marek a David Ebenové neodmys-
litelně tvoří asi nejzvláštnější skupinu v historii 
české populární hudby. Jejich koncert bude jistě 
originální.
 29. 11. Beatles revival Mrtvej brouk – 
20.00. Nesmrtelné skladby legendární kapely 
v podání skvěle sehraného a muzikantsky 
nadmíru zručného pražského revivalu. Koncert 
je k stání. 
DIVADLO:
 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. Hraje a zpívá DS Amartum (Ochot-
níci 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.
KINO KLUB ZAHRADA:
 5. 11. Chata na prodej – 16.30 a 19.00. 
Co se všechno může stát, když se o víkendu 
sejde rodina na poslední rozlučce s chatou. 
Hrají: I. Chýlková, J. Kačer, D. Vávra, J. Synková, 
T. Voříšková. Komedie ČR. Přístupné.
 12. 11. Climax – 19.00. Drogový muzikál se 
stal jedním z největších překvapení letošního 
Cannes. Francie, 2018. FR/AN/CZ titulky. 
Přístupné od 18 let. 
 19. 11. Earth: Den na zázračné planetě 
– 16.30. Během jediného dne putujeme od 
nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostro-
vům, z hlubin exotické džungle až do labyrintů 
velkoměst. Fascinující dokument BBC.  
CZ dabing. Přístupné.

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

 19. 11. Teheránská tabu – 19.00. Tři mladé 
ženy a jeden muž mají podobné touhy jako je-
jich vrstevníci jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, 
kde platí úplně jiná pravidla. Animovaný. N/Rak, 
CZ titulky. Přístupné od 18 let.
 26. 11. Léto – 19.00. Leningrad, začátek 
80. let, neoficiální hudební scéna. Premiéra 
filmu na festivalu v Cannes, zatímco režisér 
K. Serebrennikov trávil čas v domácím vězení 
v Moskvě. RU/CZ titulky. Přístupné od 12 let.
NOVINKA! KINO KLUB ZAHRADA SENIOR – 
více v textu PRO SENIORY
DĚTEM:  
 3. 11. Písnička za dva šestáky – 15.00. 
Pohádku z jarmarečního trhu zahraje divadlo 
Kůzle.
 7. 11. Skřítek – 14.30. Veselá pohádka 
souboru Buchty a loutky o malém skřítkovi, 
jenž má velké hudební nadání. 
 14. 11. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Do pohádky za 
zvířátky I.
 17. 11. O chytré kmotře lišce – 15.00. 
Děti čeká spousta veselých zápletek, které 
samozřejmě dobře dopadnou. Divadlo An-
dromeda.
 21. 11. iOtesánek – 14.30. Představení pro 
děti od tří let o známém nenasytovi v podání 
Divadla b. 
 28. 11. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Do pohádky za 
zvířátky II. 
VÝSTAVY:
 30. 10. – 30. 11. Výstava dětských výtvar-
ných prací k 100. výročí republiky. 
PRO SENIORY:
 5. 11. Cyklus koncertů Big Band PSO pro 
generaci swingem posedlou – 14.30. 
Pořad Klubu aktivního stáří.
 5. 11. Kino klub Zahrada Senior: Chata na 
prodej – 16.30. 
 19. 11. Kamelie: Hana Buštíková a Dana 
Vlková – 14.30. Známé pěvecké duo v pořadu 
Klubu aktivního stáří.
 20. 11. Staropražské písničky – 14.30. 
Oblíbené písničky z období prvorepublikových 
šantánů a kabaretů. 
 27. 11. PSO: Koncert k 170. výročí naro-
zení Františka Kmocha. – 14.30. Koncert 
k poctě skladateli dechové hudby. 
FESTIVAL PRO NEJMENŠÍ KUK! 
 10.–11. 11. 10.00–17.00
KUK! je prvním českým multižánrovým festi-
valem, který cílí především na návštěvníky ve 
věku od 10 měsíců do tří let. V KC Zahrada se 
bude konat již potřetí. Více informací k progra-
mu na webu KC Zahrada nebo na
www.kukfestival.cz
DALŠÍ AKCE:
 2. 11. Dušičkový průvod
16.00 Výtvarná dílna pro děti: výroba lampiónu.
17.00 Lampiónový průvod od Chodovské tvrze 
na Chodovský hřbitov.
 6. 11. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi,  

18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 6. 11. Pletu, pleteš, pleteme – 18.00. 
Přijďte si zopakovat základy pletení a naučit se 
něco nového. Druhá z dílen s lektorkou Šárkou 
Pavličovou. 
 10. 11. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. 
Téma: Zvonkohra z keramiky. 
 24. 11. Setkání fotografů. 10.00-18.00. 
Celorepublikový svátek pro všechny, kteří rádi fotí. 
Na své si přijdou začátečníci, zapálení fandové, 
ale i profesionální fotografové. Registrace 
a bližší informace na www.setkanifotografu.cz 
 27. 11. Koncert šlágrů – 19.00. Účinkují 
studentské kapely ze ZUŠ Jižní Město a ZUŠ 
Učňovská.
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:
 4. 12. Je čas myslet na Vánoce – vytvořte 
originální dárek – 18.00. Třetí z rukodělných 
dílen s lektorkou Šárkou Pavličovou.
 8. 12. Hraní bez hranic II. 15.00–18.00
Vánoční program pro děti - pohádka, výtvarné 
a novocirkusové dílny, deskohraní. Vstup volný. 
 11. 12. Jedenáctého na Jedenáctce: 
Vánoční koncert Big Bandu Evropská – 
19.00. Třicetičlenné těleso mladých muzikantů 
a zpěváků pod vedením kapelníka Josefa 
Popelky ml. tentokrát mimořádně v sále KC 
Zahrada. Zazní známé bandové melodie 
i vánoční písně.
 18. 12. Česká mše vánoční – 18.00. Slavná 
tradiční mše J. J. Ryby v podání Malého evrop-
ského orchestru. 
 19. 12. Vězeň na Druhé avenue – 19.00. 
V hlavních rolích úžasně vtipné komedie se 
představí Simona Stašová a Kamil Halbich.
 20. 12. Sto zvířat – 20.00. Velkolepý 
a v Zahradě již tradiční vánoční koncert perfekt-
ně naladěného SKA orchestru.
 21. 12. Lollipopz Bambule Tour – 18.00. 
Z Youtube na koncertní stage! Úplně první 
turné dětské dívčí, hudební a taneční skupiny 
Lollipopz.

Vystavující: Fotografický kroužek  
při ZŠ Ke Kateřinkám 

Název výstavy:  
„POHLED OBJEKTIVEM 
KATEŘINSKÝCH DĚTÍ”

2.–30. 11. 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
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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:
 11. 11. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
od 19.00
V listopadovém cyklu Jedenáctého na 
„Jedenáctce” uslyšíte fenomenální houslist-
ku Ludmilu Pavlovou, laureátku několika 
prestižních soutěží. Na Chodovské tvrzi ji 
v rámci jejího recitálu doprovodí vynikající 
klavírista Martin Levický. Návštěvníci se 
mohou těšit na pestrý program - od vr-
cholné sólové skladby pro housle, Bachovy 
Ciaccony, přes Dvořákovu Sonatinu a Sme-
tanovo duo Z domoviny až po virtuózní 
Wieniawského Variaci na originální téma. 
 14. 11. Melodie pro každého – od 19.00
Druhý díl hudebního cyklu, ve kterém zazní 
především písničky Jaroslava Ježka, Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha. Těšit se můžete 
také na další známé i méně známé melodie 
z operetek Járy Beneše, J. Stelibského, 
Eduarda Ingriše, Rudolfa Piskáčka a dalších 
autorů první poloviny 20. století. Účinkuje 
Erik Bezdíček – zpěv (emeritní sólista opery 
a operety Divadla J. K. Tyla v Plzni), na piano 
doprovodí Václav Vedral (hudební skladatel 
a pedagog). (Restaurace Chodovská tvrz – 
kapacita omezena!)
15. 11. Jaroslav Hutka – od 19.00
Legenda českého folku, vynikající písničkář 
a textař Jaroslav Hutka vystoupí opět na 
Chodovské tvrzi. Diváci se mohou těšit 
na průřez autorovou tvorbou od dob exilu 
během normalizace až po zcela aktuální 
písně. 
 21. 11. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu v měsíci. Diváci se mohou těšit na 
oblíbené stálice tohoto pořadu: Filipa Sych-
ru, skvělou Janu Rychterovou, Radima Lin-
harta a známého rozhlasového redaktora, 
publicistu a básníka Františka Novotného. 
 24. 11. Cricket and Snail – od 15.00
Unikátní promítání němého filmu Jeana 
Renoira „La Petite marchande d’allu-
mettes” (Děvčátko se zápalkami, 1928), 
doprovázené autorskou hudbou Jamese 
Carlsona v živém provedení dua Cricket 
and Snail (James a Lucie Carlson - housle 
a akordeon). Carlsonova hudba odráží kouz-
lo a humor filmu natočeného podle příběhu 
Hanse Christiana Andersena. Projekci bude 
nejprve předcházet 30 minut divadelní a fil-
mové hudby opět v podání Cricket and Snail. 
 28. 11. Úklona klasikům II – od 15.00

