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3Editorial

 

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. 
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městské části Praha 11.

Vážení a milí,
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je 17. listopad 2018 a já usedám k dalšímu úvodnímu slovu. Od rána vzpomínám na dobu před už devětadva-

ceti lety. Jsou to hezké vzpomínky na tehdejší každodenní demonstrace na Václavském náměstí a na tu báječnou 

atmosféru mezi lidmi. Dnes se demonstruje také, ale tak nějak jinak. A ta báječná atmosféra chybí, tak raději pů-

jdu se psem na delší procházku do lesa...

Už máme za sebou i ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva naší městské části. Vím, že jde o politické téma, 

které většinu lidí spíš rozčiluje, nicméně stále častěji se mě ptáte, co že se to na Jižním Městě vlastně děje a proč ještě neby-

la zvolena nová rada. Proto si dovolím alespoň pár slov na vysvětlenou. Sešli jsme se 14. listopadu, složili slib zastupitele a pak 

jsme po krátké diskusi, protože jsme se nedokázali domluvit na nové, funkční koalici, neschválili navržený program jednání. Pro 

nebyl ani jeden zastupitel! Jednání o koalici, která by byla dostatečně pevná a akceschopná, jsou opravdu velice složitá a možná 

budou ještě pár týdnů trvat. Proto Jižní Město i nadále řídí stará rada a já píšu další úvodník, byť jsem v minulém čísle Klíče uve-

dl, že už jde o můj poslední. 

O tom, že však stávající radní jen tak „nepřežívají“, ale stále naplno pracují, svědčí i velké investiční akce. Koncem října byla 

úspěšně dokončena rekonstrukce 30 let staré varny v ZŠ Pošepného náměstí. Nebyla to maličkost, rekonstrukce stála 51 milio-

nů a byla opravdu důkladná (na dalších stránkách Klíče si můžete přečíst, co všechno zahrnovala). V běhu je stavba sportovní haly 

v ZŠ Campanus, která by měla být dokončena v lednu příštího roku, a zároveň v těchto dnech probíhají výběrová řízení na zhoto-

vitele dvou dalších velkých investičních akcí: dostavby ZŠ Chodov a rekonstrukce dvacetiposchoďové ubytovny Sandra. Usilovně 

se pracuje na regeneraci vnitrobloku Stříbrského–Cyprichova a na dostavbě západní části Centrálního parku.

Příchod mrazivého počasí pak připomíná, že už za dva týdny začne advent, na který jsme pro Vás připravili bohatý program. 

V předvečer mikulášského svátku na Vás před Komunitním centrem Matky Terezy čeká tradiční rozsvícení vánočního stromu, ná-

sledované mikulášským průvodem. Od 7. prosince oživí Jižní Město vánoční trhy, opět před komunitním centrem a s doprovod-

ným programem: těšit se můžete na koncerty s vánoční tematikou (včetně České mše vánoční J. J. Ryby v podání Symfonického 

orchestru Dalibora Havlíčka na nádvoří Chodovské tvrze), výtvarné dílny a pohádky pro děti nebo živý betlém. Jako každý rok i le-

tos naší městskou částí zazní koncert Pražské mobilní zvonohry, která k nám 19. prosince zavítá už potřinácté. A den před Štěd-

rým dnem se u nás objeví také betlémské světlo: jihoměstskými ulicemi je bude rozvážet speciální autobus (jízdní řád se zastáv-

kami, na kterých bude občanům k dispozici, najdete v tomto čísle Klíče).

Na závěr jsem si nechal snad příjemné překvapení – v polovině prosince se v areálu ZŠ a SŠ Kupeckého objeví kluziště. A to 

včetně půjčovny bruslí a občerstvení. Tak ať se Vám tam pěkně bruslí!

Přeji Vám pohodové vánoční svátky v rodinném kruhu a do nového roku 2019 jen vše dobré.

Váš Petr Jirava, starosta
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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

  
Spolu za lepší 11: starosta městské  
části ocenil autory vítězných návrhů

V letošním roce spustila MČ Praha 11 pro-
jekt participativního rozpočtu Spolu za lep-
ší 11. Autory devíti vítězných návrhů oce-
nil v listopadu na radnici starosta městské 
části Ing. Petr Jirava (ANO).

„První ročník jsme zhodnotili jako úspěšný, 
realizovatelných návrhů se sešlo celkem 
53. V následném hlasování pak sami obča-
né vybrali 9 nápadů, které se jim líbily nej-
víc,“ vysvětlila koordinátorka projektu Alž-
běta Plocová. 

Realizace většiny z nich již byla zahájena 
a příslušné odbory se nyní intenzivně věnují 
jejímu dokončení: „Jeden návrh už byl kom-
pletně realizován, druhý čeká pouze na do-
dání trampolíny, třetí by měl být dokončen 
ještě letos. Všechny ostatní návrhy by pak 
měly být hotové nejpozději do konce příš-
tího roku,“ doplnil starosta městské části 
Ing. Petr Jirava. Kompletní přehled vítěz-
ných návrhů naleznete na webových strán-
kách www.spoluzalepsi11.cz. Úspěšným 
autorům gratulujeme a pro ostatní máme 
dobrou zprávu: další ročník participativního 
rozpočtu odstartuje již v lednu, těšíme se 
na vaše návrhy!

  
Úprava povrchu na prostranství před  
Komunitním centrem Matky Terezy

Dovolujeme si vás informovat o úpravě po-
vrchu na pěší zóně před Komunitním cen-
trem Matky Terezy (ulice U Modré školy), 
která proběhla v minulých dnech. Práce zde 
byly zahájeny na základě požadavku Sjed-
nocené organizace nevidomých a slabozra-
kých ČR (SONS). Stavbu financovalo a řídilo 
hlavní město Praha, jehož snahou bylo vy-
řešit často protichůdné zájmy různých sku-
pin, které plochu využívají. Plocha je nyní 
koncipována jako pěší zóna s povoleným 
provozem jízdních kol a standardní povr-
chovou úpravou, s níž se lze setkat napří-
klad na pražských náplavkách.

  
Hasičská zbrojnice dobrovolných  
hasičů z Chodova v novém

V listopadu byla zahájena rekonstruk-
ce hasičské zbrojnice v ulici Bohúňova. 
Zbrojnici, využívanou Sborem dobrovol-
ných hasičů Praha 11 – Chodov, čeká pro-
měna interiéru včetně garáže a skladova-
cích prostor, kam bude vestavěna nová 
místnost pro přemístění kompresoru. 

Dále je navržena například úprava 
a rozšíření hygienického zařízení, kte-
ré bylo vzhledem k počtu členů sboru 
nedostatečné.

  
Rekonstrukce víceúčelového hřiště 
při ZŠ Mendelova 

Minulý měsíc se rozběhla rekonstrukce více-
účelového hřiště při ZŠ Mendelova. V rámci 
oprav bude vyměněn stávající nevyhovující 
umělý travní koberec a zajištěn nový dre-
nážní systém pro odvodnění hřiště. 

Součástí rekonstrukce bude také opra-
va prvků oplocení a zavěšení nových 
sítí, celková renovace atletického oválu 
a rozběhové dráhy skoku do dálky. U vo-
lejbalového hřiště bude rovněž odstra-
něn stávající koberec, provedena oprava 
a zpevnění podkladové vrstvy a položen 
nový umělý.

  
Rekonstrukce varny  
v ZŠ Pošepného nám. dokončena 

Koncem října byla dokončena kompletní re-
konstrukce varny v ZŠ Pošepného náměs-
tí. Vedle prací na samotné varně byla rov-
něž provedena obnova všech zařizovacích 
předmětů, rozvodů, výtahů, elektroinstala-
ce, vodovodu, kanalizace a vzduchotechni-
ky. Opravy tak zasáhly i jídelnu, kam byla 
například instalována klimatizace či nové 
osvětlení. Na rekonstrukci se investiční do-
tací podílel Magistrát hlavního města Pra-
hy. Děkujeme dětem, rodičům i zaměst-
nancům školy za trpělivost, díky níž mohly 
potřebné práce proběhnout.  

Příjemné a klidné prožití vánočních svátků 
přeje vám všem 
vedení radnice

městské části Praha 11 

  
Uzavření schodiště v ulici Kosmická

Dovolujeme si vás upozornit, že na zákla-
dě stavebně-technického posouzení stavu 
schodiště situovaného mezi domy v ulici 
Kosmická č. p. 744–745, který byl vyhod-
nocen jako havarijní, bylo celé schodiš-
tě uzavřeno. Z důvodu minimalizace rizika 
nehod zůstane prostor uzavřen po celou 
dobu plánované rekonstrukce, o jejímž prů-
běhu vás budeme informovat.



5Aktuálně

Bytový areál Zahrady opatov

Od listopadu podnájem
 vybavených bytů

 n Posledních 45 volných bytových 
jednotek z toho 12 BJ vybavených 
kuchyňskou linkou vč. spotřebičů  
a podlahové krytiny

 n 2 komerční prostory k podnájmu 
(118,5 m2, 169,4 m2)

 n 135 vnitřních parkovacích stání

podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s.  
Veškeré informace o podnájmu 

na stánkách www.jihomestska.cz 
nebo tel.: +420 733 736 103 

  
Dotační programy pro rok 2019 

MČ Praha 11 vyhlásila pro nadcházející 
rok 2019 dotační programy v oblastech 
kultury, sportu, sociálních a zdravotních 
služeb, protidrogové politiky a životního 
prostředí. 

Na poli kultury lze žádat o dotace na ce-
loroční činnost kulturních subjektů či jed-
notlivé kulturní akce na území Prahy 11. 
Obdobně je pak rozdělen i dotační pro-
gram zaměřený na sport, tj. do kategorií 
celoroční činnosti nestátních neziskových 
organizací, jednorázových sportovních 
akcí na území MČ Praha 11, volnočaso-
vých aktivit a modernizace, rekonstrukce 
a havarijní situace sportovišť na území 
městské části. 

Cílem dotačního řízení v případě sociál-
ních a zdravotních služeb je pak podpora 
činností směřujících k zajištění, zkvalitně-
ní či rozšíření nabídky v oblasti sociál-
ních a zdravotních služeb pro občany MČ 

informační kancelář ÚMČ Praha 11
Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Šustova 1930, v objektu 
polikliniky, 3. patro, č. dveří 4026, tel.: 267 902 499

V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je mož-
né získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního 
a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, výpis z rejstříku 
trestů právnických osob, z registru účastníků provozu modulu 
autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodové-
ho hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku. 
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spoje-
né s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost 

o zřízení, zrušení a znepřístupnění kódu datové schránky. 
Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a na-
opak, provádí pouze pracovnice v Ocelíkově ulici. 

Úřední hodiny
Pondělí 8:00–13:00 14:00–17:30
Úterý 8:00–12:30 13:00–15:30
Středa 8:00–13:00 14:00–17:30
Čtvrtek  8:00–12:30 13:00–15:30 
Pátek   8:00–12:00 

Praha 11. Dotační program na podpo-
ru projektů v oblasti protidrogové politi-
ky slouží především k podpoře realizace 
specifických projektů zaměřených na do-
sažení pozitivních změn chování, postojů 
a životního stylu u uživatelů drog, léčbu 
a resocializaci v oblasti protidrogové po-
litiky a minimalizaci zdravotních, sociál- 
ních a jiných rizik spojených s užíváním 
návykových látek.

Poslední z vyhlášených dotačních pro-
gramů, zaměřený na životní prostředí, je 
opět rozdělen hned do několika kategorií, 
v nichž lze o dotační prostředky žádat: 
osvětovou činnost a ekologickou výcho-
vu, zlepšení stavu životního prostředí na 
území městské části a soužití lidí a zvířat 
ve městě.

Bližší informace naleznete na webo-
vé stránce MČ Praha 11 v sekci Dotace 
a fondy.

Jižní Město ožije vánočními trhy  
K období adventu patří již neodmys-
litelně vánoční trhy, které pro vás bu-
dou připraveny od 7. 12. do 23. 12. 
vždy v pátek, sobotu a neděli před Ko-
munitním centrem Matky Terezy. 

V jakém čase na ně můžete zavítat?
pátek 14:00–19:00 hod.

víkend 10:00–19:00 hod.

Součástí trhů bude pestrý doprovodný 
program. Těšit se můžete na vánoční 
koncerty, tvořivé dílny pro děti zamě-
řené například na výrobu adventních 
věnců a zdobení perníčků, ukázky ko-
vářské práce či živý betlém. Nebudou 
chybět stánky s dřevěnými a voskový-
mi výrobky, adventními věnci, vánoční-
mi slaměnými ozdobami a nejrůzněj-
šími dobrotami. Po celou dobu trhů 
zde také budete moci pořídit vánoční 
stromky a poslední víkend před Štěd-
rým dnem i kapry. Podrobné informa-
ce k programu naleznete na straně 8. 
www.kczahrada.cz. 
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| Provozovatel kluziště

MČ PRAHA 11 ZVE
NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Z D A R M A
OD 15. 12. 2018 DO 15. 1. 2019

Velikost kluziště:  10x20 m, syntetický povrch
Půjčovna bruslí i drobné občerstvení na místě (za poplatek)
Kluziště je financováno z rozpočtu MČ Praha 11

Doporučujeme vlastní helmu + chrániče
Provozovatel: Hry bez hranic, z.s., info@hrybezhranic.cz

KDY

KDE

PO-PÁ: 13–20 HOD.
SO-NE: 10–17 HOD.

SVÁTKY+SILVESTR: 10–17 HOD.
ŠTĚDRÝ DEN: 10–16 HOD.

PROSTRANSTVÍ U MODRÉ ŠKOLY
(NA MÍSTĚ PRODUKCE CIRKUSŮ)

První verze návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách 
připravena k veřejnému projednání
Pořizovatel územní studie Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje 
(dále jen „pořizovatel“) zveřejnil oznámení o vyhotovení návrhu územní 
studie a o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele. 

Podnět na pořízení územní studie schvá-
lilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 usne-
sením č. 0007/26/Z/2017 ze dne 
16. 2. 2017. Podnět byl zaslán pořizova-
teli, který v červenci 2017 vyhotovil její 
zadání a jako zpracovatele vybral spol. 
Studio acht, spol. s r. o. Nyní je vyhoto-
vena první verze návrhu.

Veřejné jednání v procesu pořizování 
územní studie se bude konat ve čtvrtek 
13. 12. 2018 od 13:00 hodin v zaseda-
cí místnosti č. 201, Jungmannova 35/29, 
Praha 1. S návrhem se můžete seznámit 
v tištěné podobě v kanceláři pořizovate-
le č. 330 a 341, Jungmannova 35/29, 
Praha 1 a v elektronické podobě na  
www.praha.eu, v sekci O městě > Bu-
doucnost města > Odbor územního roz-
voje > Územní studie. 

