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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je  tříletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400
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Vážení a milí,
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začal čtvrtý adventní týden a přípravy na Vánoce jsou ve finiši. Všude vánoční výzdoba, vánoční trhy, stále pl-

nější obchody a místo zklidnění jen pořád větší shon. Prostě jako každý rok...

Přesto mám z adventu na Jižním Městě také pár hezkých osobních zážitků. Moc mě potěšilo, kolik lidí se při-

šlo podívat na rozsvícení našeho vánočního stromu před Komunitním centrem Matky Terezy. Po přivítání příchozích 

jsme s Mikulášem společně odpočítávali a přesně na konec se strom rozzářil. Proti loňsku velký pokrok. Já sám jsem letos Miku-

láše opět dělal pro naše seniory. Se sličnou andělkou a rozvernou čerticí jsme začali v Domově seniorů v Janouchově ulici, kde 

byly emoce chvílemi hodně silné. Především když jsme navštěvovali ty, kteří jsou upoutáni na lůžko, a cítili jejich vděčnost za přá-

ní a dárky, co jsme jim přinesli. Naší další štací byla mikulášská zábava v komunitním centru Mezi Domy, kde to senioři pěkně roz-

táčeli při muzice. A moc hezké zážitky mám i z další zdařilé akce Jihoměstské sociální „Osamělý senior“. Nejdřív seniorům zazpí-

valy děti z MŠ Křejpského a poté seniorský sbor zpíval při klavíru koledy. S chutí jsem se přidal, i když zpívám dost falešně. Poté 

se ještě zkoušely různé vánoční tradice, třeba lití olova. A nemůžu zapomenout ani na strom splněných přání, který stejně jako 

v loňském roce stojí v Centru Chodov ozdobený mnoha přáníčky seniorů z Domu seniorů Janouchova. Teď už jsou všechna přá-

níčka otevřena, takže budou splněna všechna přání. Hřeje mě u srdce, že se stále najde dost lidí, kteří chtějí udělat radost jiným, 

i když je vůbec neznají. 

Velmi mě potěšilo i sledování ocenění Jany Holubové v celostátní soutěži Pečovatelka roku. Jana má v Jihoměstské sociál-

ní na starost mj. akce pro seniory a je mezi nimi velmi oblíbená, ocenění je proto opravdu na místě. Více se dočtete uvnitř toho-

to čísla Klíče. Další příjemné chvíle jsem zažil při tradičním předvánočním setkání s ředitelkami a řediteli škol působících na Jižním 

Městě – všichni si zaslouží velké poděkování. Radost nám všem na radnici také udělaly děti z MŠ Anny Drabíkové: jejich krásné 

perníčkové výtvory teď zdobí pavilon C, přijďte se podívat! Prostě je to letos hezký advent.

Konec roku 2018 se kvapem blíží, tudíž je ten správný čas na novoroční bilanci toho, co se podařilo. Ve školách byly nej-

většími akcemi rekonstrukce - pavilonu tělocvičen v ZŠ K Milíčovu, varny v ZŠ Pošepného náměstí a sportovního hřiště v areálu 

ZŠ Donovalská. Vedle toho jsme dokončili revitalizace několika jihoměstských lokalit, například parku Křtinská a dalších veřejných 

prostranství, kde přibyly nejrůznější herní prvky pro děti (třeba nové dopravní minihřiště U Modré školy). Na všechny tyto akce se 

nám podařilo získat nemalé dotace od hlavního města Prahy, bez nichž by jejich realizace nebyla možná. A je tu i úspěšný pilotní 

projekt participativního rozpočtu. To vše by se nemohlo podařit bez obětavé práce mnoha pracovníků našeho úřadu. Patří Vám 

náš velký dík!

Vám všem, kteří jste se pročetli až sem, přeji do nového roku 2019 pevné zdraví, hodně důvodů k úsměvu a ať se Vám na 

Jižním Městě dobře žije. Praha 11 potřebuje další patrioty!

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

  
Úklid okolí stanice metra Opatov

Stanice metra Opatov: ať už kolem ní 
pravidelně chodíte, nebo zde jen občas 
přestupujete, nejspíš jste si již všimli je-
jího neutěšeného okolí. Tuto stanici met-
ra a související plochy sloužící k přestupu 
na autobusové linky MHD využívá velké 
množství obyvatel, zatížení v podobě 
znečišťování veřejných prostranství růz-
nými druhy odpadů je proto významné. 

Úklid (většinou odhozených) odpadků 
zajišťují příslušní soukromí vlastníci po-
zemků a vlastník objektu metra, kterým 
je Dopravní podnik hlavního města Pra-
hy. Dopravní podnik každodenně v noč-
ních hodinách uklízí prostory stanice me-
tra (nástupiště k vlakovým soupravám 
a vestibul), zatímco nástupiště zastávek 
k regionálním autobusům a autobusům 
MHD v ulici Chilská (nad objektem met-
ra Opatov) uklízí jednou týdně Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, která zá-
roveň v daném prostoru vyváží pětkrát 
týdně odpadkové koše.

Veřejná zeleň, která se nachází vedle ob-
jektu metra Opatov ve směru k Centrální-
mu parku, je pak ve správě Odboru život-
ního prostředí Úřadu MČ Praha 11. Úklid 
veřejné zeleně zde sběrem drobného od-
padu zajišťuje třikrát týdně servisní orga-
nizace městské části Jihoměstská majet-
ková, a. s. Plochy zeleně na druhé straně 
metra Opatov ve směru k ul. Starocho-
dovská (vyjma přístupové rampy k auto-
busům) jsou však již v soukromém vlast-
nictví fyzických a právnických osob. I tyto 
soukromé plochy jsou nicméně opakova-
ně znečišťovány v důsledku nevhodného 
chování některých obyvatel.

Úklid těchto ploch zajišťují vlastníci jed-
notlivých pozemků, neboť nesou odpo-
vědnost za jejich čistotu. Odbor životní-
ho prostředí si je přitom dobře vědom 
těžké situace těchto vlastníků, zejména 
s ohledem na skutečnost, že ke znečiš-
ťování předmětných pozemků nedochá-
zí jejich zaviněním. V souladu s právními 
předpisy je proto při zjištění závad v čis-
totě zdvořile vyzývá k provedení úklidu. 

Co se týče veřejně dostupné zeleně u zá-
padního výstupu z metra Opatov, je 
tato ve vlastnictví právnické osoby, kte-
rá ji vždy jednou týdně uklízí na vlastní 
náklady. 

Rádi bychom vás závěrem ujistili, že 
přestože je kvůli roztříštěným vlastnic-
kým vztahům zachování čistoty okolí sta-
nice metra Opatov problematické, dělá-
me vše pro to, aby se situace zlepšila: od 
pravidelného apelu na vlastníky jednot-
livých pozemků, aby úklid posilovali, po 
zvyšování frekvence sběru odpadků Jiho-
městskou majetkovou, a. s. 

  
Teleskopické hlediště v KC Zahrada 

Dovolujeme si vás informovat o nadcháze-
jící demontáži teleskopického hlediště v KC 
Zahrada, které bylo do kulturního centra 
instalováno v srpnu tohoto roku. Instala-
ce proběhla z důvodu zvýšení komfortu di-
váků divadelních či filmových představení, 
která se zde pravidelně odehrávají. V rám-
ci zkušebního provozu se však ukázalo, že 
dílo vykazuje závažné vady, které vylučují 
užití hlediště pro účel, za jakým bylo poříze-
no. Existenci těchto vad následně potvrdil 
i znalecký posudek, který si MČ Praha 11 
nechala zpracovat. Jelikož jsou vytčené 
vady takového charakteru, že je nelze od-
stranit, je městská část nucena od smlou-
vy uzavřené ohledně koupě hlediště se spo-
lečností tauSEATING s.r.o. odstoupit. Co 
se týče kupní ceny, městská část ji vzhle-
dem k výše uvedenému dosud neuhradila 
a v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
ji ani hradit nebude. Povinností dodavate-
le je hlediště na své náklady demontovat 
a odvézt, přičemž celá akce bude probíhat 
tak, aby v co nejmenší možné míře zasáhla 
do programu v KC Zahrada a kulturních zá-
žitků návštěvníků centra.

Odbor kancelář starosty oznamuje, že 
3. zasedání členů Zastupitelstva MČ 
Praha 11 je v současné době napláno-
váno na 17. 1. 2019. Čas i místo budou 
upřesněny, bližší informace naleznete 
na webových stránkách MČ Praha 11 
v sekci Aktuality.

  
Kácení tújí na Chodovském hřbitově

Na základě rozhodnutí Odboru životního 
prostředí Úřadu MČ Praha 11 bylo v prosin-
ci loňského roku zahájeno kácení tújí okolo 
památníku padlých a túje u hrobového mís-
ta č. 525 na Chodovském hřbitově. Tyto 
práce budou dokončeny v průběhu ledna. 
Omlouváme se návštěvníkům hřbitova za 
dočasná omezení a prosíme je, aby při ná-
vštěvě hřbitova dbali na svou bezpečnost 
a nevstupovali do prostoru, kde jsou prová-
děny zahradnické práce. 
 Děkujeme za pochopení.

  
Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2019 

Rada MČ Praha 11 odsouhlasila v prosinci 
loňského roku návrh rozpočtu městské čás-
ti na rok 2019. Celkový objem očekávaných 
příjmů činí 436 440 tis. Kč, celkový objem 
očekávaných výdajů 646 912 tis. Kč. Scho-
dek je vyrovnán přebytky finančních pro-
středků vytvořených v minulých letech.

V návrhu rozpočtu městské části je zahr-
nuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 
53 816 a dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve 
výši 279 542 tis. Kč. 

Další část příjmů městské části tvoří finanč-
ní prostředky z vlastních fondů hospodář-
ské činnosti ve výši 55 810 tis. Kč. Výda-
je se dělí na běžné a kapitálové, nejvíce by 
v tomto roce měla městská část opět in-
vestovat do školství a ochrany životního 
prostředí. Co se týče běžných výdajů, první 
místo na pomyslném žebříčku rovněž zau-
jímají školské služby a vzdělávání, následo-
vané výdaji na ochranu životního prostředí 
a na zdravotnictví.

Návrh rozpočtu podléhá schválení Zastu-
pitelstvem MČ Praha 11, v lednu proto 
pro zastupitele proběhne odborný semi-
nář ke koncepci rozpočtu a jeho jednotli-
vým kapitolám. Pro veřejnost je návrh pří-
stupný na webové stránce městské části  
www.praha11.cz v sekci Radnice → Rada 
MČ → Usnesení RMČ č. 1336/39/R/2018 
ze dne 18. 12. 2018.

  
Podpora jihoměstských škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování 

Na sklonku minulého roku se opět podařilo 
získat neinvestiční dotace hned pro něko-
lik jihoměstských základních a mateřských 
škol, konkrétně pro ZŠ Pošepného ná-
městí, ZŠ Donovalská, ZŠ Ke Kateřinkám, 
ZŠ Mikulova, MŠ Mírového hnutí a MŠ Ja-
nouchova. Školy, jejichž zřizovatelem je MČ 
Praha 11, se snaží kontinuálně získávat dal-
ší finanční prostředky na podporu své čin-
nosti: v tuto chvíli jsou tak již všechny za-
pojeny v projektech Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Ša-
blony pro MŠ a ZŠ I a II. 

Projekt je financován z operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podílí se 
na něm z 50 % státní rozpočet, z 50 % pak 
Evropská unie. Poskytnutou účelovou nein-
vestiční dotaci využívají školy zejména na 
personální podporu a osobnostně sociální 
a profesní rozvoj pedagogů. 

V rámci „šablon“ získaly v uplynulém roce 
mateřské a základní školy zřizované jede-
náctou městskou částí kolem 11,2 mil. Kč.



Kondolence 

S lítostí oznamujeme, že nás  
7. prosince 2018 navždy opustil 

dlouholetý zastupitel městské části 
Praha 11 pan Luděk Vařbuchta. 
Věnujme mu tichou vzpomínku.
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Revitalizace atletického oválu  
v areálu ZŠ Campanus 

V současné době probíhá příprava podpi-
su smlouvy se společností J.I.H. - sportovní 
stavby s.r.o., která provede revitalizaci atle-
tického oválu při ZŠ Campanus. 

 
Festival divadla vzpomínek 
oživil staré příběhy 

Na sklon-
ku loňské-
ho roku 
se v Do-
mově pro 
s e n i o r y 
Chodov konal za podpory MČ Praha 11 
druhý ročník festivalu reminiscenčního di-
vadla MEMOfestival. Za vznikem přehlíd-
ky, jejímž posláním bylo, je a bude zdůraznit 
význam vzpomínek, vyprávění a práce s pří-
běhy s přesahem k divadlu a mezigenerač-
nímu vzdělávání, je nezisková organizace 
FysioART. 

„Festival pro mě po umělecké i odborné 
stránce splnil očekávání: ukázal různé pří-
stupy k divadlu reminiscence, nabídl spek-
trum od tradičnější formy po experimenty. 
Překvapivý byl zájem publika o představení 
i na ně navazující dialogy o důležitosti a for-
mách zpracovávání vzpomínek. Zdá se mi 
neuvěřitelné, že v době adventní lidé vážili 
cestu na Chodov dokonce ze severu Čech 
nebo Moravy. Je to zároveň povzbuzením 
a výzvou rozvíjet různé techniky reminis-
cenčních metod, zejména u nejpotřebněj-
ších - seniorů upoutaných na lůžko, díky 
nimž tento projekt v podstatě vznikl,“ vy-
světlila autorka projektu Hana Strejčková. 

Pomyslným vrcholem MEMOfestivalu bylo 
představení knihy 222 a 2 příběhy 20. sto-
letí za účasti jejího patrona Tomáše Töp-
fera, autorky Hany Strejčkové a patrona 
DPS Chodov Otakara Brouska ml. Sobotní 
program tímto patřil jak křtu, tak premiéře 
stejnojmenné inscenace inspirované příbě-
hy obsaženými v publikaci. „Já jsem si uvě-
domil, že když jsem byl mladý, neptal jsem 
se svých rodičů na jejich příběhy. Pozdě-
ji, kdy jsem se začal zajímat o svoje koře-
ny, nebylo už se koho zeptat. Jsem rád, že 
vaše vzpomínky jsou zaznamenané,“ uvedl 
Tomáš Töpfer. 

Pro příští rok obě pořadatelské organizace 
plánují třetí ročník festivalu. Program opět 
nabídne divadlo vzpomínek, interaktivní for-
máty pro všechny generace, jako například 
vypravěčské dílny, a již tradičně divadelní 
premiéru.

  
Národní cena sociálních služeb pro  
rok 2018 putovala na Jižní Město 

V listopadu loňského roku proběhlo vyhlá-
šení výsledků již 6. ročníku celostátní sou-
těže Národní cena sociálních služeb - Pe-
čovatel/ka roku. Jednou z pěti oceněných 
nejlepších sociálních pracovnic v celé Čes-
ké republice se stala Jana Holubová, která 
dlouhodobě působí v Jihoměstské sociální 
a.s. „Já to vnímám jako ocenění dlouhole-
té práce se seniory a velmi si toho vážím,“ 
uvedla Holubová. 