CHODOVSKÁ TVRZ
Koncert z cyklu pořadů „Jak se hladí duše“ 
Františka Novotného představuje unikátní 
setkání s osudy slavných českých skla-
datelů v podání známého moderátora ČRo 
a básníka Františka Novotného. Hudebními 
ukázkami doprovodí dva vynikající členové 
prestižních orchestrů a držitelé mezinárod-
ních ocenění, houslista Miloš Černý a kontra-
basistka Eva Šašinková. 
 29. 11. Jazz klub Tvrz: Kristína Mihaľová  
duo – od 20.00
Duo Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý se 
stalo objevem soutěže „Nová tvár sloven- 
ského jazzu“. Kristina rovněž „zazářila” 
v soutěži „Hlas Česko Slovenska“. (Kapacita 
klubu omezena!)
POHÁDKY: 
 4. 11. O Smolíčkovi – od 15.00
Veselá pohádka Vlastimila Pešky, na známé 
motivy, pro děti předškolního a mladšího 
školního věku, oficiálně premiérovaná 
na slavné lodi bratří Formanů v Praze na 
Vltavě. Hraje Divadlo KK.
 11. 11. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – 
od 15.00
Loutková pohádka plná divadelních kouzel 
pro babičky i dědečky, maminky i tatínky, 
všechny dospěláky, co se rádi baví i dojímají 
nad klasickými pohádkovými příběhy, ale 
hlavně pro děti. Hraje divadlo Navětvi.
 18. 11. Balabánová pohádka 
s Císařovskou – od 15.00
Interaktivní melodramatické pojetí pohádek 
Františka Hrubína Dvakrát sedm pohádek 
pro děti ve věku čtyři až deset let. Krátké 
vtipné verše neotřele zpracovávají tematiku 
až notoricky známých pohádek. Přesto se 
František Hrubín uchyluje k nečekaným, 
vtipným a veselým pointám, které mnohdy 
morbidní závěry lidových pohádek mění na 
optimistické. Účinkují: hudebnice Eliška Bala- 
bánová (kytara) a herečka Anna Marková 
Císařovská (zpěv).
 25. 11. Švec a čert – od 15.00
Tento zimní pohádkový příběh nás zavede 
do chalupy chudého ševce, jemuž se 
jednoho dne za pecí zjeví čert. Když ševce 
navštíví čert, není to žádná legrace, švec 
se ho ale nebojí, protože má pro strach 
uděláno. Nakonec vše dopadne dobře. Hraje 
Nezávislé divadlo.
KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 1. 11. V listopadu 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 rezerva-
ce na www.dovedeme.cz; www.facebook.
com/Dovedeme/; Dovedeme@email.cz či na 
tel. 733 507 188.
 2. 11. Dušičkový průvod – od 17.00
Tradiční dušičkový průvod od Chodovské 
tvrze na hřbitov. Doprovodný program na 
Chodovské tvrzi od 16.00. Vstup zdarma.
VÝSTAVY: 
 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

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA LISTOPAD 2018:

AKCE
 Neděle 11. 11. PILATES RELAX – uvolnění 
těla i duše, 17.00 hodin.
 Neděle 11. 11. KORÁLKOVÁNÍ – vyrobte 
svým blízkým originální vánoční dárek
 Neděle 18. 11. PILATES DANCE – cvičení 
pro pohybu milovné
NOVINKY
 Fit SENIOR – cvičení pro všechny věkové 
kategorie bez omezení nabízí zachování 
pohybové i duševní svěžesti formou zdra-
votního cvičení, pondělí 11.00 a 18.00 h.
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda – 
kombinuje pilates, overbaly, velké míče, 
pátek v 11.00 h.
 TANEC NA MÍČÍCH pro těhulky – posílí váš 
vztah k vašemu tělu i miminku, protáhnete 
si celé tělo, úterý od 15.00 h.

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.

BENJAMIN KLUB

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. 
 13. 11. Komentovaná prohlídka – od 
18.00
Výstavou provede kurátorka Mgr. Pavla 
Vaňková. 
 28. 11. – 20. 1. Fenomén Zoubek aneb 
čtyři generace rodiny Zoubků
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí gene- 
rační sochařskou výstavu známé rodiny 
Zoubků – Františka Kmenta, otce známé 
sochařky Evy Kmentové, jejího manžela Ol-
brama Zoubka, jejich syna Jasana a jeho dětí.



 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,  
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: každé úterý od 18.15 
hodin
Kavárnička nejen pro seniory: opět pravidelně 
každou první středu v měsíci od 10 do 12 hodin 
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
Výstava: 100 let ČCE – přístupná v době 
programu v kostele

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.
LISTOPAD:
 2. 11., 20:00 – Švihadlo 
 3. 11., 19:30 – Thanallian, kapely: Thanal-
lian (domovská melodic metalová kapela) 
 8. 11., 18:30 – Turnaj ve stolním fotbál-
ku, akce je pod záštitou 4P Fun. 
 9. 11. Pá – 20.00 V.T. Marvin, kapely:  
V.T. Marvin, The Radicals (Originally from 
B-side)
 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.
 15. 11., 20:00 – DAD Metal, kapely: DAD 
Metal
 16. 11., 20:00 – DNB night na Jižáku, 
kapely: Southern Vision
 23. 11. Podzimní Banát 
 24. 11., 17:00 – Čerstvě natřeno, kapely: 
Fünf, Pilot Study, Divoký Sny MF, KLOKAIN, 
RozHudA, Kroky strejdy Pecy

MUSIC CLUB JIŽÁK

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

LISTOPAD :
 3. 11., 15.00-17.00: Strašidlácký rej. 
Maškarní odpoledne pro děti od 4 do 10 let. 
DDM JM, Květnového vítězství.
 3. 11., 9.00-12.00: Otevřená herna stol-
ního tenisu. Pro širokou veřejnost. DDM JM, 
Šalounova.
 10. 11., 8.00-18.45: Výprava za poznáním 
– Fenomém Igráček. Turistický výlet pro děti 
a mládež ve věku od 6 do 14 let. Kladno.
 10. 11., 9.00-12.30, 13.30-17.00: Kera- 
mická dílna – Vánoční I a II. Pro děti od 6 let, 
mládež a dospělé. DDM JM, Šalounova.
 24. 11., 9.00-14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – rodinné dvojice. Pro děti a mládež ve 
věku od 6 let a jejich rodinné příslušníky. DDM 
JM, Šalounova.
 24. 11., 8.00-19.00: M-Team Cup 2018. 
Soutěž v aerobiku. Hala TJ Chodov.
 24. 11., 9.30-12.30, 13.30-17.00: Advent-
ní věnce I a II. Výtvarně rukodělný workshop. 
DDM JM, Šalounova.
 25. 11., 9.00-16.00: Pohár Mini-Z. Pro děti 
i dospělé. DDM JM, Šalounova.
 27. 11., 19.30-20.30: Cestovatelské 
promítání. Pro širokou veřejnost. DDM JM, 
Šalounova.
 1. 12., Tvořivé dílny - Výroba dárků. Pro 
děti od 11 let, mládež a dospělé. DDM JM, 
Šalounova.
 2. 12., Tvořivá dílna – Drátovaná svíce. Pro 
děti od 11 let, mládež a dospělé. DDM JM, 
Šalounova.
 2. 12., 15.00-17.00: Čertovský karneval. 
Pro děti od 4 do 10 let. DDM JM, Květnového 
vítězství.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V LISTOPADU 
KOSTELNA, 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 2. 11. 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