Připomínky k územní studii může pí-
semně podat každý do pondělí 
7. 1. 2019 včetně na adresu: Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. 
Připomínky v elektronické formě opatře-
né elektronickým podpisem lze zaslat do 
datové schránky pořizovatele 48ia97h. 
K pozdějším připomínkám po stanovené 
lhůtě se nebude přihlížet. Veřejná vyhláš-
ka obsahující další podrobnosti je vysta-
vena i na úřední desce Magistrátu hl. m. 
Prahy i Úřadu městské části Praha 11 od 
19. 11. 2018 do 7. 1. 2019.

Vedení městské části dohodlo nad rámec 
oficiálního projednávání s pořizovatelem 
ještě jedno neformální veřejné představe-
ní územní studie spojené s výkladem zpra-
covatele, a to na „půdě“ naší městské čás-
ti. Bude se konat v úterý 18. 12. 2018 od 
18:00 hodin v jídelně Základní školy, Pra-
ha 4, Mikulova 1594 a všichni, kdo mají 
zájem, jsou srdečně zváni.

Za městskou část Praha 11 sestaví při-
pomínky na základě vyjádření ostat-
ních odborných odborů odbor územní-
ho rozvoje. Předmětem bude hlavně 

porovnání, jak se zpracovatel vypořádal 
se zadáním územní studie, které věcně 
vychází (po nutných formálních úpra-
vách) ze zaslaného podnětu a v němž je 
požadováno dosažení cílů jako, je vytvo-
ření městského centra u stanice metra 
Opatov, dotvoření zástavby podél Chil-
ské ulice se zohledněním a dotvořením 
struktury Starého Chodova, návrh vy-
užití lokality Na Jelenách, zmírnění ba-
riérového efektu dálnice D1, vytvoření 
funkčních a prostupných veřejných pro-
stranství, návrh fungujícího dopravního 
řešení či návrh dostatečného množství 
účelně provázané zeleně; to vše při re-
spektování stávajících hodnot řešeného 
území i území navazujícího.

S postupem městské části a s návrhem 
územní studie, jejím zadáním, původním 
podnětem a dalšími dokumenty a písem-
nostmi se lze podrobněji seznámit na 
www.praha11.cz v sekci Územní rozvoj 
a regenerace > Strategické a územní plá-
nování > Územní studie > Územní studie 
Opatov – Na Jelenách.

Ing. arch. Miroslava Fišarová,  
odbor územního rozvoje
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Švédské dny v mateřské škole Sulanského
Od středy 31. 10. 2018 do pátku 2. 11. 2018 si mohly děti v MŠ 
Sulanského vyzkoušet, jak to vypadá ve švédské školce, co tam 
děti dělají a jaký mají program. V těchto dnech v naší mateřské 
škole probíhaly „Švédské dny“. A proč právě „Švédské dny“?

V rámci operačního programu Praha – 
pól růstu ČR měly dvě paní učitelky z naší 
školky možnost vyjet na čtyřdenní stáž 
do Švédska. Stáž byla zaměřena na roz-
voj dovedností a práci s dětmi s OMJ 
(odlišný mateřský jazyk). Stáže se konaly 
ve švédském městě Skillingaryd v mateř-
ských školách Bullerbyn a Tallbacken. Na 
základě této stáže a získání nových po-
znatků se paní učitelky rozhodly vše, co 
viděly, předat nejen kolegyním, ale právě 
i dětem. 

Děti v MŠ Sulanského si vyzkoušely, jaké 
to je chodit ve třídě bez bačkor, připravo-
vat si jídlo na svačinku samostatně, ob-
sluhovat se samy při obědě, dále práci 
s relaxačními technikami, práci s různými 
formami skupinových činností, práci s od-
padovými materiály a mnoho dalších ak-
tivit. Dokonce se nezapomnělo ani na ro-
diče. Ve čtvrtek 1. 11. 2018 mohly své 

děti nechat v MŠ až do 18:30, tak jak to 
mají rodiče ve Švédsku. 

Děti si v této prodloužené školkové době 
užily bohatý program se soutěžemi pro-
tkaný pyžamovým tancem a oblíbenými 
švédskými stoly. Spokojeni byli nejen klu-
ci a holky, ale i rodiče.

 Bc. Jana Rytířová

Společné čtení – nic lepšího není 

Projekt vznikl v naší ekoškolce Markušova spontánně při návštěvách 
knihovny Opatov ve spolupráci s knihovnicí Danielou Jelínkovou, 
která připravuje skvělé celoroční programy pro děti.

Pravidelně každý měsíc se děti seznámi-
ly v knihovně s jednou kapitolou z knihy  
D. Fischerové Duhové pohádky. Po posle-
chu následoval vždy jiný tematický úkol 
k přečtenému. Děti se také těšily na volné 
prohlížení knih v knihovně. Po každé ná-
vštěvě jsme odnášeli knihy vybrané dět-
mi do MŠ.

Projekt obsahuje také celoroční četbu 
v MŠ. Kniha Františka Nepila Já, Baryk, 
která je rozdělená do 12 kapitol, popisu-
jících Barykovy příhody během čtyř roč-
ních dob. Děti si vyzdobily obálky, do kte-
rých si jednou měsíčně ukládaly ilustrace 
k přečtené kapitole. Samy si ke konci roku 

počítaly obrázky v obálkách a hlídaly si, 
zda jim některý nechybí. Během školní-
ho roku jsme v MŠ přečetli na pokračová-
ní 10 dětských knih a několik encyklopedií 
(s tématy Vesmír, naše Země a živá a ne-
živá příroda – dle výběru dětí). Po přečtení 
každé dětské knihy jsme společně vyráběli 
plakát ke knize. Plakáty nám zdobily třídu 
a na konci školního roku se děti těšily na 
závěrečné losování, kdo si který plakát od-
nese domů na památku.

Při práci s knihou se snažíme o rozvíjení 
dětské fantazie – doplňováním různých 
pokračování příběhu. Nebojíme se bě-
hem čtení nechat děti vstupovat svými 

postřehy do děje nebo i pohybově ztvár-
nit přečtené. Opakováním děje předcho-
zích kapitol rozvíjíme samostatný mluve-
ný projev, slovní zásobu a paměť.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
paní Daniele Jelínkové za její poutavé po-
řady a programy pro děti, které v měst-
ské knihovně, dětském oddělení připra-
vuje. Za všechny učitelky z naší ekoškolky 
Markušova, Dubnova mohu potvrdit, že 
je pro nás inspirací, jak vtipně a zajímavě 
paní Jelínková připravuje programy a jak 
dokáže děti zaujmout. Vždy odcházíme 
z knihovny nadšeni a těšíme se na dal-
ší setkání. Svoji lásku ke knihám dokáže 
předávat ostatním s optimismem a záři-
vou energií. Také proto je dětské oddělení 
knihovny na tak vysoké úrovni. Díky spolu-
práci s městskou knihovnou vznikl v obou 
budovách naší školky projekt Knihobud-
ka – přečti a vrať nebo přines jinou knihu. 
Rodiče a přátelé naší MŠ mohou darovat 
dětské knihy do naší knihovny a na oplát-
ku si vzít ty, které neznají. Jsme rádi, že 
se městská knihovna stává pro naše děti 
i pro celé rodiny místem, které inspiruje, 
vzdělává i potěší výstavami a akcemi, kte-
ré pořádá.

V lednu 2019 budete moci v prostorách 
Městské knihovny v Praze vidět prezenta-
ci práce naší ekoškolky Markušova a Dub-
nova, kterou pro vás společně s dětmi 
a ekotýmem připravujeme. Dozvíte se 
mimo jiné více o mezinárodním programu 
Ekoškola, jehož titul jsme získali v roce 
2016 a obhájili na jaře 2018 na další ob-
dobí 2018-2020. Děkujeme!

 Petra Bílková, DiS.



 

1. 12. 9.30–18.00 Adventní jarmark pod střechou /KCMT/
2. 12. 16.00 Setkání před Betlémem – Divadlo Víti Marčíka /KCMT/
5. 12. 17.00 Mikulášská besídka /KCMT/
 18.00 Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášský průvod /před KCMT/
7. 12. 14.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
8. 12. 10.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 14.00–16.00 Výtvarná dílna pro děti /před KCMT/
9. 12. 10.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 15.00–17.00 Výtvarná dílna pro děti /před KCMT/
 16.00 Koncert fl étnového souboru Vivat Flauto /KCMT/
14. 12. 14.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 17.00 Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Symfonického 
 orchestru Dalibora Havlíčka /nádvoří Chodovské tvrze/
15. 12. 10.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 14.00 Folklórní soubor Hájíček a sólisté – koncert ZUŠ Jižní Město 
 /nádvoří Chodovské tvrze/
 15.00–17.00 Výtvarná dílna pro děti /Chodovská tvrz/
16. 12. 10.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 14.00 Vánoce s Kůzletem – dětský hudební pořad /před KCMT/
 15.00–16.00 Výtvarná dílna pro děti /před KCMT/
 16.00 Koncert křesťanské folkrockové skupiny Oboroh /KCMT/
19. 12. 14.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 17.00 Koncert Pražské mobilní zvonohry /před KCMT/
 14.00–19.00 Živý betlém /před KCMT/
20. 12. 14.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 17.00 Komponovaný pořad Sen Jakuba Jana Ryby /před KCMT/
 18.00 Koncert Ataky Jany Koubkové /před KCMT/
21. 12. 14.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
 17.00–18.00 Výtvarná dílna pro děti /před KCMT/
22. 12. 10.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/
23. 12. 10.00–19.00 Jihoměstské vánoční trhy /před KCMT/

Vánoční kulturní program 
na Jižním Městě 2018

Kapacita výtvarných dílen omezena
KCMT – program se koná v prostorách Komunitního centra Matky Terezy
Před KCMT – program se koná venku před Komunitním centrem Matky Terezy 
 v rámci probíhajících vánočních trhů



 

w
w

w
.p

raha-ujezd
.cz, info

@
p
raha-ujezd

.cz

100. VÝROČÍ VZNIKU  
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Položením věnce k pomníku obě-
tem 1. světové války starosta spo-
lečně s místostarostkou připomněli 
100. výročí založení republiky. Po-
mník se nachází na újezdském ná-
městí. Byl postaven po druhé světo-
vé válce a nese jména těch rodáků 
z Újezdu, kteří zahynuli v první svě-
tové válce.

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

MČ Praha-Újezd informuje 9

Pozvánka na koncert zvonohry a ohňostroj
Vážení spoluobčané, 
zveme vás na tradiční akce pořádané 
městskou částí, které se pojí s Vánoci 
a koncem uplynulého roku.
V úterý 18. prosince v 18.00 hodin při-
jede na Kateřinské náměstí Pražská mo-
bilní zvonkohra. Carilloner Radek Rejšek 

nám na 57 zvonů, zvonků a zvonečků za-
hraje skladby nejen v duchu vánočním.
V úterý 1. ledna 2019 v 18.00 hodin při-
vítáme nový rok ohňostrojem v Kateřin-
kách na Milíčovských kopcích.
 Pavla Pitrmanová, 
 kancelář starosty

Petice občanů za snížení hluku z dálnice D1
Začátkem října byla ukončena petice, ve 
které občané městské části Praha-Újezd 
žádají orgány státní správy, aby bylo vy-
budováno protihlukové opatření podél 
dálnice D1 na území městských částí 
Praha-Újezd, Praha-Šeberov a Praha 11, 
snížila se rychlost v úseku mezi 0 km až 
6 km dálnice na 80 km/hod., v uvede-
ném úseku se zrealizoval tzv. tichý asfalt 
a byla zrušena povinnost dálniční znám-
ky v úseku D1 Opatov–Průhonice. 

Petici podpořilo svým podpisem celkem 
367 občanů. 21 petičních archů bylo 
odesláno na Ministerstvo dopravy, Mini-
sterstvo zdravotnictví, Ředitelství silnic 
a dálnic, Hygienickou stanici HMP a Po-
licii ČR k vyjádření. 
O způsobu vyřízení petice vás budeme 
informovat po vyjádření všech dotčených 
orgánů státní správy.

Ing. Markéta Novotná,  
odbor občansko-správní

Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Újezd dne 31. říj-
na 2018 proběhla ve veřejné volbě vol-
ba starosty a místostarostů městské 
části. Do funkce starosty byl jako jedi-
ný kandidát navržen a posléze 10 hlasy 
zvolen pan Václav Drahorád. Do funkce 

1. uvolněné místostarostky byla jako 
jediná kandidátka navržena a posléze 
10 hlasy zvolena paní Jana Draštíková. 
Do funkce 2. neuvolněné místostarost-
ky byla jako jediná kandidátka navržena 
a posléze 10 hlasy zvolena paní Hana 
Petrová. 

Na ustavujícím zasedání byli dále zvoleni 
předsedové a členové finančního výboru, 
kontrolního výboru a výboru stavebního 
a pro životní prostředí.
Představujeme vám členy Zastupitel-
stva MČ Praha–Újezd pro volební období 
2018–2022 a jejich funkce:

Václav Drahorád 
starosta, 
člen výboru stavebního 
a pro životní prostředí

Jana Draštíková
1. uvolněná 
místostarostka,  
členka finančního  
výboru 

Hana Petrová 
2. neuvolněná 
místostarostka,  
členka finančního  
výboru 

Ing. Zdeněk Hromádka 
zastupitel,
předseda kontrolního 
výboru 
 

Ing. Barbara Rozsypalová 
zastupitelka, 
předsedkyně  
finančního výboru

Ing. Filip Ranoš 
zastupitel,
předseda výboru 
stavebního a pro  
životní prostředí

Ivan Křížek 
zastupitel

Jiří Pitrman
zastupitel, 
člen výboru stavebního 
a pro životní prostředí

Mgr. Ilona Šimková 
zastupitelka, 
členka kontrolního 
výboru

Jiří Vlach
zastupitel, 
člen výboru stavebního 
a pro životní prostředí

Dana Zdeňková 
zastupitelka, 
členka kontrolního 
výboru

 Pavla Pitrmanová,  
 kancelář starosty

Úklid koryta Botiče 
Městská část Praha-Újezd provádí 
v současné době kontrolu a úklid ko-
ryta potoka Botič. Jedná se zejmé-
na o spadlé větve a kmeny vyvráce-
ných stromů, pneumatiky, igelity a jiný 

odpad, který by v případě velké vody 
mohl zahradit tok a způsobit lokální 
záplavu.
 Ing. Pavel Staněk,  
 odbor investiční



PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING vždy v úterý 
Přijďte s námi sdílet radost z pohybu. Můžete se k nám připojit kdykoliv 
i bez objednání. Vycházíme prakticky za každého počasí.
Kdy: 4. 12., 11. 12., 18. 12. 2018
Kde: před objektem centra FILIPOVKA, Filipova 2013/1, Chodov 
Sraz: vždy v 10:00 hodin 
Spojení – bus č. 135 zastávka Dědinova
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro  
seniory: Adventní Říčany

Dne: 11. 12. 2018 (úterý)
Sraz: v 9:15, odjezd 9:22 hodin, ná-
draží Horní Měcholupy. Pozor! Doba 
odjezdu je orientační, od 9. 12. bu-
dou platit nové jízdní řády.
Trasa: Kolovraty–Říčany–Kolovraty 
(různými cestami). V Říčanech krát-
ká prohlídka města s možností ob-
čerstvení. Procházkou vás provede 
paní Jitka.
Pro všechny komentované turistic-
ké procházky a akce platí:
Účast na všech organizovaných pro-
cházkách je vždy na vlastní nebezpe-
čí, organizátor nepřebírá zodpověd-
nost za zdraví, život či majetkovou 
újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním 
fotografií během akcí vyjádřete pro-
kazatelně před zahájením. 
Kontakt: tel. 724 603 317, e-mail 
poradenstvi@jmsoc.cz

KOMENTOVANé 
PROCHÁZKy pro seniory: 

Předvánoční Vyšehrad
Dne: 11. 12. 2018 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 hodin před vchodem 
do kostela sv. Petra a Pavla 
REZERVACE nutná z kapacitních 
důvodů na tel.: 724 603 317, ome-
zený počet 15 míst
Na co se můžete těšit: návštěva 
kostela sv. Petra a Pavla s vánoč-
ními jesličkami a hřbitova. Pokud 
nám to dovolí počasí a čas, mů-
žeme přidat kubistické domy pod 
Vyšehradem. 