Stejnou radost z ceny, která tak putovala 
na Jižní Město, měl samozřejmě i ředitel Ji-
homěstské sociální a.s. Ing. Petr Dvořák: 
„Paní Holubová má opravdu velmi osob-
ní vztah s každým seniorem, se kterým se 
setkává a poskytuje mu poradenství. Záro-
veň nikdy neodmítne pomoci, když se na ni 
někdo obrátí se svým problémem, kterému 
se pak velice pečlivě věnuje, dokud není vy-
řešen. Osobně si na ní nejvíc vážím právě 
jejího velkého nasazení a schopnosti komu-
nikovat a pomoci,“ vysvětlil. 

Soutěž pořádá Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb a Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, jednotlivé nominace 
hodnotí porota složená z odborníků v ob-
lasti sociální péče.

  
Mikulášská zábava se vydařila

5. prosince proběhla ve stravovacím cen-
tru Křejpského tradiční mikulášská nadílka 
pro jihoměstské seniory. Odpoledne bylo 
plné dobré zábavy, dobrého jídla a hudby. 
Přítomní si s muzikanty nejen zazpívali, ale 
po prvních taktech dokonce zaplnili parket 
a s chutí si zatančili. Nechyběl ani Mikuláš, 
který se svými pomocníky všechny potěšil 
sladkými dárky.

Stávající venkovní sportoviště sestává 
z hřiště na kopanou s povrchem z přírod-
ní trávy umístěného uprostřed atletického 
oválu, sektoru skoku do dálky i do výšky 
a malého víceúčelové hřiště. V rámci revi-
talizace bude nejprve odstraněn poškoze-
ný povrch oválu včetně podkladní vrstvy 
rovinky, poté bude provedena sanace plá-
ně od kořenového systému. Po vnější stra-
ně dráhy směrem ke stromům a pařezům 
bude zhotovena mechanická bariéra mezi 
dráhou a vegetací poškozující konstrukci 
atletické dráhy. Následně budou zhotoveny 
nové podkladní vrstvy a položen nový umě-
lý povrch včetně zásypu křemičitým pís-
kem, dále bude provedeno lajnování, reno-
vace oplocení a doplnění obrubníků.



Bytový areál Zahrady opatov

podnájem vybavených bytů

 n Posledních 44 volných bytových 
jednotek z toho 10 BJ (1+kk)  
vybavených kuchyňskou linkou  
vč. spotřebičů, světly a podlahovou 
krytinou

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

 n 125 vnitřních parkovacích stání

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

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

Přejeme Vám úspěšné 
vykročení do nového roku.

Novoroční bruslení na Jižním Městě 
Veřejné kluziště, které v prosinci vyrostlo 
na prostranství U Modré školy (kousek od 
stanice metra Háje), přilákalo už během 
adventu mnoho nadšených bruslařů. Po-
kud jste ještě neměli čas si ho vyzkoušet, 
neváhejte a přijďte nyní v lednu: vstup je 

ZDARMA, na místě je k dispozici půjčov-
na bruslí i malé občerstvení. Otevřeno je 
ve všední dny od 13 do 20 hodin, o víken-
dech pak od 10 do 17 hodin. Provoz je 
plánován do 20. ledna. 
 Těšíme se na vás! 



Jsme pyšní na to, že se naše základní škola může pochlubit 
bronzovým titulem Skutečně zdravé školy. Převzetí titulu proběhlo 
na slavnostní konferenci, ale k dosažení tohoto ocenění bylo 
potřeba mnoho práce. Základem je pochopitelně zdravý jídelníček, 
bez konzervantů, zbytečných cukrů, soli a tuku, přesto velmi 
chutný a pestrý. Zařazujeme do jídelníčku jídla podle nových 
receptur, hodně zeleniny a ovoce. Pečlivě si vybíráme dodavatele, 
škola spolupracuje přímo s farmáři a odebírá jejich produkty.

Dále organizujeme pro žáky doprovod-
né programy, jako jsou návštěvy ekofa-
rem, pořádáme projekty tříd o zdravém 
způsobu stravování. V atriu školy vznikla 
zahrádka s bylinkami, rajčaty, petrželkou. 
Bylinky a zelenina ze zahrádky zpestřují 
školní jídelníček. 

Žáci mohou přispět svými nápady, co 
vařit, rodiče pravidelně stravování kon-
trolují v rámci práce stravovací komise. 
Kuchyň podporuje akce školy, například 

v den Strašidlácké ško-
ly nás obsluhovaly čaro-
dějnice a jídelníček byl skutečně děsivý 
- halloween polévka z muších nožiček 
a s kozími bobky, netopýr pečený a špi-
kovaný pařátkem nebo kostlivcova kr-
kovička s černou omáčkou, jako příloha 
rozemleté ježibabí bradavice s mucho-
můrkou. Vše ale velká dobrota. Na Mi-
kuláše jsme se v jídelně potkali s čer-
ty a slavnostní závěr roku měli deváťáci 
jako v restauraci s obsluhou.

Jsme rádi, že naše škola boří představy 
o školním stravování v podobě hnědých 
univerzálních omáček a plátku tvrdého 
masa. Počet strávníků u nás roste. Když 
se chce, jde to. Je za tím vším ale vel-
ké nadšení vedoucí školní jídelny, vedou-
cí kuchařky a všech zaměstnanců jídelny. 
A za to jim děkujeme. 

 Mgr. Lipertová Michaela, ředitelka

Školní jídelna Mikulky s titulem

Aktuálně 

Bronzová 

Mikulka je 

skutečně zdravá 

škola
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Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
Nabídková min. cena 

(v Kč) m2/rok

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Hviezdoslavova 520 208 70 zdravotní středisko 1500

Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1500

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

Opatovská 1754 8 55 sklad tiskovin 800

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Ke Kateřinkám 1392 504 57 regenerační studio 1500

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

Valentova 1744 205 15 montážní dílna 800

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
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Netradiční Mikulášská nadílka 
Všechny děti vědí, že 5. prosince 
chodí čerti s anděly a Mikuláši. Neji-
nak tomu bylo v Újezdě, kde se na 
náměstí konal čertovský rej s mi-
kulášskou nadílkou, který přilákal 
spoustu dětí s rodiči. Před přícho-
dem pekelníků se děti bavily při lout-
kové pohádce, po které následovala 
„módní přehlídka“ masek.

Poté proběhl velmi očekávaný pří-
chod čertů v čele s Luciferem. Po ce-
lém náměstí hořely ohně, aby se zde 
pekelníci cítili jako doma. Čerti měli 
zapsané všechny hříchy dětí ve své 
knize. Některé se ze spárů pekla mu-
sely vykoupit básničkou nebo písnič-
kou a ještě slíbit, že budou hodné. 
Nakonec ale všechny děti dostaly 
balíček se sladkostmi.

Velký dík patří členům sboru dobro-
volných hasičů, kteří se o hladký prů-
běh nadílky velmi zasloužili.

Tak zase za rok na shledanou s Mi-
kulášem a jeho neposednou partou.

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty
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Údržba komunikací na území městské části
Zastupitelstvo městské části schválilo na 
svém zasedání dne 21. listopadu 2018 
plán zimní údržby na období 2018/2019, 
ve kterém je mimo jiné stanoveno pořadí 
zimní údržby dle důležitosti. První v po-
řadí jsou vedlejší komunikace a chodníky 
a místa vedoucí k autobusovým zastáv-
kám, k úřadu městské části, nádvoří před 
mateřskou školou a domem služeb Vod-
nická a ulice Na Vojtěšce (MŠ a ZŠ For-
manská). Upozorňujeme občany bydlící 

v ulicích Nad Mlýnským rybníkem, Kocour- 
kova, Ke Splavu, Nad Rybníčkem, Práš-
kovská, Meandrová, Dendrologická a Při 
Botiči na skutečnost, že zde nebude 
městská část provádět zimní údržbu. In-
vestor v těchto lokalitách nepředal ko-
munikace do správy městské části. Stej-
ná situace je i v ulici Pod Formankou 
a Nad Statkem.
 Ing. Pavel Staněk, 
 odbor investiční

Rozsvícení vánočních stromů
První adventní víkend, 1. a 2. prosince 
2018, pořádala městská část v Újezdu 
a v Kateřinkách již tradiční rozsvěcení vá-
nočních stromků. Součástí akce byla i ob-
líbená soutěž o nejhezčí vánoční deko-
raci. Výtěžek z prodeje výrobků ve výši 
9 615 Kč bude použit na nákup hudební-
ho nástroje pro Mateřskou školu Forman-
ská. Letošní novinkou a zpestřením této 
předvánoční akce byla soutěž o nejchut-
nější vánočku. 
Na újezdském náměstí dokresloval atmo-
sféru Vánoc poprašek sněhu. Začátek pat-
řil našim nejmenším, děti ze základní a ma-
teřské školy Formanská zazpívaly několik 
koled. Program i dále pokračoval zpěvem 

vánočních písní a koled od Maky a pěvec-
kého sboru Radhost. Stromeček se rozzá-
řil při skladbě z vánoční mše od J. J. Ryby. 
Druhý den nás trochu pozlobilo počasí. 
Stromeček jsme na Kateřinském náměstí 
rozsvěcovali za hustého deště, ale i přes-
to zde také zavládla vánoční atmosféra. 
I tady se soutěžilo, sešlo se sedm vánoček 
a určit tu nejchutnější bylo velmi těžkým 
úkolem. Se zpěvem koled vystoupily děti 
z Mateřské školy Vodnická, sbor Radhost 
a mimo ohlášený program spontánně za-
zpívaly i přítomné děti.

Jana Draštíková, 
místostarostka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

úvodem mi dovolte, 
abych Vám popřál do 
nového roku mnoho 
zdraví, štěstí, osob-
ních a pracovních 

úspěchů. 
Následující rok 2019 

bude pro naši městskou část význač-
ný stavebními pracemi. Plánujeme zahá-
jit již avizovanou rozsáhlou rekonstruk-
ci komunikací a chodníků v sídelní části 
Kateřinky. Jedná se o ulice Proutěná, 
U Pramene, Krajanská a části ulic Vod-
nická a Milíčovská. Předmětná lokalita 

je rozdělena do jednotlivých etap, které 
se liší rozsahem prací. Pražská energe-
tika zde bude realizovat nové silové ka-
belové rozvody a Pražská plynárenská 
nový plynovodní řad s přípojkami. Dále 
bude provedena nová kabeláž veřejného 
osvětlení včetně umístění nových slou-
pů. Bližší informace se obyvatelé dotče-
ných ulic v sídelní části Kateřinky dozví 
na schůzce, která se uskuteční ve čtvrtek 
31. ledna 2019 od 17.30 hodin v nové 
hasičské zbrojnici v ulici Nad Statkem. 
Místo setkání je zvoleno s ohledem na 
dostatečnou kapacitu prostor a očeká-
vaný zájem občanů o informace. 

Další plánovanou stavbou je základ-
ní škola, respektive její rozšíření o dru-
hý stupeň, tj. o 5. až 9. třídu. V součas-
né době jsme zadali zpracování studie 
stavby s investičním záměrem. Reali-
zace se předpokládá na jaře roku 2021 
s termínem dokončení v roce 2022, ve 
kterém bychom i zahájili nový školní rok 
2022/2023. Pro stavbu školy máme 
vhodný pozemek, který se nachází na-
proti stávající mateřské škole a základní 
škole prvního stupně v ulici Na Vojtěšce.

 Václav Drahorád,  
 starosta

Vážení spoluobčané, 
zaměstnanci úřadu městské části a členové zastupitelstva městské části Vám přejí 
mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019.



Přednáška: Prevence v zimním období

Kdy: 21. 1. 2019 (pondělí) od 15:00 
Kde: ve Stravovacím centrum – jídelna, Křejpského 1502/8
Kdy: 22. 1. 2019 (úterý) od 15:00 
Kde: ve Stravovacím centrum – jídelna, Křejpského 1502/8
Kdy: 4. 2. 2019 (pondělí)
Kde: v DPS Šalounova 2025/7, klub 1. patro
Vstup: ZDARMA, rezervace není nutná
Přednáší: M. Švandrlíková – Městská policie hl. m. Prahy, odd. prevence
Co na přednášce zazní: 
• Kdy volat strážníky městské policie.
• Na co si dát pozor v zimě – prevence pádů (opatření a vybavení).
• Posilování organismu v zimním období, omrzliny a jejich ošetření.
• Ohrožující rampouchy a sníh na střechách – jak postupovat.
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKÁ VYCHÁZKA  
pro seniory: Z Komořan  
na Točnou i na Šance
Dne: 15. 1. 2019 (úterý)
Sraz: 9:40 hod. na zastávce busů 
MHD 139 nebo 165 Komořany 
Trasa: Komořany – Točná – Šance 
– Komořany
Délka trasy: 11 km
S sebou svačinu, případně teplý čaj 
v termosce.
Trasou vás provede paní Jitka.

Pro všechny komentované
turistické procházky 
a akce platí:
Účast na všech organi-
zovaných procházkách 
je vždy na vlastní ne-
bezpečí, organizátor 
nepřebírá zodpověd-
nost za zdraví, život 
či majetkovou újmu. 
Svůj nesouhlas s po-
řizováním fotografií 
během akcí vyjádře-
te prokazatelně před 
zahájením. 

Kontakt pro dotazy 
v pracovní dny pon-
dělí–pátek od 8:00 
do 14:00 tel.: 724 
603 317, e-mail:  
poradenstvi@ 
jmsoc.cz.

KOMENTOVANá PROCHÁZKa pro seniory: 
Kouzlo a historie pražských pasáží

Dne: 15. 1. 2019 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 na Jungmannově náměstí
Dne: 19. 1. 2019 (sobota)
Sraz: v 10:00 na Jungmannově náměstí
Slovo pasáž pochází z francouzského výrazu passa- 
ge a znamená průchod. Poprvé je v Čechách použil Jan 
Neruda v roce 1860 při popisování svých dojmů z Paří-
že. Společně projdeme některé pasáže v Praze 1 a bu-
deme obdivovat jejich kouzlo či spletitou síť vnitřních 
průchodů.
Procházkami vás provede paní Jelena.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky: 
Lednové kolečko

Dne: 28. 1. 2019 (pondělí)
Sraz: v 10:00 je sraz u kostela sv. Matky Terezy
Délka trasy: cca 25 km až 35 km 
Objedeme naše krásné okolí. Výlet se nekoná 
v případě sněžení, ledovky nebo deště.
Doporučujeme si vzít helmu a také náhradní 
duši nebo lepení.  
Předpokládáme funkční brzdy. 
Trasou vás provede Mirja. 

AUTORSKÉ ČTENÍ z publikace 222 a 2 PŘÍBĚHY 20. století
Kdy: 14. 1. 2019 (pondělí) od 14:15 Kde: v Domě s pečovatelskou službou 
Šalounova 2025/7, 1. patro – klubovna
Kdy: 29. 1. 2019 (úterý) od 14:30 
Kde: ve Stravovacím centru – jídelna, Křejpského 1502/8
Vstup: ZDARMA
Autorka Hana Strejčková a jedna z přispěvatelek do publikace, která je mozaikou 
224 vzpomínek na události minulého století skrze životy, sny a očekávání obyvatel 
Domova seniorů Chodov. Publikace pracuje s příběhy, popisy dobových předmětů, 
míst, událostí a skrze „všednost“ odhaluje hrdinství, odvahu a dobré lidské srdce.