LISTOPAD 2018
 2. 11. 17.00 – Dušičková pobožnost na 
chodovském hřbitově 
 7. 11. 19.30 – ZMT: s Petrem Pithartem 
– 100 let Československa a demokracie (sál 
KCMT) 
 10. 11. 14.00–16.00 – Keramická dílna – 
výroba svícnů a aromalamp. Nutné se předem 
přihlásit na janadomsova@gmail.com. 
 12. 11. 16.00 – Judaismus a křesťanství. 
Přednáška Mgr. Daniela Hermana na téma 
(klubovna KCMT) 
 18. 11. 19.30 – Odvolání – divadelní hra. 
Divadlo v Řeznické hostem v KCMT. Hrají: Mi-
roslav Táborský jako otec Tim Farley a Filip Cíl 
jako Mark Dolson – student katolického semi- 
náře, který vstupuje na scénu jako rebelující 
„snílek a pošetilec“, jenž je ochoten zničit sám 
sebe i „kariéru“ kněze pro svoje názory a ideály 
pravdy a čistoty. Tak to alespoň vidí jeho 
mentor otec Farley. (Možno od října zakoupit 
v kanceláři KCMT.)
 22. 11. 18.00–21.00 – Taneční podvečer 
se skupinou Hvězdný prach. 
25. 11. 17.00 předadventní koncert ARPA- 
DUA – harfistky Národního divadla I. Pokorná 
a B. Váchalová (KCMT)
 28. 11. 17.00-19.00 – Tvoříme s Danielou 
– adventní dekorace do oken a jiné. Bližší infor-
mace a přihlašování na hamalova@seznam.cz 
(u kavárny v KCMT) 
 22.–25. 11. – Ikonopisecký kurz na faře 
u sv. Františka. Cílem tohoto kurzu je ztišení 
a seznámení se s tvorbou ikon, jedinečná 
možnost vstoupit do adventní doby. Informace 
a přihlášení na damianM@seznam.cz 
 1. 12. 9.00–17.00 Adventní jarmark pod 
střechou. Krásné a originální ručně vyráběné 
dárky, divadlo pro děti, výtvarné dílničky, ote-
vřená kavárna. Více informací najdete na webu. 
(KCMT) 
 2. 12. 16.00 – Setkání před Betlémem 
– divadlo Víti Marčíka. Vhodné pro rodiny 
s dětmi. 

CVIČENÍ (NEJEN) PRO SENIORY
PO 9.15-10.15 a 10.30-11.30 

KCMT

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

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

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
KCMT – pondělí 20.15, začátek 5. listopadu 
(www.astra-praha.cz)

Podrobné info naleznete na www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.



DVOJKONCERT BILL BARRETT,  
BRAD LEWIS A JAN SPÁLENÝ TRIO
13. 11. / 20.00 
Blues from L. A.: jeden z nejlepších svě-
tových hráčů na foukací harmoniku, 
bluesový a country kytarista a zpěvák 
s duší rockera a Jan Spálený TRIO, tedy 
komornější verze známějšího uskupení 
ASPM.

BRATŘI EBENOVÉ 

21. 11. / 19.00
Bratři Kryštof, Marek a David Ebeno-
vé neodmyslitelně tvoří asi nejzvlášt-
nější skupinu v historii české populár-
ní hudby. Přijďte si vychutnat jejich 
nevšední koncert, na kterém vás jis-
tě pobaví.

PLETU, PLETEŠ, PLETEME

6. 11. / 18.00
O pletení, přízích, pletařských pomůc-
kách a různých typech jehlic. Efekt-
ní vzory vůbec nemusí být složité! 
Pro všechny, kdo mají rádi rukodělné 
práce.
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Pozvánky do KC Zahrada

PACIFIK

7. 11. / 20.00
Přijďte si poslechnout stálici naší folko-
vé a country scény a její nejznámější pís-
ně – Velrybářskou výpravu, Tulácké blues 
nebo Zlatý údolí.

FESTIVAL PRO NEJMENŠÍ KUK! 

10.–11. 11. / 10.00-17.00
První český multižánrový festival, kte-
rý cílí především na návštěvníky ve věku 
od 10 měsíců do tří let. V KC Zahrada 
se bude konat již potřetí. Více informací 
k programu na webu KC Zahrada nebo 
na www.kukfestival.cz

DRAHÁ LEGRACE

21. 11. / 19.00 
Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi 
myslí, že je máte. Francouzská diva-
delní komedie. Hrají: Josef Carda / Pa-
vel Kikinčuk, Vlasta Žehrová / Kamila 
Špráchalová, Jan Čenský / Jan Šťast-
ný, Martin Zahálka a další.

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. 

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

COMIC SONS  
NA SÍDLIŠTI
Československé legie  
ve fondech Městské knihovny 
v Praze

V listopadu bude ve foyer 
opatovské knihovny k vidění 
výstava uskupení Comic Sons 
a jejich komiksových příběhů 
i nepříběhů, které vznikly na 
základě asociací s pojmem 
sídliště.

Od 6. 11. do 8. 12. 2018

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

THE BEATLES REVIVAL / MRTVEJ BROUK

29. 11. / 20.00
Přijďte si užít nesmrtelné skladby le-
gendární kapely The Beatles v podání 

skvěle sehraného a muzikantsky nad-
míru zručného pražského revivalu Mrt-
vej Brouk! Koncert je k stání.

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.
5. 11.  Chata na prodej
12. 11.  Climax
19. 11. Earth: Den na zázračné  
 planetě
19. 11.  Teheránská tabu
26. 11.  Léto



Jazz klub Tvrz:  
Kristína Mihal’ová duo
29. 11. – od 20.00 
Duo Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý 
se stalo objevem soutěže „Nová tvár 
slovenského jazzu“ a zároveň obdrže-
lo cenu za přesvědčivý a kompaktní 
hudební výkon. Kristína zazářila rovněž 
v soutěži „Hlas Česko Slovenska“ a vy-
stoupila i jako „předskokanka“ před 
jazz–popovou superhvězdou Candy 

Dulfer. Kristína Mi-
haľová – zpěv, Ja-
kub Šedivý – kyta-
ra. (Kapacita klubu 
omezena!)

Úklona klasikům II 
28. 11. 2018 – 15.00 
Koncert z cyklu pořadů „Jak se hladí 
duše“ Františka Novotného předsta-
vuje unikátní setkání s osudy slavných 
českých skladatelů v podání známého 
moderátora ČRo a básníka Františka 
Novotného. Hudebními ukázkami do-
provodí dva vynikající členové prestiž-
ních orchestrů a držitelé mezinárod-
ních ocenění, houslista Miloš Černý 
a kontrabasistka Eva Šašinková. 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Jaroslav Hutka

15. 11. 2018 – 19.00 
Legenda českého folku a především vy-
nikající písničkář a textař Jaroslav Hut-
ka vystoupí 15. listopadu v 19 hodin na 
Chodovské tvrzi. Diváci se mohou těšit 
na průřez autorovou tvorbou od písní 
z dob exilu během normalizace až po 
zcela aktuální kusy. 
Jaroslav Hutka působí jako písničkář 
již od roku 1966 a představuje jednu 
z nejznámějších postav tuzemské hu-
dební scény. Je rovněž spoluzaklada-
telem sdružení Šafrán, se kterým vydal 
roku 1977, mj. společně s V. Mertou, 
V. Třešňákem a dalšími, stejnojmenné 
LP. To se ale na veřejnost dostalo až po 

dlouhých letech po pádu železné opo-
ny, ostatně jako řada dalších děl. Hut-
ka se stal signatářem Charty 77 a jako 
velmi „nepohodlný“ pro tehdejší režim 
emigroval do Holandska, kde žil až do 
převratu roku 1989, kdy se vrátil do své 
vlasti. 