Královské Vinohrady 
Dne: 15. 12. 2018 

(sobota) 
Sraz: v 10:00 hodin před 

kostelem sv. Ludmily 
Na co se mů-

žete těšit: Krá-
lovské Vinohra-
dy v adventním 

období. Od kostela 
sv. Ludmily k Riegro-

vým sadům. Procház-
kami vás provede paní 

Jelena.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky: Mikulášské kolečko
Dne: 6. 12. 2018 (čtvrtek)
Sraz: v 10:00, u sochy Kosmonautů u metra „C“ Háje
Délka trasy: cca 25 km + libovolné prodloužení
Zveme čerty a anděly (i bez kostýmů) na pohodové koleč-
ko nejen kolem Hájů. Budou se vám hodit vánoční ozdoby, 
cestou ozdobíme v lese v předstihu stromeček. Doporuču-
jeme si vzít helmu. Výlet se nekoná za deště, sněžení 
a ledovatky.
Trasou vás provede Mirja 
Kontakt: tel. 724 603 317, 
e-mail poradenstvi@jmsoc.cz

Seminář: Smlouvy a ochrana 
spotřebitele 

Kdy: 10. 12. 2018 (pondělí) od 15:00
Kde: Stravovací centrum – jídelna, 
Křejpského 1502/8
Vstup: ZDARMA, bez rezervace
Přednáší: Mgr. Erika Turzová Balogho- 
vá, advokátka
Co všechno na semináři zazní: 
• Na co si dát pozor ve smlouvách.
• Co lze ještě dělat, pokud podepí-
šeme nevýhodnou smlouvu?
• Jak se bránit proti různým 
šmejdům?
• Jaké finty na nás chystají?

Domov pro seniory Jižní Město: 
„Když už to doma nezvládáte“…

Nabízíme seniorům profesionální lid-
ský přístup a podporu v Domově 
pro seniory Jižní Město, Janoucho-
va 670/2. Nebojte se požádat o po-
moc, když už to doma nezvládáte. Po-
byt u nás je určen zejména pro ty, kteří 
jsou vzhledem k svému věku, zdravot-
nímu stavu a sociální situaci závislí na 
pomoci jiné osoby a kteří nemohou tr-
vale žít ve svém přirozeném prostředí. 
Přijímáme žadatele již od 60 let. Jsme 
tu pro vás!
V případě zájmu o konzultaci nebo 
prohlídku zařízení kontaktujte sociální 
pracovnici Mgr. Kláru Krybusovou tel.: 
603 205 396, e-mail: soc@jmsoc.cz, 
www.jmsoc.cz

Blahopřání paní Blaženě 
Pečovatelská služba Jihoměstské so-
ciální a.s. srdečně blahopřeje paní 
Blaženě, která začátkem prosince 
oslaví 103. 
narozeniny. 
Paní Blaže-
na se narodi-
la ve stejném 
měsíci a roce 
jako Frank Si-
natra nebo 
Edith Piaf. 
N a r o z e -
niny osla-
ví se svou rodinou a kocour- 
kem, který jí dělá společnost. Pečova-
telskou službu využívá již přes deset 
let a zároveň je naší nejstarší uživa-
telkou. V současné době jí zajišťuje-
me dovoz obědů, vše ostatní zvlád-
ne s pomocí své vnučky. Do dalších let 
přejeme mnoho zdraví, spokojenosti 
a životní pohody. 

Klidný adventní čas 
S blížícím se koncem roku by-
chom rádi připojili poděková-
ní všem organizátorům ak-
tivit nejen v rámci klubů, ale 
i vedoucím turistických i komentova-
ných procházek, cyklovýletů a také lek-
torům kurzů za jejich invenci, ochotu, 
přízeň a empatii. Vám všem klidný ad-
ventní čas, Vánoce plné porozumění 
a do nového roku jen vše dobré přeje 
tým JMS a.s.
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Mikulášská zábava
Dne: 5. 12. 2018 (středa) od 13:30 hodin
Kde: v objektu Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena: 160 Kč
Cena zahrnuje pohoštění: Kuřecí řízek se 
salátem, vánoční cukroví, párek s chle-
bem, balený perník, káva, punč, voda.
Co vás čeká: Živá hudba k tanci i poslechu, 
návštěva Mikuláše s jeho pomocníky, pře-
kvapení. Připojte se k nám. V případě zájmu 
nás kontaktujte na tel. č.: 724 603 317. 
Vstupenku uhraďte na adrese: Jihoměstská 
sociální a.s., Šalounova 2025/7, Praha 4, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ: 100 přání, 100 lidských osudů, 100 klientů 
Většina obyvatel Domova pro se- 
niory JM a Odlehčovacího centra v Ja-
nouchově ul. 670/1 bude trávit Vá-
noce bez svých blízkých, mnozí z nich 
připoutáni na lůžko. Potěšme je stej-
ně jako osamělé klienty pečovatel-
ské služby v terénu či v domech s pe-
čovatelskou službou alespoň malým 
dárkem. 
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ozdobe-
ný vánočními přáními našich klientů na-
leznete v CENTRU CHODOV u vchodu 
„B“ ze směru komplexu kancelářských 
budov The Park vedle recepce, naproti 

kavárně STARBUCKS... v adventním 
období od 1. 12. do 18. 12. 2018.
Vnést radost do života, potěšit milým 
dárkem, splnit konkrétní přání... je to 
tak jednouché... Odměnou vám bude 
nepopsatelná radost, úsměv a dojetí 
obdarovaných... DĚKUJEME...
JAK NA TO?
1. Vyberte si jakékoliv nesplněné přání.
2. Kupte vybraný dárek.
3. Dárek s přáním předejte personálu 
v recepci nacházející se v bezprostřed-
ní blízkosti stromu u vchodu „B“ CENT-
RA CHODOV

Přeji krásné dny,

blíží se konec roku a já bych rád jmé-
nem celého týmu KC Mezi Domy sr-
dečně poděkoval všem našim návštěv-
níkům a podporovatelům. Velmi si 
vážíme vaší přízně, pro existenci naše-
ho komunitního centra je nesmírně dů-
ležitý každý, kdo se aktivně účastní na-
šich akcí, kurzů a dílen, a také ten, co 

se třeba jen v letu zastaví na kafíčko. 
Velké díky patří i těm, kteří o nás šíří 
dobré zvěsti, vaše spokojenost je pro 
nás tou nejlepší odměnou. Budeme se 
snažit, aby k nám nacházeli cestu dal-
ší milí lidé, kterým rádi poskytneme zá-
zemí nejen na pohodová setkávání se 
známými nebo s rodinou, ale také na 

navazování nových přátelství a kontak-
tů. Dovolte mi, abych vám za celý tým 
komunitního centra MEZI DOMY popřál 
pokojné adventní dny, krásné Vánoce 
a v roce 2019 ať si užíváte krásy živo-
ta plnými doušky.

 Andrej Mikulka

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI
Adventní tvoření  
– sobota 1. 12.
První prosincovou sobotu strávíme 
v kreativním duchu. Od 12:00 se pus-
tíme do tvoření adventních věnců, ve 
14:00 se vrhneme na vánoční přáníč-
ka a od 15:00 nastane čas pro ma-
lování mandal. Přihlásit se můžete 
na info@mezi-domy.cz nebo sms na 
777 485 939.

Keramická dílna a Óm chanting  
– sobota 8. 12. 
Zveme vás na další keramickou díl-
nu, která bude jako obvykle od 10:00 
do 12:00. Přihlášky prosím posílejte 
na info@mezi-domy.cz nebo sms na 
777 485 939. Od 13:00 vás rádi přiví-
táme na Óm Chanting setkání, kde se 

společně naladíme na léčivou sílu zvu-
ku óm.

Vánoční jarmark – sobota 15. 12.
Třetí adventní víkend se u nás budou na-
kupovat dárky. Zveme vás na mezido-
mácký vánoční jarmark, který odstartu-
jeme už ve 12:00 a ukončíme v 17:00. 
Pokud máte zájem o prodejní místo, 
prosím posílejte přihlášky na info@me-
zi-domy.cz nebo na 777 485 939. Rádi 
bychom podpořili kreativní lidi z oko-
lí, podmínkou je proto vlastní výroba 
prodávaného zboží, ideálně s vánoční 
tematikou.

Pohádkové odpoledne – sobota 22. 12. 
Předvánoční období je plné pohádek, 
a tak jsme se rozhodli, že si Mezi Domy 

uděláme pohádkové odpoledne. Na to, 
aby se nám to povedlo, potřebujeme, 
aby dorazily všechny děti z království 
Jižňák. Oblečte si pohádkové kostýmy 
a spěchejte k nám! Budeme tančit, uží-
vat si, ochutnávat dobrůtky... Zkrátka 
to u nás bude pohádkové. 

MEZI SVÁTKY MÁME ZAVŘENO
Od 23. 12. až do konce roku si budeme 
užívat čas v kruhu rodiny, Mezi Domy 
znovu otevřeme ve středu 2. 1. 2019. 
Děkujeme za pochopení, budeme se na 
vás těšit v novém roce!

 Za tým MEZI DOMY s přáním 
 krásných listopadových dní
 Andrej Mikulka

Silvestrovská zábava
Dne: 28. 12. 2018 (středa) od 13:30 hodin
Kde: v objektu Stravovacího centra Křejpského 1502/8
Cena: 160 Kč
Cena zahrnuje občerstvení: ovar, chléb + hořčici a křen, vánoč-
ku, chlebíčky, slané pochutiny, kávu, vodu, přípitek. K tanci či 
poslechu zahraje živá hudba COLOR CLUB Praha. Přijďte se 
s námi pobavit, zatančit si, užít si příjemné odpoledne. Kon-
takt pro dotazy v pracovní dny pondělí až pátek 8:00–14:00 
hod., tel.: 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz.
Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti se individuál-
ně přihlásí do 15. 12. 2018 a vstupenku uhradí po předchozí 
tel. domluvě na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalou-
nova ul. 2025/7, 1. patro, tel. č.: 724 603 317.
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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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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

Veselé Vánoce
Vám přejí 
Jihoměstské reality

Prodej rodinného domu 
4+kk s terasou, užitná plocha  
domu je 100m2, plocha po-
zemku 806m2. OV, jedná se 
o novostavbu.

PRODEJ DOMU 4+kk/T
Předboř, Strančice

Prodej rodinného domu 6+1 
se 2 terasami a garáží, užitná 
plocha domu 234m2, plocha 
pozemku 352m2. OV, po cel-
kové rekonstrukci.

PRODEJ DOMU 6+1/2T/G
Hněvkovská, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
67m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
3. podlaží ze 14.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Ružinovská, Krč

Prodej bytové jednotky 2+1, 
užitná plocha jednotky 62m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází ve 
4. podlaží ze 4.

PRODEJ BYTU 2+1
Mumanská, Vršovice

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 47m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 4. 
podlaží ze 6.

PRODEJ BYTU 2+kk
Na Harfě, Vysočany

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s 2 terasami a garáží, užit-
ná plocha 59m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 3. podlaží ze 3.

PRODEJ BYTU 2+kk/2T/G
Pod Formankou, Újezd

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

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 63m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 11. pod-
laží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Anny Drabíkové, Háje
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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 Mendelova zpovídali paní Marii  
Štěňhovou. Její zpracovaný příběh se dá dohledat na webových stránkách  
www.pribehynasichsousedu.cz/praha-11/praha-11-20172018/stenhova-marie/.

Paní Marie Štěňhová žije v Domově pro 
seniory Chodov, kam jsme za ní kvůli roz-
hovoru vyrazili.

V letošním roce si připomínáme stoleté 
výročí vzniku Československa. Vy jste se 
za první republiky narodila, jak vzpomí-
náte na své dětství a tehdejší dobu?

My jsme bydleli v osadě Libeň u obce Mě-
ník, kde bylo jen 11 čísel, ale žilo zde hod-
ně dětí. Když jsme šli v zimě do školy, kte-
rá byla od nás vzdálená jeden kilometr, ti 
největší a nejstarší nám prošlapávali cestu 
a šli napřed. Měli jsme jednopatrovou ško-
lu, dole byla velká místnost, kde byly prv-
ní tři třídy, a v patře se učily 4. a 5. ročníky. 
V 5. třídě jsem udělala zkoušku na reálné 
gymnázium do Nového Bydžova, který byl 
od nás 5 kilometrů. Já jsem jezdila na kole, 
ale v únoru a březnu, kdy byly velké větry, 
jsem chodila spíše pěšky a kolo jsem tlačila.

Bydleli jsme v chalupě, kde jsme měli 
obytné přízemí i podkroví. Rodiče byli ze-
mědělci, ale jednou nám vyhořela stodola, 
kde byla sláma, chlév a hospodářské bu-
dovy. Maminka nás vyvedla k sousedům, 
kde jsme požár přečkali. Tatínek to znovu 
vystavěl, ale hodně se zadlužil. Když se 
sklidilo a vymlátilo obilí, počítali jsme, jest-
li nám zbyde na úroky. Poslední splátka se 
dávala, když jsem již nastoupila do práce.

Když bylo Československo obsazeno 
a vznikl Protektorát Čechy a Morava, 

bylo vám šestnáct let. Jak se žilo v té 
době v okolí Nového Bydžova?