KURZy KREATIVNÍHO TVOŘENÍ 
Se uskuteční ve dnech:
22. 1. 2019 (úterý) 
10:00–11:30: Dřevěné šperkovnice

5. 2. 2019 (úterý) 
10:00–11:30: Rámečky na obrázky

19. 2. 2019 (úterý) 
10:00–11:30: Zimní věneček

5. 3. 2019 (úterý) 
10:00–11:30: Sluníčkový závěs

Kde: Dům s pečovatelskou službou, 
Šalounova 2025/7, klubovna 1. patro

V případě zájmu nás kontaktujte do 
10. 1. na tel. č. 724 603 317. Kurz po 
předchozí tel. dohodě uhraďte na adre-
se: Jihoměstská sociální a.s., Šalouno-
va 2025/7, Praha 4 nebo na e-mailové 
adrese: poradenstvi@jmsoc.cz.



11Život na Jižním Městě

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA PRO 
SENIORY

Dne: 6. 2. 2019 (středa) od 13:30 
hodin
Kde: Objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8 
Cena: 160 Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení: Po-
hoštění: Vrabec se zelím a kned-
lík, káva, zákusek, voda, další 
občerstvení.
Rej masek, hudební doprovod, 
tanec.
Využijte příležitost vyvětrat komic-
kou masku a přitom se pobavit.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. č.: 724 603 317. Vstupenku 
uhraďte do 23. 1. 2019 po předchozí tel. dohodě na adrese: 
Jihoměstská sociální a.s., Šalounova 2025/7, Praha 4. 

OTEVÍRÁME NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
Zrekonstruované středisko osobní hy-
gieny (dále jen SOH) se nachází v domě 
s pečovatelskou službou na adrese 
Šalounova 2025/7. Využít prosto-
ry SOH mohou, jak stávající uživatelé 
pečovatelské služby (dále jen PS), tak 
i noví zájemci o službu, kteří mají ve 
své domácnosti trvale nebo dočasně 
ztížené podmínky pro osobní hygienu 

(např. rekonstrukce koupelny, nevhodné 
podmínky pro osobní hygienu – vysoký 
okraj vany apod.). Návštěva v SOH se 
však musí předem objednat. Zájemcům, 
kteří nemají možnost se dopravit do 
SOH sami nebo s pomocí běžně dos-
tupných služeb, přepravu do SOH za-
jistíme. Hygiena probíhá vždy v přítom-
nosti pečovatelky. SOH je vybaveno 

sedací vanou i bezbariérovým spr-
chovým koutem. Uživatel si s sebou 
přináší vlastní ručník a kosmetiku. Více 
informací naleznete na: www.jmsoc.cz 
(Služby - Pečovatelská služba – Stře-
disko osobní hygieny). V případě zá-
jmu kontaktujte koordinátorku Gabrielu 
Podzemskou PS: 724 603 307. 

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Dne 20. 12. 2018 se uskutečnilo pře-
dávání vánočních dárků ze stromu spl-
něných přání, spojené s příjemným 
posezením podbarveným vánočními 
koledami v Domově seniorů Jižní Měs-
to a Odlehčovacím centru v Janou-
chově ulici. Atmosféra byla nesmírně 
dojemná, obdarovaní neskrývali nad-
šení a dojetí z dárků. Obdarováni ve 
svých domovech byli i osamělí klienti 
pečovatelské služby. 
Srdečné poděkování patří všem mi-
lým dárcům, kteří pomohli splnit 

přání stovce seniorů. Velké díky pat-
ří také managementu Centra Chodov 
za podporu, zázemí a skvělou spolu-
práci na tomto projektu a také všem 
z JMS a.s., kteří se podíleli na přípra-
vě a realizaci.

Velkým darem je vědomí, že kolem 
nás žije spousta lidí s otevřeným srd-
cem, ochotných podpořit dobrou věc 
a potěšit jiné.

 DĚKUJEME

O vánocích by se neměl  
nikdo cítit sám, smysl akce  
„Osamělý senior“
Nosnou myšlenkou čtyř otevřených setkání, která uspořá-
dala Jihoměstská sociální a.s., zastoupená ředitelem Ing. 
Petrem Dvořákem, bylo předcházení osamělosti seniorů, 
a to nejen v předvánočním čase. Zúčastnit se mohli senioři 
z Prahy 11 i ti, kteří by jim rádi nabídli svůj volný čas. K milé 
atmosféře obohacené lidovými tradicemi, zvyky i vědo-
mostním kvízem významně přispěli děti z MŠ Křejpského 
s kouzelným čertovským vystoupením, senioři klubu Křejp-
ského s pásmem lidových koled, pěvecký sbor Katysinger 
ze ZŠ Ke Kateřinkám a klavírista p. Josef Skalička. Velký 
dík patří i žákům ze ZŠ Donovalská a Mendelova, kteří vy-
robili originální vánoční přáníčka pro zúčastněné. Poděko-
vání náleží také všem, kteří se podíleli na přípravě a vlast-
ním zajištění akce „Osamělý senior“. Věříme, že tato akce 
udělala všem, kdo přišli, radost, a těšíme se na setkávání 
v příštím roce. 

OTEVÍRÁME NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
Zrekonstruované středisko osobní hy-
gieny (dále jen SOH) se nachází v domě 
s pečovatelskou službou na adrese 
Šalounova 2025/7. Využít prosto-
ry SOH mohou, jak stávající uživatelé 
pečovatelské služby (dále jen PS), tak 
i noví zájemci o službu, kteří mají ve 
své domácnosti trvale nebo dočasně 
ztížené podmínky pro osobní hygienu 

(např. rekonstrukce koupelny, nevhodné 
podmínky pro osobní hygienu – vysoký 
okraj vany apod.). Návštěva v SOH se 
však musí předem objednat. Zájemcům, 
kteří nemají možnost se dopravit do 
SOH sami nebo s pomocí běžně dos-
tupných služeb, přepravu do SOH za-
jistíme. Hygiena probíhá vždy v přítom-
nosti pečovatelky. SOH je vybaveno 

sedací vanou i bezbariérovým spr-
chovým koutem. Uživatel si s sebou 
přináší vlastní ručník a kosmetiku. Více 
informací naleznete na: www.jmsoc.cz 
(Služby - Pečovatelská služba – Stře-
disko osobní hygieny). V případě zá-
jmu kontaktujte koordinátorku Gabrielu 
Podzemskou PS: 724 603 307. 

OTEVÍRÁME NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
Zrekonstruované středisko osobní hy-
gieny (dále jen SOH) se nachází v domě 
s pečovatelskou službou na adrese 
Šalounova 2025/7. Využít prosto-
ry SOH mohou jak stávající uživatelé 
pečovatelské služby (dále jen PS), tak 
i noví zájemci o službu, kteří mají ve 
své domácnosti trvale nebo dočasně 
ztížené podmínky pro osobní hygienu 

(např. rekonstrukce koupelny, nevhodné 
podmínky pro osobní hygienu – vysoký 
okraj vany apod.). Návštěva v SOH se 
však musí předem objednat. Zájemcům, 
kteří nemají možnost se dopravit do 
SOH sami nebo s pomocí běžně dos-
tupných služeb, přepravu do SOH za-
jistíme. Hygiena probíhá vždy v přítom-
nosti pečovatelky. SOH je vybaveno 

sedací vanou i bezbariérovým spr-
chovým koutem. Uživatel si s sebou 
přináší vlastní ručník a kosmetiku. Více 
informací naleznete na: www.jmsoc.cz 
(Služby – Pečovatelská služba – Stře-
disko osobní hygieny). V případě zájmu 
kontaktujte koordinátorku PS Gabrielu 
Podzemskou: 724 603 307. 
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Chcete vědět, 
jakou hodnotu
má Vaše nemovitost?

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 4

Steinerova 608/4
149 00 Praha 4

Nabízíme právní a fi nanční poradenství, odborné ocenění

nemovitosti pro účely prodeje, pronájmu i pro účely dědického 

řízení a to ZCELA ZDARMA.

Umíme vyřešit i problémy s dluhy, zástavami, věcnými břemeny, 

exekucemi na nemovitostech. Nemovitosti také vykupujeme za hotové 

peníze včetně okamžitého vyplacení zálohy.

Trh s nemovitostmi se výrazně změnil a za svůj byt či dům můžete nyní získat

mnohem vyšší cenu. Čekat na další růst cen se ale nemusí vyplatit, díky opatřením

ČNB u hypotečních úvěrů vzniká riziko, že ceny mohou začít klesat. 

Na Jižním Městě jsme s Vámi již od roku 2009 
a ceny nemovitostí jsou nyní na historickém maximu.

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha  bytu je 
77 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 1. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Nechvílova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s terasou a garáž. stáním, 
užitná plocha  bytu je 57 m2, 
v družstevním vlastnictví. Byt 
se nachází v 6. podlaží z 7.

PRODEJ BYTU 2+kk/T/G
Divišovská, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s 2 terasami a garáž. stáním, 
užitná plocha 59 m2, v osob-
ním vlastnictví. Byt se nachází 
v 3. podlaží ze 3.

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

Prodej bytové jednotky 3+kk, 
užitná plocha 65 m2, 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 jednot-
ky 78 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 1. podlaží ze 8.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Augustinova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 65 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 5. 
podlaží ze 11.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Křejpského, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+1, 
užitná plocha 30 m2, v druž-
stevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 5. pod-
laží ze 10.

PRODEJ BYTU 1+1
Brechtova, Háje

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 42 m2, v druž-
stevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 5. pod-
laží ze 7. Nájem 15.500,- Kč.

NÁJEM BYTU 2+kk
Kloknerova, Chodov

exekucemi na nemovitostech. Nemovitosti také vykupujeme za hotové 

Trh s nemovitostmi se výrazně změnil a za svůj byt či dům můžete nyní získat

mnohem vyšší cenu. Čekat na další růst cen se ale nemusí vyplatit, díky opatřením



14 Rozhovor

V březnu 2018 se v KC Zahrada uskutečnila závěrečná prezentace 
2. ročníku projektu Příběhy našich sousedů, který za podpory městské 
části Praha 11 organizovala společnost Post Bellum. Žáci ze škol 
z Jižního Města na ní představili výsledky své práce, ve které se zaměřili 
na pamětníky ze svého okolí. Žáci ZŠ K Milíčovu zpracovali vzpomínky 
pana Miloše Frice, které lze dohledat na webových stránkách www.
pribehynasichsousedu.cz/praha-11/praha-11-20172018/fric-milos/. 

Pana Miloše Frice jsme také vyzpovídali 
a jeho vzpomínání si můžete přečíst v ná-
sledujícím rozhovoru.

Vy na Chodově žijete již od svých dvou 
let – tedy od roku 1939. Za tu dobu se 
změnilo okolí vašeho bydliště i trávení 
volného času dětí.

Za mého dětství nebylo běžné, aby byly 
matky zaměstnané. Tak jsme byli celý den 
pod přímým dohledem. Stačilo mi opoz-
dit se o několik minut v poledne ze ško-
ly a matka věděla, že nejdu rovnou domů. 

Rád vzpomínám na tu dobu, na dětství 
a kamarády. Tady v našich dvou ulicích 
nás dětí bylo asi 12. V naší ulici rost-
la tráva a my jsme tu hráli i fotbal. Měli 
jsme dost pohybu a plno vlastní zába-
vy. Na chodníku šlo udělat patou důlek 
a cvrnkat kuličky, na polích jsme chyta-
li myši a na podzim pouštěli draky. Kou-
pat jsme se chodili do Skály, což bylo nej-
blíž. Milíčov byl od nás dál, tam se plavily 
z jedné strany krávy ze statku a z druhé 
strany my. 

V době druhé světové války jste navště-
voval základní školu na Chodově, dnes je 
to ZŠ Květnového vítězství 57. Můžete 
nám sdělit své zážitky z té dob?

Na tuto dobu mám dvě silné vzpomín-
ky. První je na nouzové přistání americké-
ho „kotláře“ v dubnu 1945. Koncem vál-
ky ničili američtí stíhači kotle lokomotiv, 
proto se jim říkalo „kotláři“. Jedna stíhač-
ka, P-51 Mustang, byla 16. dubna 1945 
zasažena nad nádražím v Hostivaři a její 
pilot musel nouzově přistát. Nemohl vy-
sunout podvozek. Dosedl „na břicho“ 
na poli za Vavrochovým zahradnictvím 

naproti dnešní ulici Vápeníkova. Už zdál-
ky jsme viděli, že letadlo „jde“ rychle dolů 
a pilot to tam někam „položí“. Stěží pře-
letěl vedení vysokého napětí. Jen dose-
dl, byli jsme tam. Nás kluků bylo asi de-
set, já jako sedmiletý mezi nejmenšími. 
Pilot vylezl z kabiny, plival krev a měl zra-
něnou ruku. Rozdal nám svou čokoládu 
a žvýkačky. Pak počkal u letadla na za-
jetí tříčlennou hlídkou Němců z chodov-
ské školy. Němci letadlo hlídali ve dne 
v noci. Do týdne je zdvihli na podvozek 
a odvezli. Tento příběh jsem vyprávěl dě-
tem i vnukům místo pohádek před 
spaním. 

To přistání Mustangu po-
kračovalo po 70 letech, 
kdy na to místo - vchod 
školy Donovalská - při-
jel 26. 6. 2015 z Flori-
dy syn toho pilota i se 
svou rodinou. Setkal 
jsem se s ním díky kroni-
káři panu Jiřímu Bartoňo-
vi a Filipu Vojtáškovi, autoru 
knihy Bomby na Květnou nedě-
li. Ten pilot Mustangu se jmenoval 
Benjamin L. Griffin! 

Vyprávění mělo u dětí jistě velký úspěch. 
Předpokládám, že chtěly vyprávět dál. 
Ale mluvil jste o dvou silných válečných 
vzpomínkách, jaká byla ta druhá?

 Je z boje o Chodov 7. května 1945 
s jednotkou SS. Tehdy německá jednot-
ka SS o síle asi 400 mužů postupova-
la od Kunratického lesa k Chodovu přes 
ozbrojený odpor jeho obránců.

Já jsem to odpoledne čekal s matkou na 
ulici na babičku. Vzduchem už svištěly 

kulky, když dorazila. Běželi jsme do skle-
pa k Pecánkovům, vlastní jsme neměli. 

Němci táhli také od Kateřinek a dostali se 
blízko našim domkům. Na Háje běžel ko-
lem po polní cestě tamější občan Křejp- 
ský, ale byl Němci zasažen - dnes ulice 
V Průčelí. 

Ze zděných chlívků Pecánkových se 
chodovským hochům podařilo naši ulici 
ubránit. Nebýt jich, asi bychom nepřeži-
li. Pan Pecánek s otcem šli večer sbírat 
padlé a raněné. Otec potkal na „Druž-
stvu“ esesáka, který ho zastavil, ale na-
štěstí ho nezastřelil. V noci se pak Něm-
ci stáhli. 