Diamantová svatba 
manželů Lidmily a Stanislava 
Tomáškových.

Manželé Jarmila a Jiří Velebovi 
oslavili zlatou svatbu 14. 9. 2018 
na Chodovské tvrzi.

Životní 

jubilea 

Spisovatelka Milada Rezková 
vystoupí v Květňáku 

6. listopadu od 15.30 proběhne 
v prostorách ZŠ Květnového vítěz-
ství v Praze 11 další setkání urče-
né pro pedagogy, knihovnice, rodi-
če a zájemce o dětské čtenářství 
z řad široké veřejnosti. Tentokrát 
za přítomnosti spisovatelky Milady 
Rezkové, která je spolu s ilustráto-
rem Lukášem Urbánkem autorkou 
řady oblíbených a literárními cenami 
ověnčených knih pro děti a mládež. 
Populární jsou zejména jejich vtip-
né knihy ze série Doktor Racek, kou-
zelné Babočky nebo výtvarný počin 
s neznámými fotografiemi Ladislava 
Sitenského Hurá na kajak! Oba au-
toři také společně pravidelně pořá-
dají oblíbené workshopy a komikso-
vé dílny pro děti. Akce se uskuteční 
v rámci pravidelných setkání zdej-
šího Centra kolegiální podpory, kte-
ré založila pražská neziskovka Nová 
škola, o.p.s., s cílem podpořit dětské 
čtenářství. Vstup na tuto akci v oblí-
beném „Květňáku“ je tradičně zdar-
ma, zájemci svou účast ale musí po-
tvrdit na e-mailu: ckp@kvetnak.cz

České výtvarné umění 1900-1940 
10. 10. – 23. 11. 
Osobnosti, které formovaly domácí vý-
tvarnou scénu v době zrodu i konce 
první republiky.
K příležitosti stého výročí založení re-
publiky uvádí Velká galerie Chodovské 
tvrze unikátní prodejní výstavu prací 
nejvýraznějších uměleckých osobnos-
tí, jejichž díla formovala výtvarný pro-
jev počátku dvacátého století a období 
zrodu první republiky vč. doznívání její-
ho odkazu ještě v prvních letech druhé 
světové války. Expozice zahrnuje díla 
takových velikánů jako Alfons Mucha, 

František Kupka, Otto Gutfreund, Jo-
sef Čapek, Vojtěch Preissig, Otakar Ku-
bín, Jan Zrzavý, František Drtikol, Emil 
Filla a celé řady dalších. 



Právní kontinuita českého státu 
nebyla za staletí v rámci císařské 
říše pod žezlem habsburského rodu 
zrušena. Byť centralizační reformy 
v 18. století představovaly velký 
útok na ni. Tak to vnímala česká 
právní věda. A předáci Čechů se nyní 
hlásili o vládu nad tímto státem. 

Místodržitel v Českém království hrabě 
Max Coudenhove se ráno 29. října vracel 
rychlíkem z porady ve Vídni. Na vršovic-
ko-nuselském nádraží byl vyveden sokol-
skou stráží. Po jízdě rozbouřenou Prahou 
na místodržitelství v Zemské sněmovně 
rezignoval a předal moc Národnímu vý-
boru. Následující den nadvakrát kapitulo-
valo zemské vojenské velitelství v Lich-
tenštejnském paláci na Malostranském 
náměstí. Přebírány byly i další úřady a in-
stituce. Do Brna a Opavy, hlavních měst 
Moravského markrabství a rakouského 
Slezského vévodství, směřovaly zprvu 
jen informační telefonáty. Čeští vlasten-
ci z těchto dalších „zemí v Říšské radě 
zastoupených,“ historicky náležejících ke 
Koruně české, si ale uměli poradit. Smě-
řovali k republice jako v Praze. Palác mo-
ravského zemského sněmu je dnes sídlem 
Ústavního soudu ČR. V Horních Uhrách – 
na Slovensku, se 30. října sešli v Martině 
zástupci složek slovenského národa jako 
Slovenská národní rada. Martinskou de-
klarací proklamovali vůli žít s Čechy spo-
lečně v republice. 

V Praze 28. října recitoval Karel Hašler, jak 
uvádí V. Čada, verše, začínající v každém 
řádku bojovně: Na nůž! Ó bratři… Vypo-
čítávaly: to za Moravské pole, to za Bílou 
horu, to za věky běd…atd., ale zapadly, 
kuplet z nich nevznikl. Bez návaznosti lidé 
3. listopadu po návratu z manifestace na 
Bílé hoře strhli mariánský sloup před Týn-
ským chrámem. Přiřadil se tak k výzdobě 
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Vzpomene si někdo přesně, kdy v Hájích vrcholily přípravy na výstavbu objektu, který již dlouhá léta považujeme za běžnou součást prostředí 
Jižního Města?   Foto: Jiří Bartoň

Stoletá ozvěna: Na nůž! Ó bratři, to za Bílou horu

na průčelí kostela i v jeho interiéru, ničené 
v předchozích staletích.

„Hraví“ světoví mocipáni a byrokraté uza-
vřeli válku k 11. listopadu, tedy v jedenác-
tém měsíci v roce, k 11 hodinám. Koneč-
ně nastal mír, i z nejvzdálenějších zákopů 
se šlo domů. 

V české zemské sněmovně, dnešní Po-
slanecké sněmovně, zasedl 14. listopa-
du rozhojněný národní výbor jako první 
čs. parlament – Prozatímní Národní shro-
máždění. Zbavil habsbursko-lotrinskou dy-
nastii všech práv na český trůn a vyhlásil, 
že náš svobodný stát je republikou. Zvo-
lil vládu a Karla Kramáře jejím předsedou. 

Další „návštěva vsedě“ významné loka-
lity české minulosti se uskuteční v opa-
tovské knihovně opět druhý čtvrtek 
v měsíci, tj. 8. listopadu, v 15 hod. Zve 
J. Bartoň.

Ministr zahraničí E. Beneš, básník a vůbec literát J. S. Machar, nyní generální inspektor čs. 
armády, a dcerka důstojníka Číhala (dar vnučky) asi r. 1919. 

Kdysi a dnes

A Tomáše Garrigua Masaryka, dosud dlí-
cího v zahraničí, aklamací zvolil prezi-
dentem. Národnímu shromáždění byl 
21. listopadu předložen návrh zákona na 
vytvoření Velké Prahy. Zahrnula i Hosti-
vař, odkud byl tehdejší politik Alois Šveh-
la, její hranice probíhala až před Chodo-
vem a Háji.

 Jiří Bartoň
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Názory zastupitelů

 Žádný
Na jednání zastupitelstva dne 26. 9. 2018, 
v tomto volebním období posledním, jsem se 
zeptal v rámci bodu interpelace členů rady Pe-
tra Štefka (ČSSD) na činnost radního. Konkrét-
ně jsem vznesl dotaz, kolik celkem předložil 
oficiálních materiálů na jednání rady či zastupi-
telstva ode dne zvolení do funkce. Jeho odpo-
věď byla vypovídající: „Žádný.“ Nepředložil ani je-
den dokument k projednání či schválení. Takto 

si představoval práci pro občany MČ Praha 11? 
Přeji tedy občanům, aby jejich nově zvolení radní 
pracovali s větším nasazením a předkládali více 
kvalitních materiálů do rady i zastupitelstva. Jen 
tak se naší MČ bude dařit lépe a bude se rozví-
jet ku prospěchu občanů. Každý radní by měl mít 
jasné kompetence a také zodpovědnost. Rad-
ní bez kompetencí by neměl v radě MČ co po-
hledávat. Být jen radní do počtu je nedůstojné. 

Občané by měli mít kontrolu nad tím, co každý 
radní za jejich peníze dělá. Práce je v Praze 11 
hodně a za 4 roky budou zase volby. Tak vzhů-
ru do práce, páni radní, aby se nestalo, že vás 
v počtu předkládaných materiálů předčí kdejaký 
opoziční zastupitel. Jižnímu Městu tedy přeji pra-
covité radní a toho nejlepšího starostu. Všichni 
slibovali vše, tak ať ukáží, co dovedou. 
  Josef Belaník

Sportovní dopoledne v klubu FC Háje JM
Ve středu 19. září proběhla jedna z mnoha akcí na hájeckém  
hřišti – sportovní dopoledne partnerských základních a mateřských škol.