Museli se plnit dávky, ale především vzpo-
mínám na osvobození. Byli jsme nadšení 
z příjezdu Rusů a já se učila azbuku. Osla-
vovali jsme je jako osvoboditele a pak se 
vše zvrtlo.

Já jsem se v roce 1943 vdávala za Fran-
tiška Štěňhu. Seznámila jsem se 
s ním v Novém Bydžově, kam 
jsem docházela do školy. 
On bydlel na náměstí a já 
kolem nich chodila.

V březnu 1945 se nám 
narodil chlapeček na 
porodnickém oddělení 
v Novém Bydžově, ale 
on tam chytil virus a za 
3 měsíce nám zemřel. Jeli 
jsme tehdy ještě do Hradce 
Králové, kde nám řekli, že kdy-
by měli penicilin, že by ho zachránili, ale 
tehdy ho bohužel neměli.

Naštěstí se mi později narodila ještě dce-
ra a syn. Dcera měla od dětství cukrovku, 
ale nesla to statečně a narodily se jí dvě 
dcery. Syn měl tři děti a já jsem dnes šes-
tinásobnou prababičkou.

Díky tomu jsem měla ten život bohatý. 
Později jsem si vzala rodiče k sobě do 
Prahy a postarali jsme se o ně. Rodina 

byla pro mne vždy na prvním místě a dr-
želi jsme vždy pohromadě.

Váš manžel František Štěňha byl úspěš-
ný muzikant, který koncertoval i v zahra-
ničí. S jakými soubory vystupoval?

Manžel studoval v Novém Bydžově 
a poté konzervatoř v Praze. Byl dobrý mu-
zikant a uměl hrát na harmoniku. Na zába-
vách si hraním na harmoniku přivydělával 
na studia. Později hrál na fagot v Symfo-
nickém orchestru Československého roz-
hlasu (SOČR), v Pražském orchestru bez 
dirigenta a Dechovém kvintetu. Jako mu-
zikant se dostal do Jižní Ameriky, Francie 
nebo do Itálie. Já jsem jednou jela s kvin-
tetem do Itálie a mohla jsem obdivovat 
památky v Benátkách nebo v Pise. 

Manžel nebyl ve straně, proto musel dě-
lat dvakrát konkurz do Symfonického or-
chestru Československého rozhlasu. Je-
likož byl dobrý muzikant, tak se tam 
nakonec dostal a nebyl minulým režimem 
pronásledovaný.

Během jednoho turné jste se dozvě-
děli i o okupaci Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. Bylo těžké rozhodo-
vání, jestli se máte vrátit zpět?

21. srpna 1968 jsme jeli s kvintetem do 
Dánska a v Německu jsme se dozvěděli 
o okupaci. Dokonce nám nabídli, že tam 
můžeme zůstat. Ale ani jeden z nás o to 
neměl zájem. Doma jsme měli děti a rodi-
če. V Kodani byl o naše vystoupení větší 
zájem, protože všichni věděli, co se v Čes-
koslovensku děje.

Nyní žijete v domově seniorů v Praze 11. 
Jak se vám zde líbí?

Líbí se mi zde a jsem zde spokojená. 
Máme zde bohatý program. Já jsem 

sem přišla s manželem, který měl 
záchvaty bezvědomí a zdej-

ší neurochirurg mu pomá-
hal a vyléčil ho. Díky tomu 
jsme tady mohli plno-
hodnotně žít a manžel 
zde hrál na harmoniku. 
Pořádali jsme spolu vy-
stoupení a vznikl tady 
i sbor. S programem, 

který se prokládal bás-
ničkami nebo v kterém se 

vyprávělo o autorovi hud-
by, jsme jezdili i do jiných domo-

vů pro seniory – do Prachatic, Sedlčan 
nebo Dobříše.

Dnes zde žiji bohužel již bez manžela. 
Účastním se tedy soutěží, například jsem 
obdržela čestné uznání v literární soutě-
ži O zlatý klíč, kterou vyhlašuje Praha 11. 
Jak říkám, život zde máme bohatý a ne-
nudíme se.

Děkuji za váš čas a za rozhovor. 
Michal Ezechel

Rodina pro mne byla na prvním místě
Archivní foto F. Štěňhy
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Jedinečný festival divadla vzpomínek v Praze 11
V Domově pro seniory Chodov se na sklonku roku uskuteční druhý ročník festivalu 
divadla reminiscence MEMOfestival. Za vznikem přehlídky, jejímž posláním je 
zdůraznit význam vzpomínky a vyprávění, je nezisková organizace FysioART, 
profesionální umělecké uskupení, které se dlouhodobě zabývá sociálním uměním. 
Letošní ročník se koná od 13. do 16. 12. a nabídne pořady pro studenty, divadelní 
představení pro seniory i pohádku pro děti a také jednu premiéru a křest knihy.

V sobotu 15. 12. pokřtí patron Domova 
pro seniory Chodov Otakar Brousek ml. 
a patron knihy 222 a 2 příběhy 20. sto-
letí Tomáš Töpfer publikaci, která přibližu-
je minulé století skrze příběhy, předměty 
a fotografie obyvatel DS Chodov a jejich 
blízkých. „Vzpomínky působí na naši duši 
v jakémkoliv věku. A pokud si i po mno-
ha letech „něco“ pamatujeme, pak to mu-
sela být chvíle naplněná emocemi a náš 
„všední“ příběh pak rozhodně nebyl kaž- 
dodenním. Skrze vzpomínky se snažím 
seniorům vrátit pocit, že jejich život roz-
hodně stál za to,“ říká autorka projektu 
Hana Strejčková.

Festival je pro návštěvníky zdarma. Vý-
těžek z prodeje knihy 222 a 2 příběhy 

20. století bude věnován v plné výši na 
podporu seniorů žijících v DS Chodov. 

MEMOfestival se koná 
za podpory MČ Pra-
ha 11, hlavního měs-
ta Prahy a premiéra 222 
a 2 příběhy 20. století za 
podpory Ministerstva kultury ČR.

Program naleznete  
na www.memofestival.cz.

motto:

vzpomínky  

s sebou

Již tradičně se Jižním Městem  
rozezní 57 zvonů
Největší česká pojízdná zvonohra 
z 57 zvonů zahraje již třináctým rokem 
v Praze 11. Konkrétně před komunitním 
centrem se v letošním roce jedná o ju-
bilejní 10. ročník (od roku 2008 kromě 
roku 2010). Jak nám řekl majitel zvono-
hry Petr R. Manoušek, bude to v pořa-
dí 520. koncert za dobu existence jeho 
zvonohry. Nenechte si proto ujít koncert 
vánočně laděných písní, které zahraje hu-
debník a zároveň hudební skladatel, reži-
sér a redaktor Radek Rejšek. Ten kromě 
hry na pojízdnou zvonohru působí také 
na pražské Loretě, kde hraje na historic-
kou zvonohru a varhany. 

Koncert Pražské mobilní zvonohry  
můžete navštívit ve středu 
19. 12. 2018 od 17 hodin 

u Komunitního centra Matky Terezy.

Hráč na zvonohru se nazývá „carillonér“ 
(fon. karilonér), odvozeno od „carilloneur“ 
a „carillon=zvonohra“. Pojem „carillon“ 
se rozšířil jako mezinárodní označení pro 
„koncertní soubor přesně laděných bron-
zových zvonů, ovládáných hráčem po-
mocí mechanické klaviatury“. Angličtina 
dříve používala slovo „chime“, němčina 
„glockenspiel“, dnes oba tyto pojmy zna-
menají pouze „automatický hrací strojek 
se zvonky“.

Život na Jižním Městě
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Květňák slaví čtyřicátiny!
Pro ženu i muže prý nejlepší léta a také škola ZŠ  
Květnového vítězství 1554 bude v příštím roce čtyřicetiletá.

Její historie se začala psát slavnostním 
otevřením 3. září 1979 za účasti sa-
motného tehdejšího ministra školství. 
Do školy se nahrnulo přes 750 vzdělá-
níchtivých žáků a v průběhu let se jejich 
počet pohyboval mezi 450 a 1300. Ve 
vedení školy se vystřídaly dvě ředitel-
ky, paní Mgr. Dagmar Cilcová a Mgr. He-
lena Čechová, a dva ředitelé, pan Mgr. 
Vladimír Kokšal a Mgr. Pavel Kopečný. 
S historií Květňáku je spjata také exi-
stence další nedaleké školy – Schul-
hoffova, která se v roce 2001 s Květ-
ňákem sloučila a v roce 2017 se po 

rekonstrukci stala druhou budovou pro 
naše početné žáky.

Současnost Květňáku je pestrá – vzdě-
lávání i mimoškolní činnosti se odehráva-
jí ve dvou budovách a tím vzniká prostor 
pro třídy s alternativní výukou Mon-
tessori, rozšířenou výuku jazyků meto-
dou CLIL a další aktivity spojené s vizí 
otevřené základní školy.

Děkujeme našim sponzorům za podporu.

Pavel Kopečný, ředitel školy

Květňák chystá výroční ples!

Těšíme se, že u příležitosti 40. výročí společně oslavíme vý-
znamnou událost na plese, který škola připravuje ve spoluprá-
ci s rodiči a za podpory MČ Praha 11. Srdečně zveme všechny 
učitele, absolventy, bývalé zaměstnance, rodiče žáků i všechny 
ostatní přátele Květňáku v pátek 15. března 2019 od 19 ho-
din do Top Hotelu Praha na Chodově. Rezervovat vstupen-
ky v ceně 250 Kč bude možné na webu www.kvetnak.cz od 
15. prosince 2018.

1977

1978

1979

Pokud budete teď v prosinci kupovat oblíbené sušenky esíčka v limitované 
edici se skořicí, nebuďte překvapeni, když k nákupu dostanete dárek. Dva 
vánoční balicí papíry, jejichž kouzelný design vytvářeli děti a prarodiče po 
celé České republice a na Slovensku. Koupí navíc přispíváte na aktivity 
vedoucí ke sbližování generací, které zastřešuje organizace Mezi námi. 

Do soutěže se zapojilo více jak 50 ma-
teřských škol a do vítězné trojice se do-
stala se svým sněhuláčkovským papí-
rem také Mateřská škola Křejpského. 
Ta se na jaře zapojila do mezigenerační 
soutěže o nejkrásnější návrh vánočního 

balicího papíru pro firmu Opavia spolu 
s babičkami a dědečky z Domova pro 
seniory Háje. 

„Mezigenerační skupina MŠ Křejpského 
a DS Háje patří k jedné z našich prvních 

mezigeneračních skupin a jsme na ni prá-
vem pyšní. Společných už aktivit proběh-
la celá řada, od sportovních klání přes 
dnes již tradiční vánoční setkání i s rodi-
či dětí, které se zapojily do našeho pro-
jektu „Povídej”. Děti s babičkami a dědeč-
ky společně tvoří, povídají si a sdílí hezké 
chvilky pravidelně po celý školní rok. Vel-
ký dík patří ředitelce z MŠ Křejpského 
Věře Bokrové, učitelkám a ředitelce DS 
Háje Dagmar Zavadilové a také všem so-
ciálním pracovníkům, bez kterých by se-
tkání nebyla možná,“ říká Andulka Bízko-
vá, koordinátorka projektu ze společnosti 
Mezi námi, o.p.s. 

Na říjnovém setkání předala ředitelka ne-
ziskové organizace Mezi námi, o.p.s., Ka-
teřina Jirglová diplomy za vítězný návrh 
designu vánočního papíru a cenu pro ví-
těze – dva šeky na 5000 Kč – pro škol-
ku a pro seniory na společnou aktivitu či 
výlet.

Pokud na vás tedy při nákupu lahod-
ných sušenek vykouknou z role modrého 
papíru malí sněhuláčci, jsou to ti od nás 
– z Křejpského. 

Krásné Vánoce a pohodu přejí děti a paní 
učitelky z mateřinky a my se k nim rádi 
připojujeme. 

 Dana Foučková

Andílci s vůní skořice  
a úspěch dětí z mateřinky Křejpského
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Vyrostla na červeném sídlišti na Chodově, a přestože v životě studovala 
a pracovala různě po Evropě a jeden půlrok dokonce i v Japonsku, stále má 
svůj domov, svou základnu, kam se ráda vrací, tady u Kunratického lesa. 

Ráda by mluvila o tom, co jí Jižák do ži-
vota dal a proč hrdě vzdoruju posměš-
kům, které mají kamarádi bydlící v centru 
Prahy. Dětství prožila na červeném sídli-
šti na Horních Roztylech a část předškol-
ního věku vyrůstala v Anglii. Studovala 
v zahraničí a procestovala kus světa. Zku-
šenosti sbírala i v dalekém Tokiu na MBA 
kurzech. Znalosti zúročila vítězstvím ve 
zdejší podnikatelské soutěži Nastartujte 
se. Díky všem zkušenostem se rozhodla 
zkusit v Česku vlastní podnikání. Je ráda, 
že může poznatky ze světa aplikovat na 
Jižním Městě. Zuzana Cabejšková.

Zuzko, jaké bylo vaše dětství?

Na Jižáku jsem měla skvělé dětství a oblí-
bená místa, kde jsme si jako děti hráli a řá-
dili. Měla jsem spoustu kroužků, kam mě 
maminka mohla posílat samotnou, proto-
že byly za rohem a po sídlištích nikde ne-
jezdila zběsilá auta. Z tanečního kroužku 
jsem si do života odnesla nerozlučnou 
partu pěti kamarádek, se kterými se často 
scházíme. Je tu krásná příroda a díky vý-
hledu na Kunratický les z mého dětského 
pokoje vznikla má touha porozumět fun-
gování přírody co nejlépe. 

To zní jako opravdu pohodové dětství 
Zuzko. A jaká byla vaše studia?

Vystudovala jsem ochranu životního pro-
středí na Přírodovědecké fakultě UK a na 
univerzitě ve Štrasburku. Magisterský ti-
tul z průmyslové ekologie jsem získala na 
zahraničním programu v Holandsku, Ja-
ponsku a Rakousku. 

Studia v Praze mi dala super vědomost-
ní a drilovací základ, v zahraničí jsem se 
zase naučila více soft skills - debatovat, 
prezentovat, respektovat odlišné uva-
žování ostatních a oceňovat mezinárod-
ní kultury a specifika. Studium v zahrani-
čí mě moc bavilo i proto, že ráda cestuju. 

Když objevuju nová místa, procházím se 
přírodou, odhaluju pestrost architektury 
a místních zvyků, je to pro mě nová krev 
do žil. Snažím se vždy inspirovat tím, co 
jinde dělají lépe, a naopak si uvědomovat, 
co zase funguje lépe u nás a co bychom 
mohli my Češi učit ostatní.

Co konkrétně vás hodně 
ovlivnilo?