Ráno bylo u nás plno prázdných náboj-
nic od našich obránců. Německá kul-
ka nám vyrazila pant u okna pokoje, 
čelo otcovy manželské postele bylo 
prostřelené. 

Hned druhý den ráno pan Pecánek je-
jich Květu a otec mě odvezli na kolech 
„na rámu“ k příbuzným Pecánkových 
do Talmberka na Sázavě. Za Kostelcem 
nad Černými lesy jsme se skryli v cestář-
ské boudě před kolonou německých aut. 
I když 9. května byl konec války, Němci 
Talmberkem jezdili ještě dva dny. Pak pro 
nás oba otcové zas přijeli. 

Možná i tyto události stály za tím, že se 
zajímáte o historii. Které období je vaše-
mu srdci nejbližší? 

Nejsem „specialista“ jen na určité obdo-
bí, zajímá mě vše, zvlášť nová archeolo-
gická zjištění. Rád si přečtu o nejstarších 
dějinách i o Egyptě, Sumeru, Chetitech. 

Blízké mi je 19. století. V každé 
historické době mě zajímá ži-

vot obyčejných lidí. Řadu ta-
kovýchto informací jsem 

se dozvěděl při pátrá-
ní po předcích z matrik 
narozených, oddaných 
i zemřelých. K sestavo-
vání rodopisu jsem se 
dostal díky sestřenici, 

která mi ukázala soupis 
předků k r. 1621. Na mně 

bylo, abych dohledal zbylých 
sedm rodových větví. Za dva 

roky práce jsem oslovil přes 60 in-
stitucí i lidí. Vždy jsem se setkal s poro-
zuměním. Dal jsem si cíl vyslídit předky 
aspoň z doby „napoleonské“. To se mi 
povedlo a některé „větve“ jsem dohledal 
i hlouběji do minulosti. 

Narazil jsem i na jeden kuriózní zápis. 
Prapraděd mého praděda v r. 1713 „vy-
hnal tři děti nakažené morem do umrlčí-
ho lesa“. 

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hod-
ně úspěchů při pátrání v minulosti.

 Michal Ezechel

Válka místo pohádek 



Život na Jižním Městě

Starý rok se spolehlivě přehoupnul do toho nového, a tak 
vám s radostí přinášíme čerstvé zprávy o lednovém dění v ko-
munitním centru Mezi Domy. Co tedy pro vás chystáme?

SOBOTA 12. 1. – KERAMICKÁ DÍLNA
Zveme vás na další keramickou dílnu, která bude jako obvykle 
od 10:00 do 12:00. Přihlášky prosím posílejte na e-mailovou 
adresu info@mezi-domy.cz nebo sms na 777 485 939. 

SOBOTA 12. 1. – ÓM CHANTING
Přijďte se Mezi Domy vnořit do harmonizujících vln zvuku 
ÓM! Na jeho léčivou sílu se naladíme ve 13:00. Dobrovolné 
vstupné.

POZVÁNKA NA PRAVIDELNÉ KURzy
V lednu začnou další turnusy našich pravidelných lekcí, cvičit 
budeme od 14. 1. 2019. Přihlášky prosím posílejte na info@
mezi-domy.cz nebo sms na 777 485 939. 
Nabídka lekcí:

PONDĚLÍ: 18:00–19:00 POSILUJÍCÍ CVIČENÍ PRO TĚLO I DUŠI
Cvičení, které protáhne, posílí a prodýchá tělo a zároveň vy-
čistí mysl. Toto cvičení vychází z principu taichi a sundo. Lekce 
vede Markéta Ovsíková, ta první proběhne 14. 1. 

ÚTERÝ: 10:00–10:30 ANGLIČTINA S DRÁČKEM BILLym 
Půlhodinka her a činností v angličtině s dráčkem Billym pro děti 
od 1 roku. Mluvíme pouze anglicky a hodně zpíváme, hýbeme 
se a tvoříme. Děti nejdřív všechno poslouchají, začínají ro-
zumět, ukazují a postupně se odhodlávají a komunikují. Lekce 
vede maňásek Billy a Pája Hájková, začínáme 15. 1.

STŘEDA: 14:00–15:00 JÓGA PRO MAMINKY S MIMINKY
Lekce zahrnují v úvodu babyjógu a naladění se na miminko, 
poté miminka zahrneme do našich ásan podle aktuálních 

možností a potřeb. Součástí jsou též dechové techniky, zpěv 
a relaxace. 

středa: 18:00–19:00 TANEC PRO DOSPĚlé
Rytmy worldmusic nás v tanci zanesou do různých částí světa. 
Lekce se skládá z protažení a zahřátí těla, tance a závěrečné 
krátké relaxace. Zkušenosti nejsou třeba, důležitá je chuť 
tančit. Lekce vede Zdenka Drbalová, první lekce je 16. 1., 
cvičení bude každý druhý týden. 

středa: 18:00–19:00 KONDIČNÍ CVIČENÍ S PRVKY POWER JÓGY
Posílení a protažení s prvky power jógy, tak abychom se cítili 
dobře ve svém těle. Cvičení je vhodné pro všechny generace, 
lektorkou je Zdenka Drbalová. Lekce budou probíhat každý 
druhý týden, první lekce je 23. 1. 

ČTVRTEK: 9:45–10:45 TANEC NA MÍČÍCH PRO MAMINKY S MIMINKY
Chcete zapojit své mimi a sama si dobře zacvičit? TANEC 
NA MÍČÍCH s Katkou Prouzovou potěší i vaše andílky úvod-
ním protažením s říkankami. Vyzkoušejí si overball k posílení 
břišních a zádových svalů. Kdykoli si je můžete vzít k sobě 
a posílit tak společný zážitek „v rytmu matky”. První lekce je 
17.1.

ČTVRTEK: 17:45–19:15 PILATES A RELAX
Přijďte si zacvičit s Martinou Knězů, vnímat své tělo a jeho 
jedinečné možnosti, posílit nejen střed těla a na závěr si užít 
zaslouženou relaxaci. Pozor, toto cvičení začíná až od 24. 1. 

 Za tým MEZI DOMY s přáním 
 krásných lednových dní
 Andrej Mikulka

Co dělat, když najdete 
zraněné zvíře ve volné přírodě?
V důsledku rozvoje lidské společnosti se volně žijící živočichové 
často dostávají do střetu s člověkem a jeho činností. 

Živočich zraněný následkem takového střetu se pak v mnoha pří-
padech neobejde bez pomoci odborníků ze záchranné stanice. 
V případě nálezu zraněného či jinak handicapovaného živočicha 
na území hlavního města Prahy je možné kontaktovat Záchran-
nou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, která je sou-
částí příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy a jejímž posláním 
je pomáhat zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím živo-
čichům s cílem vrátit je po zotavení zpět do pražské přírody. Pro 
oznámení případného nálezu je k dispozici nonstop pohotovostní 
tel. linka – 773 772 771, která zároveň slouží také jako telefo-
nická poradna pro veřejnost v otázkách týkajících se volně žijících 
živočichů a jejich záchrany. Bližší informace o činnosti záchranné 
stanice lze nalézt na webových stránkách organizace Lesy hl. m. 
Prahy – www.lhmp.cz/stanice.

Další užitečné informace ohledně pomoci volně žijícím živočichům, 
včetně přehledu záchranných stanic působících na území ČR a je-
jich územní působnosti, jsou k dispozici i na webových stránkách 
Českého svazu ochránců přírody – www.zvirevnouzi.cz.

 Ing. Lukáš Vláčil 
 Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

poradna
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Květňák slaví čtyřicátiny!
Jaká je současnost čtyřicetileté školy?

Jedním slovem pestrá. Snaží se být 
základní školou otevřenou pro všech-

ny děti, vstřícnou k rodi-
čům a jejich představám 

o vzdělávání a umož-
ňující učitelům uplatnit 
svůj pedagogický ta-
lent. V současné době 
sídlí škola ve dvou bu-

dovách, kam chodí do 
33 tříd téměř 800 žáků. 

A co podporuje otevřenost jako 
dlouhodobý cíl školy? Montessori třídy, 

třídnické hodiny, výuka jazyků metodou 
CLIL, Rodiče vítáni, školní parlament, 
Hejného matematika, poradenský tým, 
Kritické myšlení, adaptační kurzy, vyu-
žití mentoringu pro podporu učitelů, 
spolupráce s organizacemi podporující-
mi vzdělávání… výčet všeho, čím ško-
la nyní žije, je dlouhý, a doufáme, že 
i v budoucnu zůstane Květňák školou 
otevřenou – školou pro všechny.

Květňák chystá výroční ples!

U příležitosti 40. výročí chystá škola 
ve spolupráci s rodiči a za podpory MČ 

Praha 11 ples. Všechny absolventy, bý-
valé zaměstnance, rodiče současných 
žáků i všechny ostatní přátele Květňáku 
zveme 15. března 2019 od 18 hodin do 
Top Hotelu Praha na Chodově. Rezervo-
vat vstupenky v ceně 250 Kč je možné 
na webu www.kvetnak.cz.

Pavel Kopečný, ředitel školy

Květňák 

podruhé

Finále Logické olympiády 2018
Žák 5. A ZŠ a MŠ Chodov Miloš Routa se umístil v celostátním 
finále Logické olympiády 2018 na skvělém 6. místě. Soutěžil 
v konkurenci 65 dětí z celé České republiky. 

Miloš navázal na úspěch bývalého žáka 
školy Martina Rajchla, který dokonce 
před 4 roky ve stejné soutěži zvítězil.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů 
na poli studijním, ale i sportovním. Miloš 
je oporou mladých nadějí hokejové Slavie 

Praha. Daří se mu skloubit jak povinnos-
ti na poli studijním, tak i svůj sportovní 
život.

Velký podíl na jeho úspěchu má i skvě-
lá práce jeho třídní učitelky Mgr. Petry 
Lehmanové. 



Tajenka: lednová pranostika: Jasná a …viz tajenka…, oznámí nám dobrý rok. Své odpovědi zasílejte e-mailem na: klic@praha11.cz do 15. ledna. 
Pět rychlých a správných odpovědí odměníme hezkou cenou. Výherci z minulého čísla: J. Bořítek, J. Davidovská, M. Hurych, D. Puskal, J. Ondrášová.
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Hladit hřbety knih 
a dýchat jejich vůni...
Milé dámy, čtete rády? Chcete knižní 
příběhy sdílet? Zastavte se u nás 
v knihovně Opatov. Přijďte na chvilku 
posedět, povyprávět si o knihách  
a něco hezkého si přečíst. 

Těšíme se na vás!

8. 1. 2019 v 16:30 hodin
Městská knihovna v Praze
Pobočka Opatov
Opatovská 1754/14
Praha 11
Vstup volný

Pop Balet zatančí 
Petra Pana, naposledy
Taneční soubory Pop Balet z taneční školy InDance, jejíž svě-
řenci trénují také u nás v KC Zahrada, se vám představí ve 
výpravném představení o pohádkovém Petru Panovi, tento-
krát již naposledy! 

Derniéra představení, které vidělo několik tisíc diváků, se ode-
hraje 9. ledna v divadle Hybernia od 19:00. Při této příleži-
tosti zatančí soubory i pro studenty základních a středních 
škol v dopoledním představení za zvýhodněné vstupné. 

Vstupenky a informace o úspěšném představení plném vel-
kolepých tanečních scén, dechberoucích okamžiků a příjemné 
hudby najdete na www.popbalet.cz.

Petr Pan už letí…

Taneční klub  
Sparta ve finále
Taneční klub SPARTA Praha se letos opět zúčastnil mistrov-
ství České republiky ve standardních a latinskoamerických 
tancích čtyřčlenných družstev v Brně. 

Za svých 18 let existence se stal 9x vítězem této soutěže. 
Letos poprvé v historii klubu se zúčastnilo družstvo juniorů 
(děti do 14 let) a obsadilo vynikající 5. místo. 

Při této příležitosti bychom rádi poděkovali za podporu Pra-
ze 11, díky které se dětem úspěšně věnujeme již šestým ro-
kem. V kategorii dospělých se družstvo A probojovalo na 
finálové 7. místo a družstvo B obsadilo 10. místo. Všem zú-
častněným Sparťanům děkujeme za skvělou reprezentaci 
klubu. 

 Lenka Gebertová 
 www.tksparta.cz
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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 Kun-
ratického 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 pro-
gramu.

KONCERTY
 15. 1. 2019 Josef Fousek – 20.00. 
Koncert svérázného písničkáře a humoristy, 
dlouholetého člena Divadla Semafor a Divad-
la Jiřího Grossmanna. 

KINO KLUB ZAHRADA 
 14. 1. Nit z přízraků – 19.00. Trojnásobný 
držitel Oscara Daniel Day-Lewis v roli podivín-
ského módního návrháře, kterému do života 
vstoupila láska a málem ho zničila. VB, USA, 
2017, 130 min. A/CZ titulky. Nevhodné do 
12 let
 21. 1. Amatéři – 19.00. Aby ospalé 
švédské městečko přesvědčilo německý 
diskont k výstavbě obchodu, rozhodne se 
pořídit nabubřelé reklamní video... Kome-
die. Švédsko, 2018, 102 min. Š/CZ titulky. 
Nevhodné do 15 let
 28. 1. Složka 64 – 19.00. Jak souvisí půl 
století staré tajemství opuštěného ostrova 
se třemi mumifikovanými těly nalezenými za 
falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? 
Mrazivý detektivní příběh je čtvrtým ze série 
Oddělení Q. Dánsko, 2018, 119 min. D/CZ 
titulky. Nevhodné do 12 let

KINO KLUB ZAHRADA – ODPOLEDNÍ  
PROJEKCE ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
 14. 1. Jan Palach – 16.30. Jan Palach 
- student, který se upálil na protest proti 
sovětské invazi. 16. ledna uplyne 50 let od 
tohoto tragického činu. ČR, Slovensko, 2018, 
124 min. Nevhodné do 12 let
 28. 1. Nejtemnější hodina – 16.30. Gary 
Oldman jako Winston Churchill v příběhu 
o muži, který se nevzdal, i když okolnosti 
stály proti němu. USA,VB, 2017, 125 min. 
A/CZ titulky. Nevhodné do 12 let

DĚTEM
 9. 1. Co snídají tygři – 14.30. Veselé 
příhody Tygra a dalších zvířátek v Lese zahra-
je Divadelní spolek Amartum. 
 12. 1. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Zimní okénko. 
 12. 1. Kryštůfek a lesní bytosti – 15.00. 
Kryštůfek se ztratil v lese! Protože má dobré 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

srdce, bytosti lesa mu pomohou najít tatínka. 
Divadlo Pruhované panenky.
 16. 1. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – 14.30. Broučci I. 
(1. část).
 19. 1. Maringotka – nová komedie – 
15.00. Taškařice začíná, když udýchaný klaun 
najde uprostřed manéže papírem obalený 
balík. Hraje Bilbo compagnie.
 23. 1. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – 
14.30. Loutkovou pohádku na motivy Karla 
Jaromíra Erbena zahraje divadlo vi.TVOR.
 26. 1. Bramborové království – 15.00. Do 
Bramborového království přiletěl strašný drak 
Friťák! Zachrání království i princeznu statečný 
princ Karotka? Hrají Loutky bez hranic. 
 30. 1. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – 14.30. Broučci I. 
(2. část).