Této zdaleka ne první akce svého druhu 
se zúčastnilo celkem 252 dětí z part-
nerských základních škol Mendelova, 
Květnového vítězství a mateřských 

škol Madolinka a Sulanského. Děti si 
užily několik krásných hodin sportu na 
mnoha stanovištích. Je potřeba podě-
kovat všem organizátorům a trenérům, 

kteří se ve svém volném čase posta-
rali o super atmosféru. Sportovní zpes-
tření školní docházky zajisté neocení 
pouze děti, ale i paní učitelky. Čerstvý 
vzduch a pohyb je vždy potřeba. 

 Mikuláš Zbořil

Správně znění tajenky z minulého čísla je: Pohoda a relax. Výherci knih se stávají: V. Povolná, M, Kyšík, A. Nehoutská, 
R. Pasturčiak, J. Obylna, M. Růžička, A. Zamolenská, E. Posterová, B. Nedomanska a A. Uher.
Výhru je možné po telefonické domluvě na čísle 724 184 550 vyzvednout v redakci časopisu Klíč.

 Za zfušovaný Metropolitní plán Prahy hrozí zastupitelům až 8 let vězení
Příprava MPP trvala 6 let a přišla daňové po-
platníky na stovky milionů. Pokud MPP zruší 
soud, hrozí zastupitelům, že promrhané veřej-
né finance zaplatí ze svého. V horším případě 
budou trestně stíháni s vidinou až 8 let věze-
ní. Vyplývá to z právní analýzy, kterou si ne-
chal zpracovat občanský spolek Arnika. Podle 
řady posudků je MPP zároveň protizákonný 
a nerespektuje mezinárodní úmluvy ČR. MPP 

má mimo jiné zahustit Prahu 11 o 40 tis. 
obyvatel. K MPP dorazilo přes 50 tis. připo-
mínek. Pražské ANO a ČSSD vůbec dbají na 
blaho občanů. Nedávno nám Krnáčová vzala 
světlo (novelou Pražských stavebních před-
pisů – vypuštěním požadavku na proslunění 
bytů), stavěla by prý, až by brečela, a neva-
dí jí, že by Praha mohla přijít o statut ochra-
ny UNESCO. Těsně před koncem mandátu 

zastupitelé Prahy přes nesouhlas městských 
částí a spol. protlačili zásadní změnu (Z2832) 
metodiky stávajícího územního plánu. Nikdo 
z vedení radnice Prahy 11 nevystoupil na 
HMP při projednávání této změny, která zá-
sadním způsobem změní regulaci výstavby 
i na našem sídlišti. Madam Krnáčová a kol., 
děkujeme, odejděte.
  Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11
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 Piškvorky :-)
Volby jsou tady a volební lístky na stole. Jak jsem 
psal v článku v minulém čísle, ČSSD tentokrát 
volit nebudu. Důvody jsou k dohledání i na inter-
netu. Článků o ČSSD Praha 11 i té celopražské je 
tam mnoho. Koho tedy volit? Naštěstí jsou k dis-
pozici preferenční hlasy a já si budu moci sesta-
vit ideální zastupitelstvo z kandidátů více stran. 
Hodně jich osobně znám, tak to budu mít snad-
né. Jenom připomínám, že se kandidáti křížkují. 

Na kroužky z parlamentních voleb zapomeňte. 
Téměř na každé kandidátce od pravice po levici 
se vyskytují slušní lidé, kteří si zaslouží Váš hlas. 
Pročtěte si proto kandidátky a určitě najdete 
Vaše sousedy, učitele, doktory... Pokud jim dáte 
preferenční hlas, pomůžete jim dostat se do čela 
kandidátky, a tím do zastupitelstva, kde budou 
hájit Vaše zájmy. Je škoda, jak málo žen se do-
stane na čelní místa kandidátek. Změňte pořadí 

preferenčním křížkem tam, kde je politické strany 
odsunuly na nevolitelná místa. Všichni slibují, ale 
jen slušní zastupitelé své sliby dodrží a neproda-
jí Vaše zájmy za teplé místo v radě či jiné osob-
ní výhody. Nekřížkujte strany, volte konkrétní lidi. 
Jen tak se zlepší politická kultura, se kterou je 
to na Praze 11 špatné. Šťastnou volbu a krás-
né dny přeje 
   Josef Belaník

 Betonují Prahu 11 a napomínají HPP 11 ke slušnému chování
ANO, TOP 09, JMND, ODS, ČSSD a KSČM 
na pokr. 40. ZMČ dne 19. 7. 2018 společně 
předvedly, jak jim jsou životy obyvatel P11 
lhostejné - odmítly je chránit před zrůdným 
návrhem Metropolitního plánu, jenž umožní 
na mnoha místech Jižního Města masivní 
výstavbu, ponechá území bez regulativů 
a všanc developerům, likviduje nezastavitel-
ná území, parky, veřejná parkoviště, izolační 
zeleň podél komunikací, nechrání veřejnou 

vybavenost, u stanic metra navrhuje výstav-
bu mrakodrapů atd. Díky uvolnění pravidel 
pro výstavbu a převedení hlavní odpověd-
nosti za rozhodování o území na stavební 
úřady MPP nebezpečně odstraňuje barié-
ru proti korupci a klientelismu. Místo trans-
parentních pravidel zavládne právo silnějšího 
a místo kvalitní a šetrné architektury lze 
očekávat snahy developerů o maximální vy-
těžení stavebních území. Radní pro územní 

rozvoj Urbánek (TOP 09) nebyl schopen 
ani ochoten vysvětlit, proč žádný z 33 poz-
měňovacích návrhů od HPP 11 Rada MČ P11 
nepřijímá. Zmohl se pouze na „neztotožňu-
ji se“, a to bez ohledu na prospěšnost a od-
bornost jednotlivých připomínek. Debatu 
zpečetil zastupitel Prokop (ANO) navržením 
ukončení diskuse k MPP ještě před tím, než 
opravdu začala!
 Martin Farmačka, HPP 11

 Proč se rušená kasina stěhují z Prahy na Jižní Město (JM) a vidíme na JM nově billboardy Nové kasino v Praze!
Pan exstarosta Mlejnský prosadil na zastupi-
telstvu Prahy 11 nové adresy heren. Pro jeho 
návrh hlasovali všichni přítomní zastupite-
lé ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ČSSD, JM-ND 
včetně starosty pana Jiravy a radních. Dokon-
ce i pan ředitel školy Dittrich z ODS hlasoval 
pro rozvoj hazardu. Hazard a herny na Jižní 
Město nepatří, styďte se! Když bylo HPP11 na 
radnici, tak naopak prosadilo omezení adres 

heren. Pan Lepš (TOP09) a Prokop (ANO) z re-
dakční rady jsou přesvědčeni, že když rozšíře-
ní hazardu nazvou „nápravou administrativní 
chyby“, tak občané účelovou manipulaci nepro-
hlédnou. Pokud by se jednalo o administrativní 
chybu, tak by zastupitelstvo maximálně vzalo 
na vědomí analýzu právního oddělení radnice 
a neschvalovalo by rozšiřující návrh herní lob-
by o hazard na nových adresách JM. Po dvou 

funkčních obdobích v zastupitelstvu Prahy 11 
jsem se rozhodl již nekandidovat, abych si zís-
kal odstup. Rád bych tímto poděkoval mým 
příznivcům a podporovatelům a rád bych jim 
na rozloučenou vzkázal: „Nelze tolerovat ha-
zard, který zvyšuje bezpečnostní rizika a vyt-
lačuje z Jižního Města obchody a služby.“ Vše 
dobré přeje.
  RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