Myslíte, čeho si cením 
v zahraničí? V Británii se 
mi například líbí, že se 
k sobě lidé chovají vždy 
mile a hezky, v Mexi-
ku jsou lidé velmi bez-
prostřední a soustředí 
se na kvalitní vzájemné 
vztahy, Francouzi jsou zase 
velmi hrdí na svou zemi, Ja-
ponci jsou zároveň hypermoder-
ní a zároveň dbají na zachování tradič-
ních řemesel a zvyků, v Holandsku skvěle 
podporují podnikání a zahrnují do všech 
odvětví zodpovědný přístup k životnímu 
prostředí. My v Česku máme zase skvě-
lé zdravotnictví, veřejnou dopravu, geniál- 
ní značení turistických tras, hodně lesů 
a unikátní technologické inovace. 

Kdy vás poprvé napadla myšlenka vlast-
ního podnikání?

Určitě to bylo na základě cestování spo-
jeného se studiem. Chtěla jsem své zku-
šenosti a motivaci pro zlepšování svě-
ta zúročit nějak zajímavě a efektivně, 
což znamenalo jít vlastní cestou, proto-
že v zaměstnání má člověk ruce svázané 
a nemůže realizovat vlastní vizi. Vím, že 
tady v Čechách není podnikání pro mladé 
lidi častá kariérní volba. Já jsem ale chtěla 
ukázat, že je to volba dobrá. 

Vaše podnikatelské aktivity mi byly sym-
patické hned od začátku… také velmi 

ráda cestuji... Ale teď nám, Zuzko, řek-
něte, co konkrétně vyrábíte.

Tak to jsem moc ráda. :-) Vyrábím samole-
picí korkové nástěnky Moje Česko a ZAZA 
Maps. Jde o mapy Česka a Evropy, na 
kterých si lidé mohou špendlíky značit na-
vštívená místa a kolem vystavovat spo-
lečné fotky.

Snažím se prostřednictvím své tvorby jed-
nak trochu podpořit vlastenectví a pocit 
hrdosti na naši krásnou a v mnoha aspek-
tech skvěle fungující zemi, jednak lidi mo-
tivovat, aby trávili volný čas raději v příro-
dě než v nákupácích. 

Věřím, že šťastnými nás činí spíš prožit-
ky než utrácení za oblečení a hromadě-
ní věcí. Podnikání jsem se rozhodla dělat 
poctivě. Místo přeprodávání věcí z Číny 
jsem si sama našla dodavatele přírodní-
ho korku z Portugalska. Na řezání spo-
lupracuji s tuzemskou chráněnou dílnou 
a mapy sama doma kompletuji, resp. 
dnes už s pomocí kamarádky Míši, se kte-
rou se právě znám z tanečního souboru 
z JM. :) Prodávám je hlavně skrz e–shop 
www.mojecesko.cz, občas se vydám na 
řemeslný trh, je to příjemné potkávat zá-
kazníky osobně.

Co byste lidem ráda prostřednictvím 
našeho povídání vzkázala?

Moc bych si přála, aby lidé 
více vnímali dopad na-
šeho chování na život-
ní prostředí. Potřebuje-
me výrazně změnit své 
konzumní návyky a způ-
soby hospodaření v kra-
jině, zejména pokud jde 

o zemědělství a lesnictví. 

Příroda už nám prostřednic-
tvím sucha, orkánů a výkyvů po-

časí dává jasné signály. Do budoucna 
se chci čím dál více angažovat a pomoci 
systémovým změnám k lepší ochraně na-
šeho životního prostředí, na němž závisí 
naše existence a které i speciálně my Češi 
tak rádi využíváme na sportovní a rekreač- 
ní aktivity. 

Zuzko, určitě budu mluvit za obě, když 
řeknu, že by bylo fajn, abychom nalezli 
harmonii sami se sebou, se svým oko-
lím a životním prostředím. Abychom se 
soustředili na skutečné hodnoty v živo-
tě… lásku, rodinu, prožitky a zdraví, víc 
než na materiální vlastnictví věcí, které 
mnohdy ve skutečnosti nepotřebujeme.

Ano, s tím úplně souhlasím, protože je to 
právě ten konzumní způsob života, který 
ubližuje nejen planetě, ale i našemu zdraví 
a štěstí. Přeju vše dobré obyvatelům jak 
Jižního Města, tak celé planety Země. :)

Díky za moc milé povídání
 Dana Foučková

Hrdá holka z Jižáku & mapy Moje Česko
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V sobotu 23. prosince po půl třetí odpoledne vyrazí od Komunitního centra Matky 
Terezy autobus, který bude po Jižním Městě rozvážet BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude 
stavět v těsné blízkosti zastávek a na několika místech bude určitý čas parkovat. 
Můžete přijít a vzít si do svých domovů plamínek z betlémské jeskyně a přinést 
ho do svých domovů. Těšit se můžete i na trochu koled, cukroví a svařák.

Advent, vánoční svátky. Jedno z nejkrás-
nějších období v roce. Někteří k těmto 
dnům vzhlížejí s těšením, někteří s hrů-
zou a obavami, jak zvládnou pečení, 
úklid, návštěvy a ostatní s tím spojené. 
Pro hodně z nás se mění tento čas v je-
den velký shon, práci a vyčerpanost.

Přesto je toto období úžasné a krásné 
v tom, jak spojí lidi, kteří se hodně často 
míjí a nemají na sebe čas. Je úžasné, jak 
společné slavení propojuje společnost. 
Jsou to výjimečné dny. Kdy se do toho 
všeho našeho lidského pachtění a honění 
se za nedostižnými a nedůležitými věcmi 
objeví světlo. Světlo, které nás přiměje 

svým způsobem zpomalit a otočit hlavu 
stejným směrem. Tam, odkud vychází ta 
největší záře. K Betlému, kde se narodil 
král králů, malý Ježíš. Křesťané věří, že 
tuto noc Bůh přichází k člověku jako malé 
a slabé dítě. Dítě, které potřebuje ochrá-
nit, aby jednou mohlo zachránit svět. 

K tradici Vánoc patří mnoho různých zvy-
ků. Jeden je v převaze, a to že se snaží-
me tmu noci prozářit množstvím světel 
v podobě svící. Rádi bychom vám nabídli 
pro tyto svátky světlo z Betléma, které 
už od konce osmdesátých let pravidelně 
do Evropy přivážejí skauti. 

Betlémské světlo pro Jižní Město 

Orientační jízdní řád 
autobusu s betlémským světlem 
23. 12. 2018 (neděle)

14.30 přistavení autobusu na 
parkoviště před KCMT

14.45 odjezd z parkoviště KCMT
14.50 Háje (v ul. Opatovská)
14.53 Horčičkova
14.55 Jižní Město  

(pobyt cca 10 minut)
15.10 Poliklinika Háje
15.12 Hněvkovského
15.14 Mikulova
15.15 Bachova
15.17 Litochlebské náměstí  

(v ul. Ke Stáčírně)
15.19 Šperlova
15.21 Brechtova (pobyt cca 10 minut)
15.33 Prašná
15.35 Wagnerova
15.40 Donovalská
15.45 Mokrá
15.50 Chodovská tvrz
15.55 Na Sádce (parkoviště před 

kostelem – pobyt 30 minut)
16.25 Starý Chodov – 

Starochodovská / 
Bartůňkova

16.28 Litochlebské náměstí
16.30 Opatov  

(pobyt cca 15 minut)
16.33 Na Jelenách
16.35 Jarníkova
16.40 Chodov (manipulační – 

3 označník – pobyt 20 minut)
17.02 Dědinova
17.05 Roztyly
17.10 Knovízská
17.15 Městský archiv
17.20 Blažimská
17.23 Chodovec
17.25 Petýrkova 

(pobyt cca 15 minut)
17.40 U Kunratického lesa
17.42 Volha
17.46 Ke Kateřinkám
17.48 Zdiměřická
17.51 Kateřinky
17.53 Ke Smrčině
17.55 Ve Vilkách
18.00 K Sukovu  

(pobyt cca 10 minut)
18.20 Ke Kateřinkám
18.22 Metodějova 
18.25 Milíčov (pobyt 20 minut)

V cca 18.50 hod. příjezd na parkoviště 
před KCMT a ukončení akce 
„Betlémské světlo pro Jižní Město“. 
Po příjezdu bude betlémské světlo 
k dispozici v obou našich kostelích na 
Hájích a u sv. Františka na Chodově 
v čase okolo bohoslužeb.
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KULTURNÍ JIŽNÍ  
MĚSTO o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – zast. 
Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast. U Kunratického 
lesa, pak 7 minut chůze. Od Centra Chodov 
10 minut chůze. Otevřeno po–čt 8.00–21.00, 
pá 8.00–18.00 nebo dle programu.

KONCERTY
 11. 12. Jedenáctého na Jedenáctce: Big 
Band Evropská – vánoční koncert – 19.00. Tři-
cetičlenné těleso mladých muzikantů a zpěváků 
pod vedením kapelníka Josefa Popelky ml. 
tentokrát mimořádně v sále KC Zahrada. Zazní 
známé swingové i vánoční melodie.
 18. 12. Česká mše vánoční – 19.00. Slavná 
skladba Jakuba Jana Ryby v podání Malého 
evropského orchestru. 
 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. 
 22. 12. Lollipopz Bambule Tour – 15.00. 
Koncert dětské dívčí, hudební a taneční skupiny 
Lollipopz. Předprodej na www.ticketportal.cz

DIVADLO
 19. 12. Vězeň na Druhé avenue – 19.00. 
Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. 
V hlavních rolích slavné americké komedie hrají 
Simona Stašová a Kamil Halbich.

KINO KLUB ZAHRADA 
 3. 12. Mamma Mia! Here we go again – 
19.00. Největší letní filmová muzikálová po-
hoda se vrací! USA, 2018, 114 min. Přístupné. 
Český dabing.
10. 12. 3 dny v Quiberonu – 19.00. 
Herečku Romy Schneider známe jako noblesní 
císařovnu Sissi. Do francouzského letoviska 
Quiberon přijíždí ale jako zlomená žena… 
Drama. Německo, 2018, 115 min. CZ titulky. 
Nevhodné do 15 let.

KINO KLUB ZAHRADA  
odpolední projekce za zvýhodněné vstupné
 3. 12. Mamma Mia! Here we go again – 
16.30 

KINO KLUB ZAHRADA JUNIOR
17. 12. Mimi a Líza: Záhada vánočního světla 
a jiné příběhy – 18.00. Pásmo krátkých ani-
movaných filmů pro děti (4–8 let) a jejich rodiče 
o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček. 
Hrají (hlasy): Linda Rybová, David Prachař, 
Roman Říčař, Arnošt Goldflam, speciální host 
Dagmar Pecková. ČR, 2018, 65 min.

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

DĚTEM
 1. 12. O dvanácti měsíčkách – 15.00. 
Úsměvně laděná zimní pohádka. Divadélko 
Romaneto. 
 5. 12. Mikulášský průvod –18.00. Od 
Komunitního centra Matky Terezy Centrál-
ním parkem. Vítáni jsou malí andílci i čertíci. 
Překvapení během průvodu, na závěr malé 
občerstvení a ohnivá show.
 8. 12. Ovečka betlémská – 15.00. 
Loutkovou hudební pohádku o kouzlu Vánoc 
zahraje Studio Damúza. 
 12. 12. Vánoce za časů našich prababiček – 
14.30. Aneb jak se v Čechách strašívalo. Hraje 
Studio dell´arte.
 15. 12. Vánoční svatba sněhuláka Karla – 
15.00. Co se děje na vánočním stromku, ještě 
než se rozsvítí a když se nikdo nedívá? Divadlo 
T601.
 17. 12. Vánoce s Kůzletem – 9.30 a 10.45. 
Od večera, kdy k nám domů přijde Mikuláš 
s andělem a čertem, přes vánoční adventní 
čas postupně dojdeme za doprovodu sněhové 
nadílky ke Štědrému dni.
 19. 12. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Signály z neznáma

VÝSTAVA
 1. 12. - 21. 12. Art Ateliéré – Ohlédnutí za 
tvorbou nejmladších umělců výtvarných kurzů 
KC Zahrada

PRO SENIORY
 3. 12. Honza Jareš: Hudební legendy 
v adventním čase – 14.30. Nevidomý zpěvák 
a klavírista Honza Jareš za doprovodu Tomáše 
Smetany a Jaromíra Helešice.
 4. 12. Valérie Zawadská a Karel Bláha – 
14.30. Setkání s herečkou a královnou dabingu 
a operetním zpěvákem karlínského divadla.

DALŠÍ AKCE
 4. 12. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 
veřejné bubnování pro všechny. 
 4. 12. Je čas myslet na Vánoce! Vytvořte 
originální dárek – 18.00. 
Třetí z rukodělných dílen s lektorkou Šárkou 
Pavličovou. Přijďte si vyrobit z kousku látky, 
plsti, stužek a korálků originální brož, přívěšek 
na klíče, záložku nebo prstýnek z knoflíků.
 8. 12. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Téma: Betlém
 8. 12. Hraní bez hranic II. – 15.00–18.00. 
Vánoční tradice u nás i jinde ve světě. Přijďte 
s námi strávit sobotní odpoledne a podvečer 
pohádkou, hraním a zajímavými dílnami. Pod-
robný program na www.kczahrada.cz 

KURZY A DÍLNY
Podrobné informace ke všem kurzům a při-
hlášky ke stažení naleznete na webu
www.kczahrada.cz
Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let  

a školička pro děti od 2 do 5 let. Více info na  
www.rcbabocka.cz, tel.: 777 945 049

PŘIPRAVUJEME
 15. 1. 2019 Josef Fousek – 20.00. Koncert 
svérázného písničkáře a humoristy, dlouho-
letého člena divadla Semafor a divadla Jiřího 
Grossmanna. 

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

AKCE
 Neděle 2. 12. – Mikulášská nadílka – pro-
gram s dílnou, koledami a nadílkou
 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.
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda – 
kombinuje pilates, overbaly, velké míče, 
každý pátek v 11.00
 TANEC NA MÍČÍCH pro těhulky – posílí váš 
vztah k vašemu tělu i miminku, protáhnete si 
a roztančíte celé tělo, každé úterý od 15.00.