VÝSTAVA
 3.–31. 1. Pražská fotografická škola
Výstava studentů a absolventů Pražské foto-
grafické školy. Vernisáž 3. 1. od 18.00 

PRO SENIORY
 14. 1. Vzpomínka na Jaroslava Ježka – 
14.30. Účinkuje swing band Pražského salón-
ního orchestru. Diriguje, zpívá a pořadem 
provází Václav Vomáčka.
 22. 1. 222 a 2 příběhy 20. století – 
14.30. Historie je složená z příběhů... Křest 
knihy vzpomínek pamětníků z Domova pro 
seniory Chodov.
 28. 1. Hovory W – 14.30. Zábavný pořad 
ve stylu talk show s písničkami (nejen) 
Osvobozeného divadla. Účinkují Jiří Werich 
Petrášek, Pavel Meszároš a pianista Karel 
Štolba.

DALŠÍ AKCE
 8. 1. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 
veřejné bubnování pro všechny. 
 22. 1. Představení Divadelního studia 
Zahrádka – 17.00 
 24. 1. Koruna kreativity – 8.00–17.00. 
Celostátní soutěž studentů středních od-
borných škol a učilišť v oborech kadeřník, 
kosmetička, vizážista. Více informací na 
www.asociacefisy.cz

PŘIPRAVUJEME
 6. 2. Drahá Mathilda – 19.00. Šarmantní 
francouzská dáma Mathilda a její dcera Chloé 
žijí na prestižní pařížské adrese. Jejich život 
se změní v okamžiku, kdy se nečekaně objeví 
skutečný majitel bytu, který ho zdědil. Začíná 
nevšední herecký koncert Daniely Kolářové, 
Ilony Svobodové a Luboše Veselého s téměř 
detektivní zápletkou.
 8. 2. Country bál – 20.00. Tři hodiny 
plné tance, zábavy a těch nejpopulárnějších 
a nejznámějších folkových a country písniček 
v podání kapely KNOKAUT.

 13. 2. Prázdninová filmová pohádková 
středa pro děti – 14.30–18.00. 
14.30 Karkulka a sedm trpaslíků – moderní 
české animované pohádky pro děti od 4 let, 
56 min. 
15.30 Pohádky naruby – veselé pohádky 
podle předlohy Roalda Dahla, pro děti od 
6 let, 60 min. 
16.30 Dilili v Paříži – hrdinové příběhu se 
ocitají v Paříži na přelomu 19. a 20. století 
a potkají významné osobnosti té doby. Každá 
z nich jim poskytne pomocnou ruku, dostanou 
se na pozoruhodná místa a na jeho konci 
se tradičně střetne dobro se zlem. Od 6 let, 
95 min. Všechny filmy jsou v českém znění. 
 21. 2. Žalman a spol. – od 20.00. Kapela 
funguje v různých obměnách již tři desetiletí. 
Její zakladatel Pavel Žalman Lohonka právem 
patří mezi české folkové legendy. Na kon-
certě uslyšíte to nejlepší z jeho dosavadní 
tvorby. 
 28. 2. Neřež – od 20.00. Folková skupina 
volně navazuje na tvorbu kapely Nerez, kte- 
rou společně se Zuzanou Navarovou zak-
ládali Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál. Dodnes 
tvoří repertoár legendárních Nerez podstat-
nou část programu Neřež.
 2. 3. Masopustní průvod – 14.00. Tradiční 
masopustní průvod zakončený hrami a pohád-
kou. Start průvodu od stanice metra Opatov.

KURZY A DÍLNY
Podrobné informace ke všem kurzům a při-
hlášky ke stažení na www.kczahrada.cz

Rodinné centrum Babočka po–pá 9 až 18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více info na  
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049

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. 1. Marek Chytra jedenáctého na 
„Jedenáctce“
Úspěšné vykročení do dalšího roku aneb stepem 
vpřed – od 19.00
Mladý a úspěšný stepař Marek Chytra, 
několikanásobný mistr ČR, mistr Evropy 

CHODOVSKÁ TVRZ
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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 18.00 hodin
Kavárnička nejen pro seniory: 
každou první středu v měsíci  
od 10 do 12 hodin 

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE 
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
 

LEDEN
 12. 1., 9.00–12.30: Keramická dílna – 
Zimní I. Pro děti od 7 let a dospělé. DDM JM, 
Šalounova.
 12. 1.,13.30–17.00: Keramická dílna – 
Zimní II.
Pro děti od 7 let a dospělé. DDM JM, Šalou-
nova.
 12. 1., 9.30–16.00: 2. závod poháru Mi-
ni-Z DDM JM. Pro děti i dospělé. DDM JM, 
Šalounova.
 19. 1., 8.15–16.15: Krajinou Českého 
krasu. Turistický výlet. Pro děti od 8 do 15 let. 
Beroun.
 19. 1., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním  
tenisu – rodinné dvojice. DDM JM, Šalounova.
 22. 1., 19.00–20.30: Cestovatelské 
promítaní – S dětmi pod stan do Jižní Afriky. 
Pro děti, mládež a dospělé. DDM JM, Šalou-
nova
 26. 1., 15.00–17.00: Den s pohádkou. 
Maškarní rej, výtvarná dílna a pohádka v pro-
vedení divadélka Romaneto. DDM JM, Květ-
nového vítězství.
 27. 1., 11.00–19.00: Poločas. Tři bloky 
pódiových vystoupení účastníků ze zájmových 
kroužků DDM JM. KC Zahrada.
 11.–15. 2., 7.00–18.00: Jarní příměstské 
tábory. DDM JM, Šalounova a DDM JM, Květ-
nového vítězství.

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

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

a vicemistr světa představí v hudebním 
cyklu Jedenáctého na „Jedenáctce“ tři typy 
stepu: Tap Dance (klasický/jazzový step), 
Clogging (americký country step) a Irish Step 
Dance (irský step). Svou prezentaci doplní 
také vlastními ukázkami jednotlivých druhů 
stepařských technik za doprovodu reprodu-
kované hudby. 
 16. 1. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu v měsíci. V lednu vystoupí Jana 
Rychterová a Filip Sychra. Jako již známý 
host k nám zavítá spisovatel Václav Větvič-
ka a o hudební doprovod se postará Petr 
Ožana. 
 23. 1. Michal Foltýn – od 19.00
Vystoupí mladý houslový virtuos a absol-
vent a nyní pedagog Pražské konzervatoře 
Michal Foltýn za doprovodu známé klavírist-
ky a pedagožky Daniely Foltýnové. 
 24. 1. Jazz klub Tvrz: Cyrille Oswald trio 
– od 20.00
Cyrilla Oswalda si můžete poslechnout 
v Jazz klubu Tvrz spolu s Kirillem Yakov-
levem (kytara) a Danielem Šoltisem (bicí). 
(Restaurace Chodovská tvrz – kapacita 
omezena!)
 30. 1. „Hudba mého srdce“ aneb 
Povídání o životě s Františkem Novotným 
a Pražským smyčcovým duem – od 15.00
Komponovaný pořad, ve kterém opětovně 
uvidíte a uslyšíte básníka, spisovatele 
a moderátora Českého rozhlasu Františka 
Novotného spolu s kontrabasistkou 
Evou Šašinkovou a houslistou Milošem 
Černým. 

POHÁDKY 
 13. 1. Pohádka pošťácká – od 15.00
Byli jste někdy na staré poště? A byli jste tam 
v noci? A víte, co se stane, když nenapíšete 
na dopis adresu? Na starou poštu se 
podíváme s panem Kolbabou a seznámíme se 
i s poštovními skřítky. Hraje Divadelní spolek 
MIM o. s.
 20. 1. Jak to bylo, pohádko? – od 15.00
Jak to bylo, pohádko? Interaktivní koncertní 
pásmo pro děti od čtyř let. Během vystoupení 
zazní výběr pohádek z knihy Dvakrát sedm 
pohádek Františka Hrubína zhudebněných 
některými předními českými skladateli. Účinkují: 
hudebnice Eliška Holá (kytara) a herečka Anna 
Marková Císařovská (zpěv).
 27. 1. O Palečkovi – od 15.00
Herci na klasickém pohádkovém příběhu dětem 
citlivě ukazují, jak pevné je pouto mezi rodiči 
a dítětem. V pohádce pro dva herce je využito 
kombinace živého herce a loutek. Řada písniček 
je doprovázena živě - kytara, zobcová flétna. 
Malé divadélko Praha.

KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
8. 1. V lednu 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.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

VÝSTAVY
29. 11. – 20. 1. 2019
Fenomén Zoubek – Kmentová 
Čtyři generace 
Velká galerie Chodovské tvrze hostí generační 
sochařskou výstavu rodiny Zoubků a Kmentů: 
Františka Kmenta, otce známé sochařky Evy 
Kmentové, jejího manžela Olbrama Zoubka, 
jejich syna Jasana a jeho dětí Evy a Adama. 

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

AKCE
 Zápisy do kurzů od ledna 2019 proběh-
nou ve středu 9. 1. 2019 od 9 do 12 a od 
16 do 18 hod.

NOVINKY
 Fit SENIOR – cvičení formou zdravotního 
cvičení pro všechny věkové kategorie bez 
omezení, pondělí 11.00 a 18.00.

 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda, kom-
binuje pilates, overbaly, velké míče, každý 
pátek v 11.00 hod.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou školku 
vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem a podporující přirozenou 
pohybovou aktivitu a vzdělávání dětí s prvky 
Montessori pedagogiky. Více informací na 
http://msbenjaminek.webnode.cz. 

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

Více informací na http://benjaminklub.
webnode.cz

BENJAMIN KLUB
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e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 

PROGRAM V LEDNU
KOSTELNA,  
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:

Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro každého napříč generacemi. 
Čtvrtek 17.00–18.30: Dětský klub. 
Karetní, deskové a jiné hry.
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. 
Povídání při kávě a duchovní zamyšlení. 
Otevřené setkání pro seniory nejen z Jižního 
Města.

LEGOklub Pátek 11. 1. od 17 do 19 hod.: 
Zveme všechny holky a kluky, kteří si chtějí 
hrát s legem. Vstup volný.

Kurzy angličtiny zimní semestr 
17. 9. 2018– 31. 1. 2019. 
Pondělí 14.30 Konverzace pro mírně 
pokročilé (A2), 
18.15 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 ang- 
ličtině. 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
 Jóga děti 3–6 let – pondělí 16.00–17.00
 Jóga s Veronikou – pondělí 17.00–18.00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18.00–19.00
 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.

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

LEDEN
 6. 1. 16.00 Tříkrálový koncert – „Vánoční 
příběh“ souboru Karamelija (KCMT)
 18. 1. 20.00 Farní ples – k tanci a pos-
lechu hraje skupina PLEŠ, vstupenky můžete 
zakoupit v kanceláři KCMT od 16. 12. (KCMT) 
 20. 1. 15.00-18.00 Taneční odpolední 
čaj se skupinou „Hvězdný prach“ (KCMT) 
 24. 1. 19.00 ZMT: Dobrovolníkem 
v Kalkatě. Setkání s Terezií Kudrnovou, která 
byla nějaký čas jako dobrovolník ve světě, 
kde je všechno jinak. Kde věci, které řeší lidé 
západních civilizací, ztrácejí všechen smysl, kde 
jedinou spiritualitou je láska.
 30. 1. 17.00–19.00 – Tvoření pro radost 
– tvořivá dílna pro děti od 8 let a dospěláky. 
Téma bude upřesněno. Nutno přihlásit se 
předem. 

Cvičení (nejen) pro seniory 
PO 9.15-10.15 a 10.30-11.30 
Taneční kurzy pro dospělé 
(www.astra-praha.cz)

KURZY SEN
keramika pro seniory 
PO 9.30-12.30 (2x měsíčně) 

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

FYZIOKLINIKAKCMT

Vystavující: 

Jiřina Honzáková 

Název výstavy:  
Vnímání (malba)

8. 1. – 4. 2. 2019

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

VÝSTAVA NA RADNICI

„Pufpufpuf – pfpfpfpf. Leona miluje úzkokolejku v horách, kde má její 
rodina chalupu. Hlasitě a s prskáním mi názorně předvádí rozdíl mezi 
zvukem parní lokomotivy a ostatních napojených vagónů, když zdolávají 
kopec, zatímco jim Leona drží palce, aby se to i tentokrát podařilo. 

Jedeme v tramvaji. Stojíme nad krásnými 
a žurnálově upravenými slečnami, které 
probírají dnešní nákupy. Já a Leona, žena 
středních let, oblečená komplet do jasně 
žlutých barev, které miluje. Pokračujeme 
rozhovorem o včerejším televizním pořadu, 
který Leona vášnivě ráda sleduje. Hovor 
krásných slečen pozvolna utichá – úměrně 
našemu většímu a většímu zaujetí nad po-
slední eskapádou hlavních postav. 

Kupodivu si slečny prohlížejí daleko více mě 
než mou klientku. Mávnu jim vesele na po-
zdrav a následuji vystupující Leonu, která 
sice není v životě bez pomoci plně soběstač-
ná, zato mi ale dnes z vyhlídky u Pražského 
hradu zase jistě ukáže nějaké zajímavosti, 
o kterých já neměla ponětí. A až naše asi-
stence skončí, jako vždy mi poradí, kterým 
z prostředků MHD se nejlépe dostanu tam, 
kam právě potřebuji. Pohledy kolemjdoucích 
mi nevadí, protože mám fajn práci.“ Takhle 
popsala jedno ze svých pracovních odpole-
dní naše kolegyně Anička, která ve společ-
nosti Fosa, v sociální službě osobní asisten-
ce, pracuje již několik let. 

Někdo tuto pomoc potřebuje jen při ces-
tách, někdo ji využije při běžné péči o do-
mácnost, jako je úklid, vaření, pomáháme 
také s oblékáním, osobní hygienou a po-
hybem. Cílem této služby je normální ži-
vot v normálním prostředí. Každý den naši 
osobní asistenti pomohou dvěma desít-
kám lidí. Pro rok 2019 se nám podařilo 

získat peníze na osobní asistenci pro dal-
ších deset lidí denně navíc. Chybí nám tedy 
už „jen“ dostatek osobních asistentů. A tak 
pokud i vy máte v okolí někoho, kdo by rád 
pomáhal lidem, jako je Leona, nebo tato 
práce zajímá přímo vás, dejte nám vě-
dět. Těšíme se na všechny nové kolegyně 
a kolegy. 

Vše o osobní asistenci i o práci osobní-
ho asistenta ve Fose najdete na webu 
www.fosaops.org. Fosa, o.p.s., sídlí v uli-
ci Filipova 2013/3 u nás v Praze 11.   red

Žít normálně i přes handicap? Od toho je tu Fosa
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Pozvánky do KC Zahrada

Josef Fousek

15. 1. / 20.00 
Zveme vás na koncert českého pís-
ničkáře, textaře, spisovatele, básníka 
a fotografa Pepy Fouska. 