 Požadujte po svých zastupitelích důsledné řešení problémů
Nenechte se uchlácholit větami „tohle řešení 
je nejrychlejší“ nebo dokonce opít rohlíkem „je 
to jediné možné řešení“. Vždycky je více mož-
ností, vždycky jsou řešení náročnější, jiná po-
hodlnější a některá dokonce podmiňují zištné 
zájmy podnikatelských skupin nebo jednotliv-
ců. Podle přístupu vámi zvolených zastupite-
lů k „zásadním“ problémům města si pak mů-
žete udělat obrázek, jak se mohou chovat při 

řešení každodenních starostí. Uvedu příkla-
dy: za 29 let po převratu nebylo vedení Prahy 
schopno realizovat Pražský silniční okruh, a to 
ani ten podle starých komunistických plánů (tzv. 
ZÁKOS), natož přijít s novým řešením dále od 
města. Nebo městské plánování; původní re-
žim desetiletých aktualizací byl odvržen s han-
livými slovy „direktivní, bolševický“, ale předsta-
vený nový mechanismus je horší snad ve všech 

směrech až na jediný: podnikatelským skupi-
nám by umožnil flexibilně realizovat momentál-
ní zájmy. Je více než zřejmé, že zájmy jedné sku-
piny nebudou odpovídat zájmům skupiny jiné 
a v důsledku pak na zájmy občanů již nedojde 
vůbec. Úloha samosprávy a zastupitelů je pře-
ce prosazovat zájmy vaše, proto jste si je zvolili. 
To po zastupitelích požadujte.
  Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D.

 Koupaliště a kluziště pro Jižní Město od Hnutí pro Prahu 11
Letošní parné léto opět připomnělo velký deficit 
Jižního Města – koupaliště. Malinký, předražený 
krytý bazén Jedenáctka VS, postavený za exsta-
rosty Mlejnského za neuvěřitelných 700 mil. Kč, 
venkovní koupaliště ignoroval a v Hostivařské 
přehradě již od června vládnou sinice. Za 
koupáním je nutné se vydat do jiných měst-
ských částí nebo mimo Prahu. Efekt odpočinku 
a relaxace je tak, zejména pro rodiče s dětmi, 

cestou ke koupališti a zpět smazán. Máme 
předběžně vytipované tři lokality – hřiště u ZŠ 
K Milíčovu, prostor u bazénu 11 VS a území 
Na Jelenách. Nezatajujeme, že každá z těch-
to lokalit má své vady, které mohou realiza-
ci zkomplikovat, nikoli však znemožnit. Koupa- 
liště bude sestávat z bazénu pro plavce, dět-
ského bazénu, vodních atrakcí, opalovací louky, 
dětských a sportovních hřišť. Inspirovali jsme 

se koupalištěm na P8-Ládví. Vedle toho pro 
vás máme připravenou možnost zimního spor-
tovního vyžití – mobilní venkovní kluziště, které 
budeme provozovat na volné ploše u Modré 
školy na Hájích. Venkovní kluziště dostatečných 
rozměrů pro Jižní Město (cca 40×20 m) rozšíří 
možnosti zimního sportování zejména pro děti. 
Bruslení zde bude zdarma.
  Ing. Ladislav Kos, HPP 11

 Jižní Město – náš domov jde do voleb
Volby jsou za dveřmi, lze vybírat mezi dvanác-
ti stranami, které mají snahu vést Jižní Měs-
to. Programy jednotlivých stran jsou nabité 
ambiciózními, někdy až kuriózními sliby typu 
bezpečnost na Jižním Městě budou zajišťo-
vat psí hlídky, výstavba venkovního bazénu 
bez znalosti ekonomických a ekologických do-
padů, jiní si přejí změny ve vedení mateřských 

a základních školách. Program politické stra-
ny Jižní Město – náš domov je založen na 
reálných možnostech naší obce s akcentem 
na zapojení bytových družstev a společen-
ství vlastníků jednotek do věcí obecních 
(více o našem programu na jmnd.cz). Co vám 
také osobně mohu slíbit (pokud budu zvo-
len), je 100% účast na jednání zastupitelstva 

a výborů (pokud mi zdraví dovolí a tak, jak se 
mi to dařilo za poslední 4 roky), že vždy budu 
schvalovat program jednání zastupitelstva 
(aby se logicky mohlo jednat o jednotlivých 
bodech) a vždy budu souhlasit s body, které 
budou ve prospěch obyvatel Jižního Města. 
Přeji vám dobrou volbu :-) 
  Ing. Rostislav Korbel, JM-ND 

Vážení čtenáři, jak jsme vás již informovali, minulé číslo časopisu Klíč bylo apolitické, a příspěvky zastupitelů do něj tím pádem 
nebyly zařazeny (viz editorial – strana 3 – Klíč 10/2018). S ohledem na zachování zákonné lhůty proto mezi novými příspěvky 
zastupitelů níže otiskujeme i příspěvky původní, a to zastupitelů, kteří na jejich prezentaci v tomto čísle Klíče trvali.
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 JSME TADY! Hnutí pro Prahu 11 ve stravitelném balíčku
Kombinace sladkosti dobrých úmyslů, hořkos-
ti naší neúnavné práce a znechucenosti ze 
současné vládnoucí koalice. Letos jde o všech-
no. Buď porazíme politické fosilie posled-
ních třiceti let, nebo skončíme zase v opozici. 
A to už vážně letos nechceme! Jirava, Ur-
bánek, Šorfová, Soukupová, Mlejnský – přev-
lečení snad ve všech JM stranách, domluvení 
na masivní koalici. Více než deset let se věnuji 

životnímu prostředí a stavebním záměrům na 
Jižním Městě. Strašně mě potěšila 33% pod-
pora voličů v roce 2014. Rok a půl jsem měla 
šanci měnit věci k lepšímu jako radní pro život-
ní prostředí a dopravu (2014-2016). Málo času 
na velké změny. Zejména po dědictví Mlejn-
ského garnitury – smluvní závazky, personální 
potíže, hromady nepořádku, rozjeté výstavby. 
Zrada koaličních partnerů ANO a TOP 09 

a návrat staré gardy do orgánů MČ veškerou 
práci zastavila. První, co případně na radnici 
udělám, jsou dvě věci: 1. Opravím náměstí na 
Blankytu a obnovím fontánu, 2. Převedu stře-
disko zeleně na příspěvkovou organizaci, aby 
se věnovala pouze tolik potřebnému úklidu 
a opravám Jižního Města. Předem za důvěru 
děkujeme! 
  PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11 

 Pražské ANO a ČSSD během letošních prázdnin ukázaly, jak se to dělá – pokoutně
To, že připomínky k novému územnímu plá-
nu Prahy (MPP) se budou podávat o prázd-
ninách, se vědělo už asi 3 měsíce předem. 
Přesto je to termín zvolený velmi nevhod-
ně. V létě se toho ale událo na magistrátu 
mnohem více a vše v neprospěch Pražanů. 
V červenci radní za ANO a ČSSD schváli-
li novelu Pražských stavebních předpisů, 
která odstraňuje nárok na proslunění bytů. 
Nyní bude mnohem jednodušší umístit 

další domy mezi paneláky. Od r. 2015 se 
projednává velká změna územního plánu 
Z2832/00, která velmi negativně ovlivní 
výstavbu v Praze do přijetí MPP. S nejkon-
troverznějšími body nesouhlasí nejen spol-
ky, ale i některé městské části. Klíčové pro-
jednávání této změny orgány magistrátu 
proběhlo opět o prázdninách. Aby toho ne-
bylo málo, Rada HMP navzdory svému pro-
gramovému prohlášení nedávno rozhodla, 

že chce opět zastavět Trojmezí, lokalitu, 
o kterou se vedl spor už před lety, o které 
se rozhodlo, že bude nezastavitelná, a jako 
nezastavitelná je i v návrhu MPP. Nyní se 
našel pro zastavění pádný argument – byty 
v obecním zájmu. Pokud vám ANO a ČSSD 
slibují, že jsou na vaší straně, nevěřte 
jim, jejich činy v letošním létě je usvědčují 
o opaku.
  RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