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, út 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, po 17.00 a st 18.00.
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 
let, st 16.00 a 17.00.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, 
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 informací na  
http://benjaminklub.webnode.cz

BENJAMIN KLUB
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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 hodin
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli 
v měsíci od 18 hodin
Biblická hodina: každé úterý od 18.15 hodin
Program pro děti: každý čtvrtek od 
18.15 hodin
Kavárnička nejen pro seniory: opět pravidelně 
každou první středu v měsíci od 10 do 12 hodin 
MIMOŘÁDNÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 
PROGRAM V KOSTELE 
Koncert společnosti „Stopa“ – účinkuje soubor 
staré hudby Alla Breve – 3. 12. od 19 hodin
Koncert pražské organizace vozíčkářů – 
účinkuje kvarteto Apollon – 10. 12. od 18 hodin
Betlémské světlo - 24. 12. od 9 do 17 hodin
Štědrovečerní bohoslužby – 24. 12. 
od 16 hodin
Božíhodové vánoční bohoslužby – 25. 12. 
od 9:30
Novoroční bohoslužby – 1. 1. 2019 od 
9:30 hodin

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

PROSINEC
 1. 12., 9.00-12.00: Tvořivá dílna – výroba 
dárků I. 13.00-16.00: Tvořivá dílna – výroba 
dárků II. Pro děti od 11 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova.

e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V PROSINCI 
KOSTELNA, Modletická 1391/4, zast. Ke 
Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro každého napříč generacemi. 

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. 12. Alexander Shonert – od 18.00
Předvánoční koncert v podání houslového 
virtuosa Alexandra Shonerta a klavíristky Na-
talie Shonert. Zazní díla J. S. Bacha, M. Rave-
la, S. Rachmaninova, B. Smetany a celé řady 
dalších, stejně jako šábesová píseň Shalom 
Aleykhem či autorská hudba A. Shonerta. 
(Změna programu vyhrazena)
 12. 12. Jana Rychterová a spol. – od 
15.00
Jana Rychterová je písničkářka s kytarou 
a s tvorbou na pomezí šansonu, folku 
a blues. Jak praví klasik, píše si slova i text, 
hudbu i melodii a má písničky „o něčem”. 
Píše totiž o životě, takže na jejích koncertech 
je veselo i smutno, protože i život takový 
je. Vystoupí v doprovodu dvou skvělých 
muzikantů - Michala Žáry s houslemi a violou 
a Radimem Linhartem u klavíru. (Změna 
programu vyhrazena)
 14. 12. Vánoční koncert na nádvoří  
– od 17.00 do 18.00
V adventním čase vystoupí na nádvoří Cho-
dovské tvrze Symfonický orchestr Dalibora 
Havlíčka s Českou mší vánoční od Jakuba 
Jana Ryby. Vstup zdarma.
 14. 12. Melodie pro každého  
– od 19.00
Písničkář Karel Hašler jako hlavní téma večera 
hudebního cyklu Melodie pro každého. Kromě 
známých i méně známých písní si připomene- 
me alespoň něco z velice bohatého života 
tohoto významného umělce. Zazní i melodie 
dalších autorů 20. století zpívané bez 
mikrofonu s klavírním doprovodem. Zpívá 
Erik Bezdíček a na piano hraje Václav Vedral. 
(Restaurace Chodovská tvrz – kapacita 
omezena)
 15. 12. Druhý vánoční koncert na ná- 
dvoří – od 14.00 do 15.00
Vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Jižní Město navodí tu správnou předvánoční 
atmosféru. Vstup zdarma.
 15. 12. Výtvarná dílna – od 15.00 do 
17.00
Jako doprovodný program k vánočním 
koncertům na nádvoří budou v sále v přízemí 
Chodovské tvrze probíhat rovněž výtvarné 
dílny s vánoční tematikou. Vstup zdarma.
 19. 12. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu v měsíci, tentokrát s Filipem Sychrou, 

Martou Balejovou a Jakubem Urbanem. Jako 
host přijde publicista a básník Jiří Teper. 
 20. 12. Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce 
s Barborou Tellinger a přáteli – Jihoafrická 
republika – od 20.00
Říká se, že jazzová zpěvačka a komponistka 
Barbora Tellinger je jihoafrickým pokladem. 
Barbora vystoupí spolu se svým mužem, 
vynikajícím pianistou Johnem Freskem, a dále 
s jedním z nejlepších českých kontrabasistů 
Petrem Dvorským. (Kapacita klubu omezena!)
 21. 12. Vánoční dvojkoncert Jaroslava 
Svěceného – od 17.30 a 19.30
Tradiční vánoční dvojkoncert Jaroslava 
Svěceného na Chodovské tvrzi za doprovodu 
kytaristy a skladatele Lukáše Sommera 
nabídne hudbu sváteční i autorskou.

POHÁDKY
 2. 12. Klidné Vánoce – od 15.00
Každý rok se těšíme na Vánoce a na Ježíška, 
ale pak nás zavalí všechny ty předvánoční 
povinnosti. Naštěstí nakonec vždycky přijde 
vytoužený klid a mír. Hraje divadlo DAMDAM.
 9. 12. O Sněhurce – od 15.00
Klasická činoherní pohádka s loutkami 
o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, 
zlé královně a krásném princi z pera autora 
Vlastimila Pešky. Hraje Divadlo KK.
 16. 12. Dopis Ježíškovi – od 15.00
Jak napsat dopis Ježíškovi? To je zvlášť před ad-
ventem docela důležitá otázka. Kdo nám s tím 
může pomoci? Anděl? Možná by mohl, zejména, 
když je to dobrá duše profesora Zlomtužky. Je 
tu ovšem i čertík Leo, jehož přičiněním je všech-
no jinak. Hraje Divadlo Absolon.

KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
4. 12. V prosinci opět probíhají od úterý do 
čtvrtka od 14.00 v ateliéru Chodovské tvrze 
v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné dílny 
pro děti i dospělé. Informace a rezervace na 
www.dovedeme.cz; www.facebook.com/
Dovedeme/; Dovedeme@email.cz či na tel. 
733 507 188.

VÝSTAVY
 29. 11. – 20. 1. 2019
Fenomén Zoubek aneb čtyři generace 
rodiny Zoubků
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí gene- 
rační sochařskou výstavu rodiny Zoubků – 
Františka Kmenta, otce známé sochařky Evy 
Kmentové, jejího manžela Olbrama Zoubka, 
jejich syna Jasana a jeho dětí. 
 13. 12. Komentovaná prohlídka výstavy 
– 18.00 

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 
setkání pro seniory nejen z Jižního Města.
LEGOklub Pátek 7. 12. od 17 do 19 hod.: 
Zveme všechny holky a kluky, kteří si chtějí 
hrát s legem. Vstup volný.
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční: 
18. 12. od 18 hodin. Hrají a zpívají studenti 
SOŠP a Gymnázia Evropská z Prahy 6. 
Vstupné dobrovolné.
Kurzy angličtiny zimní semestr 
17. 9. 2018– 31. 1. 2019. 
Pondělí 14.30 Konverzace pro mírně 
pokročilé (A2), 
18.15 Conversation Club (B2-C2),
úterý 18.00 Angličtina pro středně pokročilé 
(B1), 
čtvrtek 19.15 Conversation Club (B2-C2). 
Součástí lekcí je biblický program v an-
gličtině. 
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CHODOVSKÁ TVRZ

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO
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Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804

SKUPINOVÁ CVIČENÍ

 Jóga děti 3–6 let – pondělí 16.00–17.00
 Jóga – pondělí 17.00–18.00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18.00–19.00
 Fyzio & Core – pondělí 19.20–20.20
 Cvičení pro těhotné – úterý 8.30–9.30
 Fit & Core – úterý 19.20–20.20
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Jóga pro těhotné – čtvrtek 8.00–9.00
 Fyzio & Jóga – čtvrtek 18.20–19.20
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20

Více informací na www.FYZIOklinika.cz

Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
Změna programu vyhrazena.

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

 1.12. (sobota) – Předmikulášský 
nářez - Dealer’s Choice – Austria 
Streetpunk Vienna, Inkoust Pana 
Boučka – Mladá Boleslav Punk rock, 
Cela pro Klárku – Strakonice Punk 
rock

 5.12. (středa) – Mikulášská nadíl-
ka pro děti s afterparty pro dospělé 

 8.12. (sobota) – Vánoční koncert 
aneb další párty na Jižáku - kapela 
Propadleek

 14.12. (pátek) – Plexis + Apple 
Juice + MZH

 15.12. (sobota) – Jižák Ses-
sion IV. - Miscue, Plápole, Šebestián 
Keliš

 21.12. (pátek) – Vánoční koncert 
kapel Gymnázia Opatov

 22.12. (sobota) – Mystery Night 
- Pixie, Volume Plus, Reprospekt 
a další...

PŘIPRAVUJEME:
 18. 1. 2019 – E!E + Zputnik

 24. 1. 2019 – Hemeroid Reviv-
al Band

 1. 2. 2019 – Precedens

 8. 2. 2019 – Znouzecnost

 1. 12., 14.00-19.00: Homo Ludens. 
20. ročník festivalu amatérských  
divadelních souborů. Žižkovské divadlo  
Járy Cimrmana.
 2. 12., 15.00-17.00: Čertovský karneval. 
Pro děti od 4 do 10 let. DDM JM, Květnového 
vítězství.
 2. 12., 18.00-19.00: Tvořivá dílna – 
drátovaná svíce. Pro děti od 11 let,  
mládež a dospělé. DDM JM, Květnového 
vítězství.
 7. 12., 16.30-18.00: Tvořivá dílna – 
drátovaná ozdoba. Pro děti od 8 do 15 let. 
DDM JM, Šalounova.
 8. 12., 9.30-15.00: Výprava za poznáním – 
Svět kostiček LEGO Technic. Praha  
Braník.
 8. 12., 15.00-17.00: Čekání na Ježíška. 
Pro děti od 4 do 12 let. DDM JM, Květnového 
vítězství.
 8. 12., 
10.00-12.00: Malování keramiky I. 
13.00-15.00: Malování keramiky II. 
15.00-17.00: Malování keramiky III. 
Pro děti od 3 let, mládež a dospělé. DDM JM, 
Šalounova.
 14. 12., 16.30-18.00: Tvořivá dílna – 
papírový betlém. Pro děti od 8 do 15 let. DDM 
JM, Šalounova.
 14. 12., 16.30-21.00: Vánoční koncert pro 
rodiče. DDM JM, Květnového vítězství.
15. 12., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním tenisu 
- jednotlivci. Pro děti od 6 do 12 let. DDM 
JM, Šalounova.
 15. 12., 11.00-14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti od 13 do 20 let. 
DDM JM, Šalounova.
 15. 12., 16.00-18.00: Vánoční koncert při 
svíčkách. Kostel Milíče z Kroměříže.

Podrobné informace naleznete na  
www.ddmjm.cz. DDM JM si vyhrazuje právo 
na změnu programu

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

PROSINEC
 1. 12. 9.30–18.00 Adventní jarmark pod 
střechou. Krásné a originální ručně vyráběné 
dárky, otevřená kavárna, výtvarné dílny.
10.30 Koncert souboru Mendy
16.00  Africká pohádka, divadlo Kubko. 
 2. 12. 16.00 Setkání před Betlémem – di-
vadlo Víti Marčíka. Vhodné pro rodiny s dětmi. 
Možnost zakoupit vstupenky předem. (KCMT)
 5. 12. 17.00 Mikulášská besídka, vstupné 
dobrovolné. (KCMT)
 6. 12. 19.00 ZMT: s P. Ladislavem Heryá-
nem, SDB nad tématem: Advent jako příleži-
tost. (KCMT) 
 9. 12. 16.00 Adventní koncert flétnového 
souboru VIVAT FLAUTO, vstupné dobrovolné. 
(KCMT)
 10. 12. 16.00 Vánoční zamyšlení s P. Ing. 
Miloslavem Fialou. Sdružení křesťanských 
seniorů (klubovna KCMT).
 16. 12. 16.00 – Adventní koncert křesťan-
ské folkrockové skupiny OBOROH. (KCMT)
 18. 12. 16.00–21.00 Možnost svátosti 
smíření pro farnost (kostel sv. Františka).
 19. 12. 17.00 – Koncert mobilní zvonohry 
(parkoviště u KCMT).
 23. 12. 14.30–18.50 – Betlémské světlo 
pro Jižní Město – autobus s hudbou a drob-
ným občerstvením rozváží světlo z Betléma 
po Jižním Městě. Jízdní řád najdete na www.
kcmt.cz/
 25. 12. 14.30 – Vánoční pořad pro všechny, 
kteří nechtějí o svátcích zůstat sami, pořádá 
Krajská rada seniorů (KCMT).
 26. 12. 18.00 – Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby v podání absolventů Arcibiskup-
ského gymnázia a přátel pod vedením Ondřeje 
Dobišíka. Vstupné dobrovolné. (KCMT)
 Adventní duchovní obnova – úterý 4., 
11., 18. 12. od 18.45 v kostele sv. Františka. 
Téma: Přišel do tohoto světa.
Roráty – každý adventní čtvrtek a pátek v 6.45

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Kostel sv. Františka 
24. 12. 17.00 
25. 12. 8.00 (14.00–17.00 možnost návštěvy 
kostela) 
26. 12. 8.00 
Komunitní centrum Matky Terezy 
24. 12. 16.00 (mše sv. pro rodiny s dětmi), 
24.00 (půlnoční mše sv.) 
25. 12. 9.30 a 11.00 
26. 12. 9.30, (14.00–17.00 možnost návštěvy 
kostela)
6. 1. 16.00 Tříkrálový koncert „Vánoční 
příběh“, soubor Karamelija. (KCMT)

FYZIOKLINIKA

KCMT ZKUŠEBNY

SEZNAMTE SE S POČÍTAČEM 
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKOU! 
V novém roce 2019 zahajujeme v bez-
bariérovém počítačovém klubu U Ze-
leného ptáka opět vaše oblíbené IN-
DIVIDUÁLNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY, do 
nichž se můžete hlásit již nyní. Oso-
by se zdravotním postižením zaplatí 
300 Kč, senioři od 400 Kč do 600 Kč, 
se slevami mohou počítat ženy na ma-
teřské a děti, pokud je absolvují jako 
doučování. Kurzy jsou vypsány na le-
den až březen 2019.
Naučíte se základy OS Windows, po-
kročilou práci s počítačem a balíčkem 
programů MS Office. Nedílnou sou-
částí kurzu je internet. Pro zájemce 
o výuku s moderními zařízeními, jako 
chytré telefony a tablety, jsou připra-
veny speciální kurzy.
Pokračovat bude i kurz angličtiny pro 
pokročilé a cvičení v sedě – na žid-
li s prvky jógy. Toto cvičení je vhodné 
zvláště pro méně pohyblivé seniory 
a vozíčkáře.
V současnosti u nás v klubu probíhá 
výstava výtvarných děl klientů Domo-
va svaté Rodiny z Prahy.

Kontakty:
PC klub pro zdravotně postižené 
U Zeleného ptáka 1158/5
Tel.: 271 913 590, 607 534 184
zelenyptak@zelenyptak.cz
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Pozvánky do KC Zahrada

Valérie Zawadská a Karel Bláha

4. 12. / 14.30 
Setkání s herečkou a královnou dabin-
gu, jejímž hlasem promlouvala například 
Claudia Cardinal ve slavném westernu 
Tenkrát na západě, a charismatickým te-
norem, který strávil třicet let na jevišti Hu-
debního divadla v Karlíně.