Do povědomí české veřejnosti se po-
prvé zapsal jako host Miloslava Šimka 
v pořadech Divadla Semafor a pozdě-
ji Divadla Jiřího Grossmanna, kde také 
účinkoval až do roku 1998. 

Od roku 1999 vystupuje v Česku i v za-
hraničí se svými recitály Nemám čas 
lhát a Bez náhubku. V KC Zahrada vy-
stoupí v recitálu Smích je živá voda! 

222 a 2 příběhy 20. století

22. 1. / 14.30 
Každá velká historie je složena z drob-
ných příběhů, pocitů a okamžiků. Po-
kud si pamatujeme i po desítkách let 
příběhy, pak rozhodně nebyly všední, 
i když to byl každodenní život. Křest 
knihy vzpomínek pamětníků z Domo-
va pro seniory Chodov. 

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. 

Drahá Mathilda 
6. 2. / 19.00 
Mathias je pětapadesátiletý Američan, 
kterému otec odkázal jedinou věc: lu-
xusní byt v Paříži, s okny do Lucem-
burské zahrady. Bez jediného dolaru 
v kapse se vydá do onoho bytu, aby jej 
odhadl a prodal. Jaké je ale jeho překva-
pení, když ho zde uvítá devadesátiletá 
stará dáma, která mu sdělí, že byt je 
sice jeho, ale otec se zavázal nechat ji 
zde dožít, a co víc, platit jí měsíční rentu 
ve výši dva a půl tisíce dolarů... Herecký 
koncert Daniely Kolářové, Ilony Svobo-
dové a Luboše Veselého s téměř detek-
tivní zápletkou.

Využijte zimní odpoledne a večery k návštěvě kina,  

které máte možná pár kroků od domova!

Kino klub Zahrada v lednu uvádí

14. 1. / 16.30 
Jan Palach. Student, který se upálil na 
protest proti sovětské invazi. Uvádíme 
jako vzpomínku na tento tragický čin, od 
něhož 16. ledna uplyne již 50 let. 2018, 
124 min. Nevhodné do 12 let

14. 1. / 19.00
Nit z přízraků. Trojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis v roli podivínského 
módního návrháře, kterému do života vstoupila láska a málem ho zničila. VB, USA, 
2017, 130 min. A/CZ titulky. Nevhodné do 12 let

21. 1. / 19.00
Amatéři. Aby ospalé švédské městečko přesvědčilo německý diskont k výstavbě 
obchodu, rozhodne se pořídit nabubřelé reklamní video, které vyzdvihne jeho klady. 
Proti se ale postaví dvě dospívající dívky - vyzbrojené mobily a selfie tyčemi se roz-
hodnou dát hlas těm, kteří se do oficiální verze vyprávění nehodí. Komedie. Švéd-
sko, 2018, 102 min. Š/CZ titulky. Nevhodné do 15 let

28. 1. / 16.30
Nejtemnější hodina. Vsadil všechno na 
jednu kartu, i když šance byly nepatr-
né a skoro nikdo mu nevěřil. Neprohrál, 
a zachránil tak svět. Jmenoval se Win-
ston Churchill a v nejtemnější hodině naší 
civilizace, na začátku druhé světové vál-
ky, se předvedl jako velký hráč. USA,VB, 
2017, 125 min. A/CZ titulky. Nevhodné 
do 12 let

28. 1. / 19.00
Složka 64. Jak souvisí půl století staré tajemství opuštěného ostrova se třemi mu-
mifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? Mrazi-
vý detektivní příběh je čtvrtým ze série Oddělení Q, které jsme v našem kině uváděli. 
Dánsko, 2018, 119 min. D/CZ titulky. Nevhodné do 12 let

Vážení rodiče, 
bezplatné poradenské služby SPC, 
informace o pomůckách, speciální 
péči, možnostech vzdělávání a vol-
nočasových aktivitách dětí se zra- 
kovým postižením můžete získat ve 
škole, která se péči o tyto děti věnu-
je v Praze 1 na Hradčanech déle než 
200 let.

Kontakty 
e-mail: info@skolajj.cz
tel.: 220 515 124
web: www.skolajj.cz, 
www.spc.jjezka@centrum.cz, 

Instagram Prahy 11

Sněhuláčci od mrňousků  
z MŠ Křejpského



Jazz klub Tvrz: Cyrille Oswald trio 
24. 1. / 20.00 
Holandský hudebník Cyrille Oswald, je-
hož hra se vyznačuje výraznou melo-
dičností a kombinací vlivů různorodých 
žánrů, zahájil profesionální hudební 
dráhu počátkem 90. let v Karibiku. Po 
návratu do Holandska studoval Králov-
skou konzervatoř v Haagu pod vede-
ním Johna Ruocca. Od té doby nahrá-
val a účinkoval ve své zemi i v zahraničí 
se soubory jako Cubop City Big Band, 
Nueva Manteca, Rumbata, dvakrát vy-
stoupil spolu se svým tehdejším kvar-
tetem na prestižním festivalu North 
Sea Jazz. Od roku 2008 pobývá přede-
vším v Praze. Jeho tvorba by se dala 
nazvat postmoderním jazzem, kdy čer-
pá z mnoha dalších hudebních oblastí 

– world music, alternativní hudby nebo 
moderní vážné hudby. Na Chodovské 
tvrzi zahraje na saxofon, flétnu a klá-
vesy za doprovodu Kirilla Yakovleva na 
kytaru a Daniela Šoltise na bicí. 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Michal Foltýn & Daniela Foltýnová

23. 1. / 19.00 
Lednový koncert vážné hudby v podá-
ní virtuosa Michala Foltýna za klavírního 
doprovodu Daniely Foltýnové nabídne 
to nejlepší z klasických autorů. Zazní díla 
J. S. Bacha, L. van Beethovena, J. Brahm- 
se či C. Saint- Saënse. Michal Foltýn se 
narodil do hudební rodiny - otec člen 
Dvořákova kvarteta a úspěšný houslový 
pedagog, matka klavíristka, žádaná ko-
morní hráčka a korepetitorka – přičemž 
na housle začal hrát v pěti letech. Pravi-
delně nahrává pro Český rozhlas. V úno-
ru 2012 vystoupil jako sólista v Kon-
certu pro violu Williama Waltona za 
doprovodu Pražské komorní filharmonie. 

V současnosti se věnuje také pedago-
gické a především koncertní činnosti ve 
hře na housle a violu. 

„Platinová svatba” 
manželů Jitky a Miroslava 
Chýlových se uskutečnila dne 
7. 12. 2018 na Chodovské tvr-
zi a patří k ní krásné vyznání pana 
Chýly. Za krásný společný život Ti ze 
srdce děkuje Mirek.

Zlatá svatba manželů Kupkových 
se konala 14. prosince 2018 na Cho-
dovské tvrzi.

103. narozeniny oslavila dne 4. pro- 
since 2018 paní Blažena Wiedeová, 
gratulujeme.

Životní 

jubilea 

Fenomén Zoubek – Kmentová 
Čtyři generace
František Kment, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Jasan Zoubek
29. 11. 2018 – 20. 1. 2019 
Velká galerie Chodovské tvrze hostí 
generační sochařskou výstavu rodiny 
Zoubků a Kmentů: Františka Kmenta, 
otce známé sochařky Evy Kmentové,  

 
jejího manžela Olbrama Zoubka, jejich 
syna Jasana a jeho dětí Evy a Adama 
Zoubkových. 

Hudba mého srdce aneb Povídání 
o životě s Františkem Novotným a Pražským smyčcovým duem   
30. 1. / od 15.00 
Komponovaný pořad, ve kterém opě-
tovně uvidíte a uslyšíte básníka, spiso-
vatele a moderátora Českého rozhlasu 
Františka Novotného spolu s kontraba-
sistkou Evou Šašinkovou a houslistou  

 
Františkem Černým. V pořadu zazní mj. 
i některé z „Českých šansonů“, které spo-
lečně vytvořili František a Miloš Černý. 
(Kapacita sálu omezena.)



Připomínali jsme si památný rok 
1918 měsíc po měsíci. Stoletá 
ozvěna již doznívá v dáli. Upevňování 
republiky ale pokračovalo. V r. 1919 
byl schválen zákon o vytvoření Velké 
Prahy, poté byla Praha prohlášena 
hlavním městem republiky, sídlem 
prezidenta a ústředních orgánů. Na 
úkor nedávné minulosti nastoupilo 
ještě r. 1918 i vtipkování. 

Skutečným ventilem na kotli proměn doby 
se staly Haškovy Příhody dobrého vojá-
ka Švejka. Vyvíjely se od r. 1917 na ještě 
starších základech. R. 1921 v Praze vyšel 
první díl konečné podoby románu. Sati-
ra pomáhala omezovat dopad přímých 
následků války, poškození četných rodin 
i společenských proměn. Vrstva spolu- 
občanů, zejména ve veřejné službě a výše 
postavených, dosáhla svých pozic za časů 
císařského orla. Rozpínal svoje perutě na 
českém nebi příliš dlouho a s nejasnou 
perspektivou. Na počátku světové války si 
poslanec Masaryk pragmaticky vyhodno-
til, že Rakousko-Uhersko prohraje a čes-
kému národu, nepříliš velkému, poskytne 
zcela výjimečnou možnost návratu k plné 
vlastní důstojnosti. Z počátku ale sám ne-
viděl jako výsledek úplnou samostatnost. 
Po šťastném převratu mnozí ve společ-
nosti ztratili dosavadní prestiž. A vojáci? 
Hroby přímých obětí jsou vzdáleny spous-
ty kilometrů. Mnozí se vrátili živí, ale zmr-
začení na tělech a ještě četněji na myslích. 
S výjimkou odvážných legionářů bylo nyní 
jejich přestálé utrpení na „nesprávné stra-
ně“ i projevy statečnosti, třebas vynucené 
okolnostmi a pudem sebezáchovy, určeno 
k tichému zapomnění. Vytratily se spolky 
ostrostřelců, zázemí těch, kterým i za běž-
né vojenské služby přirostly zbraně, uni-
forma a povely k srdci. 

Lidé nacházeli nová uplatnění. Někteří si 
rychle uvědomili, že jim dosud „všichni jen 

24 Život na Jižním Městě

Stoletý dokument z rodiště Ka-
rafiátových Broučků na rozhraní 
českých historických zemí Čech 
a Moravy prozrazuje tamní po-
dobu vzniku republiky. Novoro-
čenka z r. 1929 navozuje dobu 
pocitů plných svobody a úspěš-
nosti, po které následovaly ne-
lehké roky. 
 
„Přeji všem čtenářům a souse-
dům šťastné vykročení ve zdraví 
do roku 1920. Snad je zřejmé, 
co Vám už tradičně takto přeji 
i pro celé mezidobí.“  

 Jiří Bartoň

Stoletá ozvěna:  
Konec echa. Snad trochu humoru? Boj nastává nám teprve!

lhali a lhali“, jak napsal, ovšem ve zcela ji-
ných souvislostech už dříve básník F. Ge-
llner, který pak zahynul co voják hned na 
počátku války. Publicista a básník Viktor 
Dyk nyní varoval v Písni noci 29. října: „…
všichni vy, jichž srdce pýchou zhrdla./ Jež 
opíjí dne oslava:/ Poslyšte výkřik z bás-
níkova hrdla./ Boj teprve nám nastává!/ 
Boj se sebou, se všemi zlými pudy,/ se so-
bectvím, jež vede v sráz./ Nezapomeňte 
na svých otců bludy,/ nezapomeňte běsů 
v nás!...“ Někteří po nadšení cítili pozdě-
ji rozčarování, že se dostatečně nenaplni-
ly zrovna jejich sny. Stali se kritiky vývoje 
a několik i extrémními radikály. Valná vět-
šina Čechů ale přijala svůj stát jako velký, 
oprávněný a cenný dar. Nastala nová éra. 
Odlišnosti éry předchozí, snad zejména ty 
nepříjemné, už ani nedokážeme vnímat. 
Je to nejspíš dobře. 

Ve čtvrtek 10. ledna v 16 hod. 
v opatovské knihovně vyjdeme, 
ovšem sedíce, na novoroční procházku 
Pražským hradem. Vstup volný.

Každoročně si přátelé historie regionu připomínali výročí republiky a oběti Velké války u zdejšího 
pomníku (foto z r. 2008) a navštěvují i památník svobody. Archiv kronikáře.

Kdysi a dnes

Následovaly roky rázného vykročení. Brzy 
bylo i čím se chlubit. Masarykova touha 
po padesátiletí klidného vývoje ale stá-
tu dopřána nebyla. Síly osamělé republi-
ky nemohly stačit na účinný odpor zlu. Na 
pár let „protentokrát“ dokonce zmizela 
z map. R.1945 přinesl osvobození od na-
cismu a opět nastolil naději. Další roky ale 
měly mnoho protikladných poloh, které 
vyústily do současnosti. Pamětníci a sou-
časníci se s nimi usilují vyrovnat. 

 Jiří Bartoň



Fotbalový klub FC Háje Jižní Město třetím rokem uspořádal dobročinnou akci již 
tradičně na 1. adventní neděli. Jedná se o běh Hostivařským lesoparkem, před 
kterým se vybírá dobrovolné startovné. Veškerý výtěžek z akce jde tentokrát 
na pomoc Elišce H., která se snaží o návrat do co nejplnohodnotnějšího života 
po dlouhém boji o holý život zapříčiněném trombózou mozkových splavů.

Tento ročník byl bohužel negativně ovliv-
něn počasím, které bylo deštivé a vel-
mi nepříjemné. I tak se na Hájích sešlo 
57 aktivních statečných běžců a vybra-
lo se krásných 15.001 Kč. Dobrovolně 
na startu přispělo i mnoho lidí, kteří se 
běhu aktivně neúčastnili, ale chtěli Elišku 
finančně podpořit. K tomu velkou část-
kou přispěli fotbalisté hájeckých mužů A. 
Ti z nich, kteří se nemohli přímo účastnit 
běhu, finančně přispěli na tréninku a ales-
poň dálkově Elišku podpořili.

Náš klub chtěl Elišce pomoct také pro-
to, že život její a život její rodiny je spjat 
se sportem na Hájích. Eliška dlouhé 

roky hrála za házenkářský klub Háje, 
zástupci házenkářů byli na tomto běhu 
samozřejmě také. Eliščin bratr dlouho 
nastupoval za muže fotbalového klubu 
Háje a její otec byl po mnoho let hájec-
kým trenérem fotbalové mládeže (více 
na: fc-haje.cz).