 NA SHLEDANOU ZA MĚSÍC
Vážení čtenáři, každý měsíc jsem posílal články 
v povoleném rozsahu 1250 znaků, bez možnos-
ti dělat odstavce. Snažil jsem se psát pokud 
možno na jedno téma, i pro ty, kdo jednání ZMČ 
sami nezažili. Některé bohužel nebyly otištěny 
vůbec nebo pozdě (sami posuďte stranu 28 
Klíče č. 9). Na jednání zastupitelstva zase radní 
zvolení hlasy ANO, TOP 09, ODS, JMND, ČSSD 
a KSČM projevovali nesouhlas s ostatními tím, 

že jim vypínali mikrofon. Od podobných prak-
tik se budoucí vedení JM musí distancovat. Je 
možné mít různé názory, ale je třeba respekto-
vat pravdu. Porovnám- li vztahy v zastupitel- 
stvu od r. 1989, nikdy se špatné věci nedělaly 
tak profesionálně jako dnes. Zastupitelstvo 
končí, někteří ale budou pokračovat i v dalším 
období. Pozor na prospěcháře a politické turisty 
(někteří vystřídali i 5 stran), opět kandidují pod 

několika značkami. Moje volba je jasná - jak jsem 
měl možnost poznat lidi z HPP 11, berou politi-
ku jako službu. Proto jsou ochotni snášet pom-
luvy a křivá obvinění v Klíči i jinde. Přál bych si, 
aby naše společná kandidátka získala maximál-
ní podporu, měla sílu napravovat korupci, klien-
telismus a sobectví a mohla rozvíjet Jižní Město 
především podle představ jeho obyvatel. 
  Ing. Václav Šmrha, HPP11/KDU-ČSL

 Sport vás mnohému naučí
Jsem sportovec. Hraji především fotbal, kterému 
se věnuji celý život. Vždycky jsem chtěl vyhrá-
vat, ale i tak se mi stávalo, že jsem prohrál a mu-
sel jsem se naučit porážku přijmout a poučit se 
z chyb, abych byl příště lepší. Naivně jsem si 
myslel, že je to v politice podobné. Pokud jste 
pravidelně četli příspěvky zastupitelů, musíte být 
zmatení. Agresivita, osočování, vzájemné na-
padání a urážky. Politické strany nejsou schopny 

se dohodnout v zájmu JM. Bohužel zákopy, 
které mezi sebou vykopaly, jsou tak hluboké, 
že bude téměř nemožné najít společnou cestu, 
a tak je to na vás voličích, abyste rozdali nové 
karty a umožnili tak změnu. V posledních dnech 
se roztrhl pytel s různými předvolebními sliby. 
Přemýšlejte. Taky bych si přál venkovní bazén, 
ale slíbit ho jen tak bych si nikdy netroufl. Mou 
výhodou je, že já nic slibovat nemusím. Budu 

dále pokračovat v tom, co dělám už 8 let. Budu 
vychovávat malé děti, vést je ke sportu, ať už 
v mateřských školkách, kam pravidelně každý 
den docházím, nebo v našem klubu FK Dukla JM, 
ve kterém dnes hraje přes 350 jihoměstských 
dětí. Je to největší služba Jižnímu Městu. Všichni 
totiž ví, že práce s dětmi je největší investicí do 
naší budoucnosti. 
  Petr Sýkora, JM-ND

 Nepoučitelní? 
V říjnových volbách se v Praze 11 uchází 
o přízeň voličů 12 politických stran a hnutí. 
Stávajících 7 je doplněno o dalších 5. Všech-
ny deklarují řešit rozvoj Jižního Města a jeho 
problémy ve prospěch jeho obyvatel. Dosáh-
nout co nejlepšího výsledku ve volbách je prá-
vo všech subjektů bez osočování, urážek, 
nálepkování a obviňování. Výjimkou se pro-
filuje HPP 11: „v jejich očích budeme všich-
ni Ti špatní, jen pár vyvolených z této sekty 

má svatozář“ (zastupitel Gabriel). Dehones-
tace není ušetřen nikdo, ani dosavadní zas-
tupitel Krautwurm, který napomáhal HPP 11 
od samého počátku. Poučením by měl být 
rozchod koalice po volbách v r. 2014. Zastupi-
telé z ANO a TOP 09 po dvou letech vládnutí 
s HPP 11 spolupráci odmítli pro neslučitel-
nost s jejich postoji a chováním. Je těžké po-
chopit, proč jádro vysokoškolsky vzdělaných 
představitelů HPP 11 se opakovaně uchyluje 

k podpásovým praktikám, když svými anti- 
postoji škodí sami sobě, ale i občanům 
Jižního Města. Přes rozdílnost názorů s Jiřím 
Krautwurmem si dovolím volně odcitoval jeho 
výzvu, aby se občané v komunálních volbách 
neztratili a těšili se na lepší časy. Při vzá-
jemné spolupráci a elementární slušnosti se 
toho dočkáme. Voličům přeje šťastnou ruku 
za klub KSČM. 
  Ing. Jiří Semela, KSČM

 Bludný kruh na Jižním Městě
Končí 4leté volební období, které by se dalo 
vyjádřit slovy písně Tomáše Kluse „zase 4 roky 
v pr..li”. Jako by se Jižní Město ocitlo v blud-
ném kruhu. Posuďte sami. V roce 2014 byla 
připravena rekonstrukce varny ZŠ Pošepného 
náměstí za 35 milionů Kč. HPP11 toto v roce 
2015 zrušilo. ANO + TOP 09 v roce 2018 na 
třetí pokus akci zahájily, ale cena je 50 mi- 
lionů Kč. Sportovní hala při ZŠ Campanus byla 
připravena k realizaci také v roce 2014 za 
35 milionů Kč. HPP11 akci v roce 2015 opět 

zrušilo, aby ANO + TOP 09 v roce 2018 stav-
bu zahájily, ale za cenu 53 milionů. Zahrady 
Opatov, bytový komplex, který měl sloužit oby-
vatelům naší obce. V roce 2014 bylo v pořad-
níku pro přidělení bytů evidováno více než 800 
zájemců. HPP11 záměr v roce 2015 zrušilo, 
ANO + TOP 09 od roku 2017 byty pronajímají 
za nesmyslné nájemné, Zahrady Opatov jsou 
poloprázdné, naši občané mají smůlu. Bytový 
dům Sandra byl pořízen za více než 300 mi- 
lionů, dnes je jeho hodnota 500 milionů, měl 

sloužit jako startovací bydlení pro mladé rodi- 
ny z JM a důstojné bydlení pro seniory. Dnes 
zde vládne kriminalita a nepořádek. V roce 
2014 byla připravena rekonstrukce Sandry za 
80 milionů, HPP11 akci zrušilo, v roce 2018 
ANO + TOP 09 připravují tu samou rekon-
strukci za 300 milionů. A mohl bych psát dál. 
Prostě hloupost a zmar. Čekají nás další ztra-
cené 4 roky? Sami si o tom ve volbách rozhod-
neme. Hodně štěstí. 
  Mgr. Dalibor Mlejnský, JM-ND

 Největším problém Metropolitního plánu je on sám
Nejen na Zastupitelstvu MČ Praha 11 byl velmi 
emotivně diskutován Metropolitní plán Prahy. 
Podpořili jsme sice návrhy, které byly komu-
nikovány v rámci veřejné diskuze a byly zpra-
covány odborem územní rozvoje jedenácté 

městské části, ale předkládaný návrh Met-
ropolitního plánu jako takového považujeme 
za zmatečný, nefunkční, nekoncepční a nepře-
hledný. Vypořádání všech připomínek v pod-
statě není ani možné zapracovat. Tak jak to 

vidím i v okolních městských částech, zpra-
covatelům na MHMP přijdou desetitisíce 
připomínek a oni nebudou mít ani kapacitu se 
s nimi vypořádat. Ten plán je prostě paskvil. 
 Mgr. Dalibor Mlejnský, JM-ND
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KONEČNĚ 
BAGETERIE, 
CO MÁ DRIVE

bb.cz

Hornoměcholupská 
u Kauflandu

Inzerce_klic Hornomecholupska_188x264mm_10-2018.indd   1 15.10.2018   14:58:52
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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.

Navštivte nás i v našich ostatních 
prodejnách v Praze

Těšíme se na Vás!
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 
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8Více na billa.jobs.cz

NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ 
PRODEJNU

PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
Zastav se v prodejně 
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,  
e-mail: jobs@billa.cz.