Hraní bez hranic II. 

8. 12. / 15.00–18.00 
Přijďte s dětmi strávit sobotní odpole-
dne pohádkou, hraním a zajímavými díl-
nami a porovnat vánoční tradice tady 
i ve světě. Pohádku Ovečka betlémská 

hraje Studio Damúza. Novocirkusová 
dílna s žonglérem Filipem, výtvarná díl-
na – výroba vánoční dekorace, desko-
hraní. Vstupné zdarma. Rezervace nut-
ná – kapacita omezena! 

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

Bedřich Kocek
Na přelomu roku, v měsících prosinci a lednu, bude ve foyer opatovské knihovny 
probíhat výstava tvorby fotografa Bedřicha Kocka (1924). Bedřich Kocek je jedním 
z prvních českých fotografů, který obdržel cenu v prestižní soutěži World Press Photo 
(1971). Výstava představí zejména díla z posledních let – malby a vyřezávané figurky, 
které autor zpracovává s osobitým humorem a nadhledem.

Od 11. 12. 2018 do 26. 1. 2019
Knihovna Opatov – Artotéka
Praha 11, Opatovská 1754
Otevírací doba: Po-pá 9–19, so 9–15; tel.: 770 130 258

Jedenáctého na Jedenáctce: Vánoční koncert Big Bandu Evropská 

11. 12. / 19.00 
Třicetičlenné těleso mladých muzikan-
tů a zpěváků pod vedením kapelníka 

Josefa Popelky ml. tentokrát mimo-
řádně v sále KC Zahrada. Zazní známé 
swingové i vánoční melodie.

Mimi a Líza: Záhada vánočního světla a jiné příběhy

17. 12. / 18.00 
Pásmo krátkých animovaných filmů pro 
děti (4–8 let) a jejich rodiče o neobyčej-
ném přátelství dvou malých holčiček. 

Hrají (hlasy): Linda Rybová, David Pra-
chař, Roman Říčař, Arnošt Goldflam, 
speciální host Dagmar Pecková. ČR, 
2018, 65 min.

Česká mše vánoční 

18. 12. /19.00 
Slavnou skladbu Jakuba Jana Ryby za-
hraje Malý evropský orchestr. Zazpívá 
pěvecký sbor Canticorum Iubilo, sólis-
té Klára Boudalová (soprán), Michaela 

Králová (alt), Filip Dámec (tenor), Jan 
Janda (bas), varhany Lukáš Dvořák. Diri-
guje Josef Popelka ml., koncertní mistr 
Lenka Malá.

Vězeň na Druhé avenue 

19. 12. / 19.00 
Jaké to je, když se vám vše vymkne 
z rukou. Úspěšná divadelní hra Nei- 
la Simona se stala také předlohou 
americké filmové komedie s Jackem 
Lemmonem. Přijďte se podívat, jak se 
s rolemi popasovali herci Simona Sta-
šová, Kamil Halbich a další.

Sto zvířat 
20.12. / 20.00
Velkolepý a v Zahradě již tradiční vá-
noční koncert perfektně naladěného 
SKA orchestru. Přijďte na koncert ka-
pely, která slaví již 27 let své existence, 
a přesvědčte se, že jsou stále v té nej-
lepší zvířecí formě!

Prosincová výstava na radnici

4. 12. 2018 – 4. 1. 2019 
Vystavující: MŠ A. Drabíkové
Název výstavy:  
Vánoční tvoření v Drabíkovce
Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8.00–17.30 hod., 
út, čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–14.00



Vánoční koncerty na nádvoří Chodovské tvrze
14. 12. – 17.00 
V adventním čase prostoupe-
ném vůní svařeného vína 
vystoupí na nádvo-
ří Chodovské tvrze 
Symfonický orchestr 
Dalibora Havlíčka 
s Českou mší vánoční 
od Jakuba Jana Ryby. 
Vstup zdarma.

15. 12. – 14.00
Vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Jižní Město navodí tu správnou 
předvánoční atmosféru. Jako dopro-
vodný program k vánočním koncer-
tům na nádvoří budou v sále Chodov-
ské tvrze probíhat od 15 do 17 hodin 
rovněž výtvarné dílny s vánoční tema-
tikou. Vstup na všechny tyto akce je 
zdarma.

Jazz klub Tvrz:  
Jazzové Vánoce s Barborou Tellinger a přáteli – Jihoafrická republika
20. 12. – od 20.00 
Říká se, že jazzová zpěvačka a kom-
ponistka Barbora Tellinger je jihoafric-
kým pokladem. Tato vynikající a také 
velmi plodná interpretka svým osobi-
tým a vzrušujícím projevem přitahuje 
pozornost publika již hezkou řádku let. 
Její ohromné vokální schopnosti a ta-
lent spolu s pestrou paletou hudeb-
ních i nehudebních prvků patří beze-
sporu k tomu nejlepšímu, co divákům 
Jazz klub Tvrz mohl zatím nabídnout. 

Barbora vystoupí se svým mužem, vy-
nikajícím pianistou Johnem Freskem, 
a dále s jedním z nejlepších českých 
kontrabasistů Petrem Dvorským. (Ka-
pacita klubu omezena)
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Alexander a Natalia Shonert

11. 12. – 18.00 
Prosincový koncert v podání houslové-
ho virtuosa Alexandra Shonerta a kla-
víristky Natalie Shonert. Duchovní ko-
řeny vážné hudby evropské tradice jsou 
křesťanské, avšak vyrůstají z odkazu jak 
novozákonní, tak i starozákonní inspira-
ce. Tyto dva zdroje spolu úzce souvisejí, 
a to jak v pokračující linii židovské hudeb-
ní tvorby, tak především v celé šíři odka-
zu klasické hudby. Zazní díla J. S. Bacha, 
M. Ravela, S. Rachmaninova, B. Smeta-
ny a celé řady dalších, stejně jako židov-
ská šábesová píseň Shalom Aleykhem 
či autorská hudba A. Shonerta. (Změna 
programu vyhrazena) 

Zlatá svatba  
manželů Marie a Pavla 
Nebeských. 

Platinová svatba manželů  
Věry a Jaroslava Benešových. 

Diamantovou svatbu oslavili manželé 
Marie a Josef Stočesovi.

Zlatou svatbu oslavili  
Jana a Jiří Maličkých.

Přání paní Lukošové – Naše mi-
lovaná maminko, babičko a pra-
babičko, k Tvým 95. narozeninám 
Ti přejeme hodně zdraví a pohody. 
Máme Tě moc rádi. Dcera Marta, 
vnučka Hanka s Jirkou, pravnuci On-
dra a Martin s Kačkou.

Životní 

jubilea 

Fenomén Zoubek – Kmentová 
Čtyři generace
František Kment, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Jasan Zoubek

vánoční 

koncerty

29. 11. 2018 – 20. 1. 2019 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí ge-
nerační sochařskou výstavu rodiny Zoub-
ků a Kmentů, Františka Kmenta, otce  

 
známé sochařky Evy Kmentové, jejího 
manžela Olbrama Zoubka, jejich syna  
Jasana a jeho dětí. Vstupné 50/30 Kč.



Hlavní akce k jubileu republiky odezněly 
v Praze 28. října a ve slovenském 
Martině 30. října. Máme už advent, 
za kulatým výročím mnozí udělali 
tečku. Před sto roky se však stát 
dotvářel a upevňoval podstatně déle. 

Z pražských nádraží se tenkrát valily prou-
dy navrátilců z 1. světové války. Ve školách 
shromáždění žactva vyposlechla ohlédnu-
tí za českými dějinami v pojetí odlišném, 
než byli dosud navyklí. V Karlíně učitelé 
zapsali: „Konec c.k. lžím.“ Na novém „in-
formačním prahu“ stáli i mnozí dospělí. 
Od dob české státní svébytnosti uplynula 
celá staletí. Tříbili si, co ještě nedávno zně-
lo jen jako nostalgické ohlédnutí.

Po porážce stavovského státu v 17. sto-
letí se naše země staly podle nových 
„ústav“ dvojjazyčnými. V reálu často ví-
tězil jazyk vídeňského dvora. Věrné i ví-
tězné šlechtě a části úspěšných „gene-
tických“ Čechů to vyhovovalo, zvlášť ve 
městech je každá proměna rychlá. Do-
sídlencům v zemích zpustošených válkou 
a emigrací to také hovělo. Školství mimo 
centra upadlo. Jemu nadřazená církev, 
propojená s nařízenou změnou povinné 
náboženské orientace, se do mnoha re-
gionů dlouho zakliňovala. Úřední výno-
sy a náboženská literatura byly v češtině 
k dispozici. Úroveň textů však celkově kle-
sala. Přibylo negramotných. Uvědoměním 
nadšenců a jejich obětavostí byl ale vyko-
nán div, který nazýváme národním obro-
zením. V 19. století již existovala početná 
vrstva připravených osobností. Nezačína-
ly od píky, spíš od pluhu, nebo k němu ne-
měly daleko. Mnoho Čechů, které dnes 
vidíme v sošných podobách, pocházelo 
z rodin správců panství, sládků, kupců, ša-
fářů, poklasných, kočích, učitelů, ševců, 
tkalců, dělníků… Státní samostatnost od 
roku 1918 posílila sebevědomí a Čechům 
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Dříve a nyní, tentokrát: Původně a ne tak dávno. V 70. letech 20. století se takhle na Opatově rodil objekt, kde v jednom podlaží působí pobočka Měst-
ské knihovny v Praze. Za ním vyrůstá „pavlač“, na níž byly otevřeny první obchody a služby. V pozadí za městským strážníkem je na mladší fotografii 
patrné, že knihovna v přízemí se právě přestavuje. Fota a text: J. Bartoň 

Stoletá ozvěna: Návraty z válečných zákopů. Příjezd prezidenta

nabídla nebývalé příležitosti. Řečníci na 
prahu zimy onoho roku v tohle jen věři-
li. Zatím mohli zdůrazňovat hlavně minu-
lost. Díla historika F. Palackého, spisova-
tele A. Jiráska a prezidenta T. G. Masaryka 
představovala majáky orientace. 

Jinojazyční spoluobčané nastalé proměny 
v českých zemích nevítali. Zejména posun 
z pozice části hlavního říšského národa na 
menšinu v republice. V pohraničí někte-
ří politici mínili usilovat o zvláštní územ-
ní útvary až do odtržení. Vystřízlivění ně-
kde napomohla hospodářská a dopravní 
propojenost země a běžné denní potřeby 
obyvatelstva. Jinde dobrovolnické nebo 
již pravidelné oddíly armády nového stá-
tu. V Brně republika zřídila Vysokou školu 
zvěrolékařskou. Celostátně byla 19. pro-
since uzákoněna osmihodinová pracovní 
doba. Probíhalo připojování Horních Uher 
– Slovenska.

Ve druhý čtvrtek v měsíci, 13. pro-
since, od 16 hodin si připomeneme 
v opatovské knihovně nad promíta-
nými fotografiemi některá z tajemství 
historie Vyšehradu. Zve J. Bartoň. 

Z cesty TGM Prahou 21. 12. 1918. Dobové vyobrazení. Soukromá sbírka. 

Kdysi a dnes

Před Vánoci se vlakem vracel do vlasti To-
máš Garrigue Masaryk. Po létech exilu při-
jížděl do republiky jako její prezident. Na 
stanicích byl nadšeně pozdravován, v Pra-
ze 21. prosince slavnostně přivítán. Ná-
sledovala triumfální cesta městem. Jak 
byl vítán, to Praha nikdy neviděla, zapsa-
li do hostivařské pamětní kinihy. Krásný 
slunný den prosincový, naplněný jásotem 
a radostným nadšením, nevymizí žádné-
mu účastníku jistě nikdy z paměti, uvedl 
autor pamětí karlínské reálky.

 Jiří Bartoň
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I letos na podzim se konal tradičně jako 
každým rokem Podzimní cyklokros, po-
řádaný cykloturistickým oddílem UFO 
(www.oddilufo.cz). 

Akce se konala v Central parku na Opa-
tově. Kvůli nepříznivým podmínkám 
jsme museli trať lehce přizpůsobit. Na 
start se dostavilo 30 závodníků různých 

věkových kategorií. Nejmenší na odrá-
žedlech čekala rovinka dlouhá 100 m. 
Ostatní pak kolečka dlouhá 800 m. Ten-
to rok měla největší účast kategorie 
Žáci/Žákyně II, která měla před sebou 
dlouhá dvě kola. 

Otevřela se dokonce i rodinná štafeta, 
které se zúčastnily dva týmy, Jeenova 
parta, která s těsným náskokem zvítězi-
la před Mannovými. Za účast byly obě 
rodiny odměněny dárkovým balíčkem. 

Akce se tedy opět vydařila a těšíme se 
na vás na další akci oddílu UFO.

Za podporu děkujeme MČ Praha 11 
a Cyklosportu Kern.

Za cykloturistický oddíl UFO 
Tomáš Zmij

Vicemistr světa v tradičním karate trénuje na Chodově
Jakub Štěpán se narodil před 27 lety v malém krásném městě na 
Moravě, v Bystřici pod Hostýnem. Je zakladatelem Centra tradičního 
karate Praha, které má jednu z poboček tady u nás na Chodově. 
A letos získal titul vicemistra světa v tradičním karate.

Jakube, jak jste se ke sportu dostal?

Jako malý chlapec jsem začal hrát fotbal 
u nás v Bystřici. Na trávníku jsem nebyl 
zrovna Ronaldo a asi po 5 letech 
jsem s fotbalem skončil. Celá 
naše rodina je sportovně 
založená a neexistovalo, 
abych se jen tak někde 
poflakoval, tak mě táta 
přivedl na trénink kara-
te a už je to 17 let, co 
se tradičnímu karate 
věnuji :)

Jak vás karate ovlivnilo 
a co vám v životě dalo?

Tak jako většina kluků, co se dívají 
na „Želví ninje“ a filmy s Brucem Leem, 
jsem si také doma hrál na tyhle hrdiny 
a rozhodně jsem si chtěl vyzkoušet, jaké 
to je se nechat učit bojovému umění od 
někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Jak 
mě karate ovlivnilo a co mi dalo? To je 
dost těžká otázka. Mohl bych jmenovat 
milion věcí, co jsem se naučil a co jsem 
prožil. Bojové umění a sporty jsou můj 
život a změnily mi jej od základů, jsem 
vděčný za to, že mě tehdy táta přivedl 
na trénink.

Co se vám honí hlavou před důležitým 
zápasem?