Jsme moc rádi, že se tohoto ročníku 
mohla účastnit i Eliška se svou rodinou. 
Po úvodním slovu Matěje Souchy všem 
účastníkům za Elišku a všechny členy ro-
diny poděkoval bratr Martin. Šlo o silný 
emotivní moment, který všechny účast-
níky vnitřně zahřál a rázem nevadilo ani 
nepříznivé chladné počasí. Po tomto 

krásném úvodu, který zahřál naše duše, 
se hájecká trenérka Kristýna Špinková 
postarala o to, aby zahřála i naše sva-
ly. Její tradiční rozcvička všechny správ-
ně rozpohybovala a všichni běžci tak byli 
s úsměvem připraveni na start samotné-
ho běhu. Připraveny byly dvě trasy, delší 
trasa dlouhá 4 km a kratší dlouhá 2 km. 
Každý si vybral trasu, která mu více vy-
hovovala. Samotný běh všichni zvládli na 
výbornou. Na závěr akce byla pro účast-
níky přichystána i malá tombola v Kantý-
ně na Hájích. Ti šťastnější tak odcházeli 
z Hájů nejen s dobrým pocitem, ale třeba 
i s hájeckým tričkem.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastni-
li a pomohli dobré věci. Krásným způso-
bem jsme společně započali předvánoč-
ní období.

 Mikuláš Zbořil

3. ročník hájeckého běhu pro dobrou věc

Nejúspěšnější škola taekwon-do v ČR
Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool se v podzimních 
celorepublikových závodech umístila opět na nejlepších místech! 

Jako každý rok se i tento konaly na pod-
zim dva ze tří nejdůležitějších závodů 
v roce. A sice finále závodů Středisek ta-
lentované mládeže a mistrovství České 
republiky, které se nám podařilo vyhrát, 
a získat tak titul nejúspěšnější školy Čes-
ké republiky již poněkolikáté za sebou. 
První vítězné závody, celorepublikové 
setkání středisek talentované mládeže, 
probíhaly o víkendu 13.-14. října 2018 ve 
sportovním centru ČUS Nymburk. Stře-
disko STM Praha 2, jehož jsme součástí, 
zde své první místo vybojovalo s počtem 
54 zlatých medailí, sečteno z obou kol, 
a závodilo za něj celkem 86 závodníků.

Mezi těmito soutěžila také Magdalena 
Koubková z Chodova. Ta i přes silnou 
konkurenci vybojovala dokonce zlatou 
pozici ve sportovním boji i ve speciál-
ních technikách. Podobný úspěch sklízela 
i mladší žákyně Linda Janoušková, která 
svého zlata dosáhla ve sportovním boji. 
Její starší sestra Adéla se rovněž umís-
tila a domů pak odcházela s bronzovou 

medailí ze stejné disciplíny, sportovního 
boje. A konečně Tobiáš Boček soutěžil 
taktéž ve sportovním boji a také on ob-
sadil zlatou příčku. Všem jim proto gra-
tulujeme a děkujeme za jejich odhodlání 
a snahu.

Mistrovství České republiky se tentokrát 
uskutečnilo ve sportovní hale v Brně 
o víkendu 10.-11. listopadu 2018. Do-
hromady zde soutěžilo 28 škol s 327 
závodníky, z nichž bylo opět 86 jednot-
livců členy naší školy. K celkovému ví-
tězství nám mimo jiné znovu dopomoh-
ly závodní výsledky Magdaleny, které se 
v tomto případě podařilo obhájit své pr-
venství ve sportovním boji, jež obohatila 
o stříbro ze speciálních technik a bronz 
ze sestav. Rovněž Tobiáš své vítězství 
v boji zopakoval, stejně jako Linda, která 
si také odvážela zlato. Další zúčastně-
nou závodnicí byla Anna Krbcová, která 
za jednotlivce vybojovala ve sportov-
ním boji stříbrné ocenění. David Pový-
šil, učitel taekwon-do na Chodově, získal 

v týmu seniorů tři bronzové medaile za 
týmové sestavy, boj a silové přerážení. 
Filip Olšan získal bronz v týmové i vlast-
ní sestavě. Pavel Hálek, další člen týmu 
seniorů, přispěl ještě dalšími dvěma 
bronzy z boje a sestav veteránů. A na-
konec Petrovi Novotnému se doslova 
povedlo vyskákat bronzové ocenění ve 
speciálních technikách. Všem patří náš 
velký dík za jejich účast a úžasný výsle-
dek, kterým přispěli k naší výhře.

Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězi 
a třeba si jednou rovněž zazávodit? Při-
hlásit se můžete kdykoliv během celého 
roku! Jen u nás získáte zkoušky na vyš-
ší pásek a výbavu (dobok, lapa, chráni-
če) ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte 
za námi do ZŠ Campanus MČ Praha 11, 
Chodov, Jírovcovo nám. 1782/1. Trénin-
ky probíhají každý den. Pro bližší informa-
ce navštivte náš web na www.tkd.cz. 

Zároveň bychom chtěli poděkovat hl. m. 
Praha a MČ Praha 5, 8 a 11 za granty, 
kterými podporují naši školu.

 Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

25Život na Jižním Městě



Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova 31. 1., 14. 3., 24. 4., 13. 6.
Bachova 1593 25. 6.
Bachova–Mikulova 9. 1., 21. 2., 4. 4., 27. 5.
Benkova 1691 (parkoviště) 23. 1., 23. 4.
Blažimská–Klapálkova 14. 5.
Brandlova 1641 (za Startem) 23. 1., 6. 3., 16. 4., 5. 6.
Brechtova–Květnového vítězství 25. 2.
Brodského 1671 14. 2., 28. 3., 21. 5.
Černockého (parkoviště) 12. 3.
Divišovská–Šternovská 20. 3.
Doubravická–Bohúňova 8. 1., 20. 2., 3. 4., 23. 5.
Hekrova 853 (parkoviště) 4. 3., 3. 6.
Hlavatého–Mejstříkova 24. 1., 7. 3., 17. 4., 20. 5., 26. 6.
Hněvkovského 1374 4. 2., 18. 3., 25. 4., 17. 6.
Chomutovická 6. 2., 20. 3., 14. 5.
Janouchova 671 (u MŠ) 11. 2., 10. 6.
Klapálkova–Čenětická 6. 2., 19. 6.
Konstantinova–Metodějova 16. 1., 26. 2., 9. 4., 29. 5.
Kosmická–Anny Drabíkové 13. 2., 27. 3., 26. 6.
Kryštofova–Kazimírova 12. 2., 26. 3., 16. 5.
Křejpského 1514 8. 1., 19. 2., 2. 4., 22. 5.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 5. 2., 13. 5.
Majerského–Samohelova 15. 1., 28. 5.
Matúškova 831 (u Blankytu) 13. 3., 23. 4., 12. 6.
Metodějova (parkoviště) 18. 6.
Michnova–Podjavorinské 22. 1., 5. 3., 15. 4., 4. 6.
Mnichovická–Tatarkova 4. 2., 18. 3., 25. 4., 17. 6.
Modletická 1390 (vnitroblok) 21. 1., 4. 3., 11. 4., 3. 6.
Mokrá–Zimákova 27. 3., 20. 6.
Novomeského 690 (parkoviště) 17. 1., 10. 4., 30. 5.
Plickova 880 7. 1., 19. 2., 2. 4., 22. 5.
Radimovická 1424 (parkoviště) 29. 1., 12. 3., 18. 4., 11. 6.
Rujanská–Donovalská (u TS) 13. 2., 20. 5.
Schulhoffova 794 30. 1., 16. 5.
Stachova–V Hájích 21. 2., 15. 5.
Šalounova 1939 29. 1., 18. 4., 11. 6.
Štichova 640 (parkoviště) 17. 1., 27. 2., 10. 4., 30. 5.
Tererova (u ZŠ) 19. 3., 19. 6.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 20. 2., 3. 4., 23. 5.
Ženíškova–Květnového vítězství 5. 2., 19. 3., 13. 5., 18. 6.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 5. 3., 4. 6.
Dědinova 2002 22. 1., 15. 4.
Gregorova–Hrudičkova 6. 3., 16. 4., 5. 6.
Hráského–Jarníkova 9. 1., 4. 4., 27. 5.
Hrdličkova–Blatenská 24. 1., 7. 3., 17. 4., 10. 6.
K Dubu 26. 2., 29. 5.
Kloboukova 2230 (parkoviště) 14. 2., 21. 5.
Krejnická 2021 (za Chrpou) 11. 2., 15. 5., 20. 6.
Láskova–Malenická 15. 1., 25. 2., 8. 4., 28. 5.
Lažanského 16. 1., 9. 4., 27. 6.
Nechvílova 1826–29 30. 1., 13. 3., 12. 6.
Petýrkova 1953 12. 2., 26. 3., 25. 6.
Vojtíškova 1783 14. 3., 24. 4., 13. 6.
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26 Život na Jižním Městě

Odbor životního prostředí ÚMČ Pra-
ha 11 (OŽP) oznamuje, že velkoobjemo-
vé kontejnery na objemný odpad (VOK) 
budou v 1. pololetí 2019 přistaveny na 
Jižním Městě v níže uvedených termí-
nech. Službu VOK organizuje a hradí ze 
svého rozpočtu hl. m. Praha, VOK při-
stavuje svozová společnost MIKAPA 
plus, s.r.o., jako subdodavatel na zákla-
dě smlouvy s hl. m. Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, kober-
ce a podlahové PVC, umyvadla a zácho-
dové mísy apod.), který nelze ukládat 
do běžných kontejnerů, nikoliv pro od-
pad vznikající při podnikatelské činnos-
ti. Do VOK nelze odkládat stavební suť, 
nebezpečné složky komunálního odpa-
du (baterie a akumulátory, barvy, chemi-
kálie, zářivky apod.), vyřazená elektric-
ká zařízení (chladničky, pračky, televize, 
monitory, počítače apod.), biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneu- 
matiky. Uvedené druhy odpadu lze od-
ložit ve sběrných dvorech hl. m. Prahy 
(nejbližší je v ul. Bartůňkova u stanice 
metra Opatov).

VOK jsou přistaveny ve stanovený den 
pouze po dobu 4 hodin, a to v jednot-
ném čase od 15:00 do 19:00 hod. Po 
celou dobu přistavení VOK je přítom-
na obsluha, která koordinuje ukládání 
odpadů.

Bližší informace získáte na Odboru ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidi-
mova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 
367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad

 Voliči vykřížkovaný Dalibor Mlejnský je zpět!
Ostuda Prahy 11 a symbol jihoměstského Paler-
ma (tak nazval Prahu 11 M. Viewegh v románu 
Mafie v Praze) byl v letošních komunálních vol-
bách voliči vykřížkován z druhého místa kan-
didátky jeho uskupení Jižní Město - náš domov. 
Tři mandáty do ZMČ Praha 11 získali kandidáti 
z prvního (Ing. Souček), třetího (P. Sýkora) a sed-
mého (MUDr. Vydrová) místa. Dne 14. 11. 2018 
se stalo očekávané - fotbalový trenér Dukla JM 

P. Sýkora odstoupil z kandidátky, v pořadí první 
náhradník Mgr. Marek (zástupce ředitele Dittri-
cha na ZŠ Donovalská, lídra ODS, kamaráda Mlej- 
nského, nyní zastupitele za ODS) mandát nepři-
jal, a tak Dalibor Mlejnský je opět zastupitelem! 
Větší neúctu k důvěře voliče si stěží mohu před-
stavit. JMND nasadilo do kampaně „sympa-
tické kandidáty“ (učitele, kantory, doktory), ma-
jící odpoutat pozornost od cíle voleb: protlačit 

do zastupitelstva Prahy 11 násobně obviněného 
lídra Mlejnského, snažícího se zneviditelnit kandi-
daturou až ze druhého místa kandidátky. Před-
pokládám, že časem se mandátu vzdá i doktorka 
Vydrová… Co s politickým hnutím, jehož před-
ní kandidáti utíkají od odpovědnosti a účelově 
se vzdávají získaných mandátů? Nikdy více 
NEVOLIT!
   Martin Farmačka, HPP 11

Názory zastupitelů



Na prvním zastupitelstvu naší městské části 
Piráti navrhli, aby se jednání zastupitelstva kona-
la po celý rok 2019 a pokud možno i dále v pros-
torách vlastněných MČ Praha 11. Již několik let 
se jednání vedou střídavě v KC Zahrada (patří 
MČ) a v Centru pohybové medicíny, IMOBA 

a.s. (dále jen CPM), jehož financování a násled-
ný provoz řídil sám Andrej Babiš. Jedno konání 
zastupitelstva v CPM stojí městskou část cca 
20 000 Kč. Náš návrh nebyl na zastupitelst-
vu schválen, nakonec nás současná přesluhující 
Rada vyslyšela a už prosincové zastupitelstvo 

se konalo v KC Zahrada. Máme příslib, že i větši-
na jednání zastupitelstva v roce 2019 bude 
v KC Zahrada. Toto je od Pirátů první „papírová 
lodička” ve snaze co nejvíce ušetřit napjatému 
rozpočtu městské části. Držíme kurz. 
  Ing. Ladislav Kos ml., Piráti



 Jižní Město je poslední v celé ČR, kde stále nemáme nového starostu a radní, všem snahám o domluvení koalice navzdory! 
Jsou tomu 3 měsíce od voleb, kde si občané 
Prahy 11 zvolili nové zastupitele, z jejichž 
řad by mělo vzejít nové vedení Prahy 11. 
Navzdory tomu musí dál na radnici pracovat 
pan starosta Jirava a celá jeho rada v de-
misi. Do voleb šlo Hnutí pro Prahu 11 spo-
lu s Piráty, kteří chtěli společně radnici ov-
ládnout. Volby dopadly tak, že jim k tomu 
chyběl 1 mandát. Proto tyto subjekty 

podaly žalobu na volby, aby poměr v zas-
tupitelstvu změnily. Neuspěly. My jsme 
mezitím pracovali a vytvořili memoran-
dum o společném postupu subjektů ANO, 
TOP 09-STAN a ODS. Naše memorandum 
už podepsalo 18 zastupitelů, kteří chtě-
jí společně rozvíjet Jižní Město. Spolupráci 
jsme nabídli již v říjnu Pirátům, kteří s námi 
už skoro 3 měsíce „jednají, nejednají“. Dále 

jsme nabídli spolupráci i vítěznému Hnutí 
pro Prahu 11, to se s námi však odmítá 
vůbec sejít. Hledáme tak mezi zastupiteli 
další jednotlivce či subjekt, kteří se připojí 
k naší výzvě společně rozvíjet Jižní Město. 
Do té doby, než se najdou, tu bude starosta 
a rada v demisi, kteří pro Jižní Město nadále 
naplno pracují.
 Ing. Ondřej Prokop, ANO 
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 Nová naděje pro památník padlých Chodováků na Litochlebském náměstí
V listopadu 2018 odvolací orgán, Odbor stave-
bního řádu MHMP, zamítl poslední odvolání 
investora Tweelingen na výstavbu 100m 
kancelářské budovy. Rozhodl na podkladě 
výroků soudů, včetně Nejvyššího správního 
soudu, na které se obrátili místní obyvatelé se 
stížností pro porušení platné legislativy při vy-
dání správních rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení. A soudy jim dali za 

pravdu. Je potřeba připomenout, že celá kau-
za vznikla za starostování p. Mlejnského, a to 
již samotným prodejem pozemků, za které byli 
prodávající zastupitelé odměněni obviněním 
z trestného činu orgány činnými v trestním 
řízení. I vydávání správních rozhodnutí Od-
borem výstavby P11 bylo v době starostování 
p. Mlejnského. Je paradoxem, že zamítnutí od-
volání investora podepisovala tatáž vedoucí 

úřednice, která mu je na Praze 11 kladné vy-
dávala. Třešničkou na dortu je nyní soudní spor 
o půl miliardy korun mezi investorem a Čes- 
kou republikou pro údajný ušlý zisk. Opravdu 
byl chybující stát? Více najdete na našem webu. 
Spor obyvatel je na konci, tak snad zbývá oby-
vatelům, památnému lipovému háji a památní-
ku přát hodně štěstí do dalších desetiletí.
 Ing. Jiří Štyler, HPP 11

 Rada v demisi dává Passerovi bianko šek k zástavbě Roztyl
Rada MČ P11 v demisi (v níž 4 radní neobháji-
li zastupitelský mandát) by měla činit pouze 
udržovací opatření. Opak je ale pravdou. Kon-
cem října vydala usnesení, ve kterém souhlasí 
s prodejem několika pozemků (ve vlastnictví hl. 
m. Prahy) v okolí stanice metra Roztyly firmě 
Passerinvest. Ta chtěla v území bývalého Inter-
lovu vybudovat rozsáhlý administrativní kom-
plex, nyní se rozhodla pro kanceláře a byty. 