5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč

Billa_1/8_inzerce_92x63.indd   1 21.08.18   10:07
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OBCHODNÍ MÍSTO
KUPECKÉHO 13
PRAHA 4

nová otevírací doba
po  8.30–17.00
út  9.30–16.00
st  9.30–19.00
čt  8.30–16.00
pá  8.30–16.30

Naděžda Radka Prchalová
608 314 245
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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

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY  
PRO KOMPLETACI FOTODÁRKŮ!
Bližší informace

• Práce na DOPP do 23. 12. 2018, nástupy od 1. do 30. 11.2018
• Ranní, odpolední, případně denní směny, na některých pracovištích v prosinci také noční směny
• Jednoduché manuální práce ve stoje při výrobě fotodárků
• Mzda 130 Kč za hodinu hrubého
• Pracoviště: centrála CeWe Color, a.s., Kloknerova 2278/24, Praha 4 – Chodov
• Příjemný pracovní kolektiv a dobré mezilidské vztahy
• Stravování v místě pracoviště
• Na konci sezony jako poděkování voucher na slevu 50 % na všechny fotoprodukty
• Zájemci zasílejte CV na e-mail lenka.jakubova@cewe.cz nebo pro bližší info volejte 272 071 173

INFOLINKA
272 071 173

RV
18

01
86

9/
02



30 Inzerce

RV
18

01
55

9/
02

RV
17

01
8

4
6/

12

sy
sté

m O
PTIM

I
z a s k l í vá n í  l o d ž i í
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.

BYDLENÍ

• Koupím jakýkoliv byt na 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

• 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

• Přímý zájemce koupím byt. Seniora mohu 
nechat v bytě na dožití. Na velikosti a stavu 
bytu nezáleží. Na vystěhování nespěchám. 
Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664

• Prodám byt 3 + k.k./L, 60 m2, 12. patro, 
vhodný jako investice, s věcným břemenem 
na dožití. Poloha u metra Háje /4 min./, 
v okolí veškerá občanská vybavenost, Hostiv.
přehrada. T: 776 090 820

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

• Hledám menší byt do 14 tis. nebo větší do 
20 tis. pro 2 osoby - pár. Dlouhodobě, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 40 min 
max. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088

• Hledám byty k prodeji na Praze 11 
a v jejím blízkém okolí. Finance 
zajištěny. Za případné nabídky Vám 
děkuji. 736 525 036 Daniel

SLUŽBY
• 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

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

• Malířské práce, štukování stěn 
i stropů, stěrkování, lakýrnické práce. 
Tel. 606 227 390, E. jsaifrt@seznam.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.

• !! 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

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

• 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

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

• 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

• 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

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

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

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

• 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

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

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

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabízím: 
Servis a čištění PC u vás doma. Výběr, nákup 
a instalaci 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

• 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

• 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
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JSEM TU PRO VÁS

Nemovitosti Interiery
Finance Energie
Stavby Development

+420 731 525 036
daniel.nevrkla@bidli.cz
www.danielnevrkla.cz

na Jižním městě - Praha 11
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REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927  497ww w . HLOU SEKR EA LIT Y .c z

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM V E V ESTIBU LU STA NIC E ME T RA  “ C ” O PATO V

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET  T RADI C E V  PRAZ E 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRO D EJ VÝM ĚNU BY TŮKO UPI

REALITNÍ CENTRUM
J IŽNÍ MĚSTO

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

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET  TRADICE V PRAZE 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRODEJ VÝMĚNY BYTŮODHADY

16 LET  TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06



FITNESS 1807
Profesionálně vybavená posilovna | Funkční zóna
Přijďte se k nám podívat. Předložením tohoto inzerátu  

do 2. 12. 2018 získáváte 1x VSTUP ZDARMA
Starochodovská 521/53, 149 00 Praha 4 – Chodov
www.fitness1807.cz, www.facebook.com/fitness1807

Inzerce 31

RV
18

02
10

8/
02

RV
18

02
01

2/
01

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

• 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

• 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

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, strop. kazety, dekorace, bytová jádra, 
rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. Levně, 
rychle, kvalitně. Tel. 603 494 330  
e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• DOBRÁ PEDIKÚRA na Poliklinice 
Litochleby, přístrojové ošetření, péče o nehty, 
masáž chodidel, rovnátka Podofix, příznivé 
ceny, www.dobrapedikura.cz, objednání na  
tel. 774 536 520.

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

• Vyčistíme váš koberec, sedačku a křesla 
u vás strojem na vlhko extrakční metodou. 
Zbavíme vás prachu, nečistot a roztočů. 
Slušné jednání a zkušenosti. T.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz/uklid

• Mytí oken včetně rámů, žaluzií a parapetů 
od úklidové firmy. Nechte tuto práci na nás, už 
nelezte po štaflích. Používáme vlastní náčiní 
a prostředky. Tel.: 724 006 275.  
www.pvj-group.cz/okna

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ 
a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace Wifi, 
internetu, notebooků, výuka s trpělivým 
učitelem. Doprava zdarma. m: 604 806 516 
(i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE 
TV, satelitu, set-top boxu, DVD, 
radiomagnetofonu. Servis malých domácích 
elektrospotřebičů. m: 739 049 499

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý.  
Tel. 604 517 565, www.stukmalba.cz,  
e-mail: mirekrychly@seznam.cz 

• Suchá pedikúra a manikúra, šetrné 
ošetření vhodné pro diabetes, zarostlé nehty, 
mikózu, zakončené lehkou reflexní masáží. 
Kupeckého 4, Praha 11 Háje, tel. 777 685 639

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

• 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

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, 
koberce, plovoucí podlahy. Návštěva 
se vzorky, zaměření a cenová kalkulace 
ZDARMA. E-mail: blahapodlahy@seznam.cz, 
mob. 604 623 052

• Snadná výměna záclon - spouštěcí 
garnýže, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, 
montáže, opravy. Volejte: 222 351 996, 602 
371 996. e-mail: vlkpavel@sendme.cz.

• Instalatérské práce, rozvody plynu, vody, 
odpadů. Připojení plynových spotřebičů. 
T: 603 554 550, e-mail: horyna1960@
seznam.cz

PRÁCE
• GRAFIK Regionální vydavatelství přijme 
grafika (InDesign, Illustrator, Photoshop) na 
zkrácený úvazek na chráněné pracovní místo 
pro osoby se zdravotním postižením (OZP) 
v Praze 9. Svůj životopis a ukázku tvorby 
pošlete na nabor@regvyd.cz.

• SPECIALISTA/KA MARKETINGU  
Regionální vydavatelství přijme specialistu 
marketingu pro rozvoj firemních značek, 
komunikaci s mediálními partnery, 
marketingovou podporu obchodního oddělení, 
plánování i realizování firemních kampaní. 
Nutná praxe a minimálně základy v grafických 
editorech. Svůj motivační dopis a životopis 
pošlete na nabor@regvyd.cz.
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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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• REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY 
V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE u metra 
Chodov, tel. 211 222 212. Registrujte 
se online na www.ordinacePRAHA.cz. 
MUDr. Sobotka

• 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

• Nábor nových členů - sebeobrana, Praha 4- 
-Chodov Mírového hnutí 2137/7,  
www.bellova.cz

• Sídlo pro OSVČ, SRO, neziskovky 
v Praze od 149Kč/měsíc. Tel.: 728 99 247, 
unimoservis@seznam.cz,  
www.sidloprofirmupraha.cz

• PRODEJ VELKÉHO GARÁŽOVĚHO  STÁNÍ 
v prostorné garáži pro 7 aut.  
Praha 4 - Chodov, Doubravická 1311. 
Pohodlný manévrovací prostor.  
Cena: 259 000 Kč. Tel. 602 600 823

• 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
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BILL NIGHY
SE NA VÁS TĚŠÍ 15. LISTOPADU V 18:00

NA NÁMĚSTÍ PŘED PEEK&CLOPPENBURG

ROZSVIŤTE VÁNOCE S HVĚZDOU FILMU
LÁSKA NEBESKÁ
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