„Já zapomněl vypnout žehličku?“ Dělám 
si legraci, raději nežehlím :). Pro mě je kaž- 
dý zápas důležitý, nemám zrovna v ob-
libě prohry. Nicméně myslím si, že prá-
vě prohry člověka posunou více než ví-
tězství, teda alespoň mě. Neustále na to 
myslím, kde jsem udělal chybu a co jsem 

měl změnit, abych vyhrál. Každý zápas je 
jiný, někdy potřebuji před zápasem nahe-
covat a někdy se naopak zklidnit. Pokaž- 
dé se snažím vypnout hlavu a soustře-

dit se jen na soupeře. Nic jiného 
neexistuje!

Je dosažení černého pásu 
pro karatistu zlomové?

Jak pro koho, někdo 
to bere jako samo-
zřejmost, někdo černý 
pás nikdy nezíská. Pro 

mě byly zlomové právě 
zkoušky na černý pás, kte-

rý jsem neudělal. Komisař 
mě poslal domů s brekem. Chví-

li mi trvalo, než jsem se vzpamatoval, 
ale tohle mě posunulo neskutečně vpřed. 
Byl jsem na něj naštvaný a cítil jsem se 
ukřivděně. Vlastně když tak nad tím pře-
mýšlím, asi mu koupím puget a bonbonié- 
ru a pojedu mu poděkovat :).

Teď před koncem roku se vám podařil 
skvělý sportovní úspěch, stal jste se vice-
mistrem světa v tradičním karate v mu-
žích nad 21 let, jaký je to pocit a čeho bys-
te ještě rád dosáhnul?

Pocit to je samozřejmě úžasný, rád re-
prezentuji Českou republiku, a pokud to 
půjde i v následujících letech, pokusím 
se získat ten vysněný titul. Trošičku mě 
mrzí, že mi to první místo uteklo, rád 
bych slyšel naši hymnu. Za měsíc mě ješ-
tě čeká zápas podle pravidel MMA v Ně-
mecku, takže doufám, že zápas vyhraji 
a každý další také. Mám své sny, ale ty 
si raději nechám pro sebe. Pokaždé, když 
něco dělám, se snažím mířit co nejvýše, 

ne vždy to vyjde, ale člověk, který si klade 
malý cíl, tak malého cíle dosáhne.

Co bylo impulsem na založení vlastního 
Centra tradičního karate?

Baví mě učit lidi a vidět jejich pokroky, člo-
věka to zahřeje u srdce. Chci v Praze vy-
budovat velký a úspěšný klub a doce-
la zdárně se nám to daří. Letos na MČR 
v Ostravě zástupci Centra tradičního ka-
rate získali 7 titulů mistra republiky a do-
hromady naše 18členná výprava přivezla 
18 medailí v nabité konkurenci. Za týden 
odjíždí mládežnická reprezentace na svě-
tový pohár do Litvy, kde jedu jako trenér 
reprezentace a náš klub bude reprezento-
vat 7 závodníků, tak nám držte palce :)

Použil jste někdy v životě svoje bojové 
umění v civilním prostředí? A pomohlo 
vám to, že ho ovládáte v nějaké situaci?

Ano, bohužel těch situací není zrovna málo 
a zaplať pánbůh anebo spíše dík mýmu tá-
tovi, že mě přivedl na trénink karate. 

Blíží se Vánoce, máte nějaké to vánoční 
poselství? 

Chtěl bych hlavně poděkovat celé mé ro-
dině za celoživotní podporu v tom, co 
dělám, a všem, co se podílejí na mé pří-
pravě – od trenérů po sparing partnery. 
Velké díky naší asociaci ČATK, která mě 
vyslala do Kanady. Děkuji našim sponzo-
rům za štědrost: (pokud mohu jmenovat) 
Oxylife water, Hayashi, Original-store, 
Triko4all a Tj Kovo. 

Chtěl bych popřát všem krásné svátky 
bez stresu a nervů a hlavně nezapomí-
nejte na pohyb :)

Jakube, díky a ať se vám ve sportu i v ži-
votě daří alespoň jako doposud. 
 Dana Foučková

Cyklisté si změřili síly v Centrálním parku



26 Křížovka

Tajenka: prosincová pranostika: Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné poča-
sí na žně viz tajenka...

Soutěžit se bude o knížku Ivany Vostřákové – Ostrá jako katana. Jedná se o autorčinu pátou knihu. Před-
chozí knihy získaly několik ocenění, například Cenu Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu 
vydanou v ČR. Své odpovědi zasílejte e-mailem na: klic@praha11.cz do 15. prosince. Pět rychlých a správ-
ných odpovědí odměníme knížkou. 

Ostrá jako katana
Thriller o nejtemnějších stránkách lidského charakteru. Máloco je ve skutečnosti takové, jak se na první po-
hled zdá. Marie s Karolínou nemají téměř nic společného. Karolína už nemá nikoho a nic, co by mohla ješ-
tě ztratit. Marie je oddanou manželkou úspěšného muže a milující matkou osmileté dcery. Když se však 
Mariin dokonalý svět z hodiny na hodinu roztříští na kusy, je to právě Karolína, kdo musí nepozorovaně na-
stoupit na její místo, aby zachránila Mariino dítě i sebe. Má to o to těžší, že skrývá temné tajemství, které 
nesmí být nikdy odhaleno.
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 Poděkováním voličům městské části Praha 11
Vážení občané Prahy 11, touto cestou děku-
jeme Vám všem, kteří jste přišli k podzimním 
volbám a svým hlasem přispěli a ovlivnili 
volební výsledky do zastupitelstva Prahy 11. 

Zvláště pak naše poděkování patří těm 
občanům, kteří se ztotožnili s naším progra- 
mem a podpořili svým hlasem stranu Jižní 
Město - náš domov. Velmi si vážíme Vaší 

důvěry a podpory a vynaložíme veškeré úsilí 
Vás v dalším volebním období nezklamat.
  Ing. Petr Souček, 
 Jižní Město - náš domov

 Vážení a milí obyvatelé Prahy 11
Děkujeme vám všem, kteří jste přišli v říjnu 
k volbám do místního zastupitelstva. Zvláště 
děkujeme těm z vás, kteří jste podpořili svými 

hlasy společnou kandidátku Hnutí pro Prahu 11 
a KDU-ČSL. V budoucích dobách se svým jed-
náním budeme snažit naplnit vaši volební vůli 

a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 
pracovat pro vás, obyvatele Prahy 11.
 Ing. Jiří Štyler, předseda Hnutí pro Prahu 11

Názory zastupitelů
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Díky snadné dostupnosti, pří-
znivým cenám a  pohostinnosti je 
tuzemská dovolená trendem po-
sledních let. Neméně důležitým dů-
vodem je krásná krajina a památky. 
To vše najdete také ve Žďárských 
vrších na Vysočině. Máme pro vás 
i jeden konkrétní tip.

Rodinný hotel Pavla u  Nového 
Města na Moravě je ideálním mís-
tem pro aktivní dovolenou. Nachá-
zí v malebné krajině u rybníků Sy-
kovec a  Medlov. Na podzim nebo 
na jaře si sice koupání neužijete, za 
to tady najdete skvělý výchozí bod 
pro turistiku a cykloturistiku. 

„V  okolí jsou krásně upravené 
cyklostezky. I  když občas musíte 

do kopce, nejsou tady strmá stou-
pání a klesání jako na Šumavě nebo 
v Beskydech,“ říká manažerka ho-
telu Pavla Okounová.

V dosahu jsou přírodní zajíma-
vosti jako Devět skal, Čtyři palice, 
Tři studně, Pasecká skála, Pernič-
ky. Mezi kulturními památkami je 
největším lákadlem poutní místo 
Zelená hora, Hlinsko se známým 
betlémem nebo hrad Pernštejn. 
I  v  nejbližším okolí jsou zajíma-
vé cíle, jako Japonská zahrada ve 
Sněžném nebo zámek a  unikátní 
muzeum lyžování v Novém Městě 
na Moravě.

V zimě jsou Žďárské vrchy rájem 
pro příznivce běžek. „Pokud nejsou 
velké výkyvy teplot, tak se tady 
sníh drží velmi dlouho. Naší velkou 
výhodou je ale nedaleká Vysočina 
Arena, kde je dostatek sněhu k dis-
pozici celou zimu. Pokud se zrov-
na nekonají závody, je ve vyhraze-
ných hodinách zdarma přístupná 
veřejnosti. Můžete si tady zajezdit 
i v době, kdy nikde jinde není sníh,“ 
vysvětluje Pavla Okounová.

Vyznavači sjezdového lyžová-
ní mohou v  okolí využít několik 

sjezdovek – v  Novém Městě, Ka-
rasíně, Jimramově, Svratce nebo 
snowtubing v Zubří.

V hotelu Pavla samozřejmě ne-
chybí lyžárna. Po aktivitách na čer-
stvém vzduchu můžete naplno vy-
užít pohostinnosti hotelu. Třeba 
nabrat energii v hotelové restauraci 
s vyhlášenou klasickou českou ku-
chyní nebo se zrelaxovat v sauně.

Pokud ještě nemáte plány na 
silvestrovský pobyt, tak vězte, že 
v  hotelu Pavla chystají velkolepý 

večer s  hity osmdesátých let, 
s tombolou i ohňostrojem.  -red- 

KONTAKT

Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů

Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz
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Hledáme pracovníky se zájmem  
o poctivou práci do výroby do trvalého  

pracovního poměru v oboru  
výroby nerezového nábytku 

Předcházející zkušenosti ze stejného  
(zámečník, chlaďař, svařeč) nebo  

příbuzného (např. truhlář, elektrikář)  
oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově 
dostupné linkami MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování 
nadprůměrná mzda + bonusy 

Nástup ihned nebo dle dohody
Kontakt: e-mail skorpa@nerez-skorpa.cz  

nebo telefon +420 602 653 157

www.nerez-skorpa.cz
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz

Přejeme svým zákazníkům  
krásné Vánoce a úspěšný vstup  

do nového roku.
Z nabídky pro Vás vybíráme: 

• Krůtí šunka z prsou 
   159,90 139,90 Kč

• Kuřecí šunka 149,90 129,90 Kč
Ceny jsou uvedeny za 1kg s DPH  

a platí do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob.

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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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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čas dárkyNA

Generální partner 
muzikálu Čas růží

Partner muzikálu 
Čas růží

Cas_Ruzi_Vanoce_92x63_N_S_K.indd   1 05.11.18   14:46
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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

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

• Hledám jakýkoliv byt na Jižním 
Městě ke koupi jako investiční příleži-
tost. Mám hotovost, jsem soukromý 
zájemce. Tel: 704 371 112

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

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

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

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

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

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

• 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

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

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

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

• OPRAVA ELEKTRONIKY – TV, vi-
deo, DVD, hifi věže, počítače, PC mo-
nitory, 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. TEL.: 603 247 819 
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ

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

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

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN. 
Opravy i rekonstrukce, světla, zásuv- 
ky, jističe, dotažení spojů, vedení 
elektřiny k novým kuchyním, zasekání 
i v lištách. Tel.: 604 516 344,  
www.elektrikarerben.cz

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

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

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

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

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

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

• 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

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? 
Nabízím: Servis a čištění PC u Vás 
doma. Výběr, nákup a instalaci zaříze-
ní. 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). Pra-
cujeme také o víkendech. Rozumné 
ceny. Doprava po Praze zdarma.  
Tel.: 737 566 189

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

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

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

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, 
instalace Wi-Fi, 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, krizjiri@volny.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-
nýže, opravy a servis žaluzií. Zaměření 
a konzultace zdarma. Tel. 603 715 
285, www.interierservisgroup.cz

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

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuza-
na 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

• 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

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

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

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, 
koberce, plovoucí podlahy. Návštěva 
se vzorky, zaměření a cenová kalku-
lace ZDARMA. Mob. 604 623 052, 
e-mail:blahapodlahy@seznam.cz

• Instalatérství - voda, topení, kana-
lizace a plyn. Výměny, opravy a nové 
instalace. Výměny sprchových koutů 
RAVAK. Tel: 603 225 535 nebo 
koupelnicka.cz@seznam.cz

• Rychlý servis, seřízení a údržba 
oken, dveří (plast, eurookna). Pravi-
delný servis prodlouží jejich životnost. 
Dod. předokenní sušáky prádla. Tel.: 
603 715 285

PRO INZERCI PROSÍM 
KONTAKTUJTE:
Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz
Plošná inzerce:

Tel. 739 300 390
klic@regvyd.cz
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DERATIZACE MICHAEL BECKER
Trápí vás hmyz nebo hlodavci?
Štěnice, švábi, mravenci, blechy, vosy, potkani, atd...? 
Volejte 24 hod. denně, 7 dní v týdnu – váš problém vyřešíme 
okamžitě! Garance: 100% vyhubení, záruka na práci. Působnost Praha 
a Středočeský kraj. Doprava zdarma. Diskrétnost zaručena.
Telefon 777 50 33 70
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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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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
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

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

PRÁCE
• SPECIALISTA/SPECIALISTKA 
MAR KETINGU Regionální vydavatel-
ství přijme specialistu marketingu pro 
rozvoj firemních značek, komunikaci 
s mediálními partnery, marketingovou 
podporu obchodního oddělení, pláno-
vání i realizování firemních kampaní. 
Nutná praxe a minimálně základy 
v grafických editorech. Svůj motivační 
dopis a životopis pošlete na nabor@
regvyd.cz.

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

• Palas Athéna, klinika jednodenní 
chirurgie v Praze 11 přijme sálovou 
zdravotní sestřičku na plný nebo 
částečný úvazek. Dvousměnný 
provoz bez nedělí a svátků s možnos-
tí ubytování cca 10 minut od naší kli- 
niky. Velmi dobré platové ohodnocení, 
5 týdnů dovolené, zaměstnanecké 
výhody a hlavně menší a pohodový 
kolektiv. Kontakt: 603 335 939

• Přijmeme prodavačku na občasnou 
výpomoc do prodejny pečiva u metra 
Opatov. Požadujeme poctivost, spole-
hlivost, slušné vystupování. Děkuji za 
zavolání, tel.: 603 283 625

OSTATNÍ

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

• Sídlo pro OSVČ, SRO, neziskovky 
v Praze od 149Kč/měsíc. Tel: 728 
991 247, unimoservis@seznam.cz, 
www.sidloprofirmupraha.cz

• Pronájem nebytových prostor 
(28 m2) vybavených kancelářským 
nábytkem - adresa V Jezírkách 
1546/18, Praha 11 - vchod z ulice 
Opatovská. Tel.: 721 161 936,  
BDvjezirkach1546@seznam.cz

• 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

RECEPČNÍ  |  ASISTENTKA
Regionální vydavatelství přijme recepční / asistentku na DPP.
Vzdělání minimálně SŠ, praxe vítána, mzda dohodou.

Strukturovaný životopis zašlete  
na e-mail nabor@regionalnivydavatelstvi.cz.

Nástup možný ihned.
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LÁSKA NEBESKÁ
SE ZAMILUJETE 15. 11. – 24. 12.

DO NAŠICH VÁNOC JAKO Z FILMU
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