Pozemky, o které se jedná (o celkové rozloze cca 
1 ha), umožní klíčové napojení záměru na ulice 
Tomíčkova a Ryšavého. HPP11 požaduje napo-
jení záměru přímo na komunikaci 5. května. Pro 
možnost ovlivnění budoucího rozvoje území je 
zásadní, aby pozemky zůstaly ve správě města, 
nemluvě o možném lukrativním zhodnocení čás-
ti pozemků připravovaným Metropolitním plá-
nem. Jedná se snad o oplátku za předvolební 

Passerův dar hnutí ANO v hodnotě 0,5 mil. Kč? 
Ve spojitosti s plánovanou výstavbou máme 
obavy zejména z nárůstu dopravy (až 2500 jízd) 
a dalšího zhoršení parkování v okolí. HPP11 
bude usilovat o změnu stanoviska MČ k prode-
ji pozemků a využití rekreačního potenciálu 
daného území. Vyzýváme Radu MČ P11 v demi-
si, ať nečiní žádná další zásadní rozhodnutí!
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

 Široká či nouzová koalice nebo trojblok? 
SPD je vítězem voleb. Uspěli jsme navzdo-
ry útokům Hnutí pro Prahu 11 a Pirátů. Je to 
vlastně paradox, protože všechny tři strany na 
Praze 11 představují tolik potřebnou změnu. 
Voliči dali touhu po změně najevo zcela jasně. 
Hnutí a Piráti obdrželi 22 hlasů a k většině 
jim chybí jediný hlas. Hned po volbách jsme 
navrhli vznik široké koalice všech stran v zas-
tupitelstvu, ať zazní názory všech. Žádný volič 

není podřadný a všichni jste volili podle svého 
vědomí a svědomí. Široká koalice 7 radních 
ze 7 stran je to, co chceme. Nouzová koali- 
ce 24 hlasů s Hnutím pro Prahu 11 a Piráty je 
taky řešení za předpokladu, že s námi Hnutí 
začne jednat. Společně máme 24 hlasů proti 
ghettu v objektech Sandra a Opatov. Doufám 
proto, že Hnutí i Piráti své voliče nezklamou. 
My dáváme garanci dvou hlasů proti ghettu. 

A protože obě strany odmítají koalici s námi, 
podpořili bychom na starostu Ondřeje Prokopa 
z trojbloku ANO, TOP a ODS. Budeme chtít 
předsedy výborů, komisí, představenstva 
a dozorčí rady, aby jim neprošlo nic bez veřej- 
né kontroly. Našich 5 % hlasů blokuje, aby si 
oba zmíněné bloky dělaly, co chtějí. 
  Bc. Robert Vašíček, Svoboda 
 a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

 Vážení občané Jižního Města,
po komunálních volbách se Piráti stali druhou 
nejsilnější stranou naší městské části. Jedním 
slovem děkujeme. Díky Vám jsme získali 9 zastu-
pitelů. Umožní nám to pokrýt základní oblasti ov-
livňující chod našeho města. Představme si Pirát-
ská témata, která budeme prosazovat. Jedná se 
o digitální radnici, kde vše, co dovoluje zákon, 
chceme vyřizovat pomocí internetu. Část občanů 
si vyřídí formuláře z pohodlí domova a lidé, kteří 

dávají přednost osobnímu setkání s úředníky, bu-
dou stát kratší fronty. Cílem je rozšířit možnosti 
komunikace s úřadem. Transparentní, otevřená, 
průhledná politika. Základní prvek Pirátské stra-
ny. Jednání s ostatními stranami zveřejňujeme 
na svých stránkách, postupujeme podle povo- 
lební vyjednávací strategie. Díky tomu občané ví, 
co od Pirátů mohou očekávat. Vnášíme čerstvý 
vítr do zákulisních dohod české politiky.

Moderní rozvoj v plnohodnotnou součást Prahy. 
Lidé žijící v jiných městských částech občas vidí 
Jižní Město jako periférii. Dlouhodobý cíl je ten-
to pohled změnit. Jsme přesvědčeni, že kvali- 
tní školství, péče o veřejný prostor a racionál-
ní stavební rozvoj jsou prvními kroky. Pojďme 
společně začít budovat nejlepší městskou část 
v Praze. Bude to dlouhá cesta.
  Mgr. Martin Duška, Piráti

 Rada v demisi dává Passerovi bianko šek k zástavbě Roztyl? Opravdu?
Nedělá mi to radost, ale musím reagovat na 
tento příspěvek, protože účelově uvádí ne-
pravdy. Rada MČ P11 pouze reagovala na žá-
dost o vyjádření k záměru prodeje od Magi- 
strátu hl. m. Prahy, který je skutečným vlast-
níkem předmětných pozemků, což je její po- 
vinnost. Otázka dopravy je ze strany Hnutí 
pro Prahu 11 pouze demagogická, MČ P11 od 
prvního představení projektu investorem trvá 

na přímém napojení na kapacitní komunika-
ci Jižní spojka/5. května a investor toto řešení 
akceptuje a podporuje. Potvrzením je fakt, že 
k tomuto řešení napojení lokality na Jižní spoj-
ku/5. května se již kladně vyjádřil Odbor dopra-
vy hl. města Prahy, IPR i Policie ČR. Stejným 
příběhem tendenční recyklace témat je i dar 
500 tisíc Kč hnutí ANO a spekulace na ovlivnění 
komunální politiky ANO tímto darem. Dar, který 

ANO získalo v létě roku 2017, byl projevem 
transparentní podpory pana Passera prostřed-
nictvím transparentního účtu v rámci kampaně 
do Parlamentu ČR. Hnutí ANO na Praze 11 
v těchto volbách nemělo na kandidátní listině 
ani svého kandidáta na předních pozicicíh. 
Propojení tohoto celostátního daru s naší poli-
tikou na Jižním Městě je tedy zcela vyloučené.
 Ing. Ondřej Prokop, ANO 

 Rada ani zastupitelstvo si peníze nezaslouží
Jsme svědky absurdního dramatu skoro jako 
z Havlovy hry Largo Desolato. Nikým nevo-
lená rada v demisi dál nerušeně vládne a zas-
tupitelé se nedokážou dohodnout na pražádné 
koalici. Jako by si ani nezasloužili hlasy voličů. 
Přitom Praha 11 nevzkvétá. Občanská vy-
bavenost nula, ucpané silnice v ranní špičce, 
neustálý boj o parkovací místa, nedostatek 
zeleně, který v létě dělá z Prahy 11 vyprahlou 

betonovou poušť. Sebekriticky uznávám, že 
SPD má jedinou chybu: chybí nám dalších 
21 zastupitelů, abychom sestavili radu a zača-
lo se pracovat. Sledujte jednání zastupitelstva, 
jsme vidět a pracujeme. Naše návrhy získáva-
jí podporu napříč kluby a pomáhají Praze 11. 
Umíme se shodnout na koalici se všemi dalšími 
šesti stranami. To je naše plus proti všem os-
tatním stranám. Až se zima zeptá, trváme na 

veřejné kontrole Jihoměstské majetkové, zda 
skutečně poctivě sype a pluhuje chodníky ne-
jen kolem obydlí starosty, ale všude tam, kde 
je třeba. A když zimu ve zdraví přežijeme, tře-
ba se konečně vysadí první stromky, což je náš 
stěžejní slib voličům. A dojde i na nová parko- 
vací místa. 
 Libor Pechmann, Svoboda  
 a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

Reakce na příspěvek Zuzany Malé
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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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PRACUJ S NÁMI
PRO HVĚZDY

ČESKÉ GASTRONOMIE

V MAKRO PRŮHONICE

HLEDÁME NABÍZÍME
25 dnů dovolené
Po 3 měsících ke každé výplatě
až 800 Kč (benefity.cz)
Makro kartu vč. slevy na PHM
Jídelnu na pracovišti s dotovanou
stravou

Vedoucího směny – distribuce 
Asistenta distribuce – pickera 

Asistenta prodeje  
(odd. vína, drogerie, pekárny,

koloniálu, nonfoodu)

Pište: andrea.seckova@makro.cz
Volejte: 603 850 940 

Více informací na www.makro.cz/kariera

92x130_MAKRO_klic.indd   1 10.12.18   12:44
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Základní škola a střední škola waldorfská je státní škola spadající do sítě 
speciálního školství, zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. 

Škola na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s dětmi 
a mladými lidmi s různým typem postižení či zdravotního omezení. Pro 

přijetí dítěte do školy je podmínkou doporučení školského poradenského 
zařízení (PPP či SPC).

Vzdělávání žáků na prvním stupni je uskutečňováno podle vzdělávacího 
programu „Základní škola waldorfská pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami.“ Žáci získávají základní vzdělání.

Na střední škole jsou studenti vzděláváni podle vzdělávacího programu 
„Praktická škola dvouletá.“ Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Zápisy do 1. třídy se 
konají ve dnech 

2. 4. a 16. 4. 2019
Přijímací řízení na střední 

školu se koná dne 
23. 4. 2019

Dny otevřených dveří 
se konají 

15. 1. a 12. 3. 2019

Více informací naleznete na www.waldorfska.cz
Křejpského 1501, Praha 11
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

Široká nabídka masa, uzenin a masných 
výrobků z vlastní výrobny.

www.krecekkk.cz

Z nabídky pro Vás vybíráme:

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 7.1. – 18.1. 2019, 
nebo do vyprodání zásob.

Navštivte nás i v našich  
ostatních prodejnách v Praze.  

Těšíme se na Vás!

Vepřové ocásky 99,90 Kč 79,90 Kč

Hovězí přední karb 159,90 Kč 149,90 Kč

Kuře celé chlazené 64,90 Kč 49,90 Kč

Šunka výběrová 199,90 Kč 179,90 Kč

Párky učňovské 154,90 Kč 134,90 Kč

Anglická slanina 174,90 Kč 154,90 Kč

Turistický salám 169,90 Kč 149,90 Kč
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Opatovská Pediatrie
Dovolujeme si oznámit změnu ordinačních hodin  

pro nemocné na našich pracovištích
Ordinace pro děti a dorost, Pediatrie

MUDr. Andrea Horáková
MUDr. Kateřina Konopásková MUDr. Vítězslava Zikmundová

IČZ 14121000

e-mail: opatovskapediatrie@gmail.com

telefon: 720 342 842

ordinace pro nemocné

pracoviště  
Opatovská 1763/11 

Praha 4 Opatov

pracoviště  
Anny Drábíkové 534/3 

Praha 4 Háje

Po 8:00-12:00 Po 14:00-18:00

Út 13:00-16:00 Út 8:00-12:00

St 8:00-12:00 St 13:00-16:00

Čt 13:00-16:00 Čt 8:00-12:00

Pá 8:00-12:00 -

Provozní doba zařízení Po-Čt  8:00-18:00 Pá 8:00-12:00 /recepce/ 
Poslední hodina před koncem ordinace pro nemocné  

určena pro kontroly po nemoci 
Objednejte se na den a hodinu po telefonu předem!  

Čekárna se uzamyká 30 minut před koncem ordinační doby  
Lékař na telefonu 725 075 996 mimo provozní dobu ordinace 

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

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 

Střední škola Podnikatelská akademie
Praha 4, K Milíčovu 674, tel.: 608 426 706

otevírá pro školní rok 2019/20 maturitní obor vzdělání
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program:
Podnikání a management

Zaměření: Cestovní ruch, Finanční služby,
Manažerská komunikace, Mezinárodní obchod
Škola je vybavena kvalitní výpočetní technikou

Dny otevřených dveří: 
17.1. 2019, 29.1. 2019, 7. 2. 2019 a 18. 2. 2019

Školné 21 000 Kč za rok
Informace na www.podnikakademie.cz
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BYDLENÍ

• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí in-
vestici pro moje děti. Nevadí i právně 
komplikované případy. Výkup bytu 
i s věcným břemenem na dožití mož-
ný. 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, privatiza-
ci. Přijďte se s námi ZDARMA po-
radit do našich kanceláří: Krejnická 
2021/1 a Opatovská 1753/12 na 
tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: info@ 
jihomestskereality.cz

• Hledám menší byt do 15 tisíc 
nebo větší do 20 tisíc pro 2 osoby  
– pár. Ideálně na 2 roky a více, 
lodžie výhodou, centrum do 
30 minut. Zařízení na dohodě.  
RK nevolat. Děkuji. 603 789 381

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

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

• Hledám ke koupi byt 3+kk a větší 
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Pů-
vodní stav nevadí. RK prosím nevolej-
te. Tel.: 721 606 214

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

• Koupím menší byt na Jižním Měs-
tě o velikosti 1+kk až 2+kk. Družstev-
ní nebo osobní vlastnictví. Nabídněte 
prosím na tel.: 723 410 514

SLUŽBY

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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - Roz-
vody vody a instalace. Baterie, WC, 
odpady, topení. INSTALATÉRSKÉ 
PRÁCE – Rozvody vody a instalace. 
Baterie, WC, odpady, topení. Rekon-
strukce rozvodů. Kvalitně, levně se 
zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. Připojení 
myček, praček. Tel.: 602 377 213

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

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

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

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

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

•!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozum-
nou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 
773 484 056

• Nabízím stavební a obkladačské 
práce, rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 777 262 472, 777 
256 217

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazní-
ka, instalace WiFi, internetu, note-
booků, výuka s trpělivým učitelem. 
Doprava zdarma. m: 604 806 516 
(i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz

• Nabízíme malířské a lakýrnic-
ké práce, štukování, stěrkování 
stěn i stropů, tel.: 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz

• Nabízím vedení účetnictví PÚ, 
DAE, MZDY, veškeré zpraco- 
vání dokladů, zastoupení na úřadech, 
rekonstrukce účetnictví daňová 
přiznání. Dvořáčková 605 106 872

• VÝUKA ANGLIČTINY Zkušená lek-
torka nabízí indiv. výuku pro studen-
ty ZŠ a SŠ. Praxe i v jazykové škole. 
Doučování i příprava na zkoušky. Kon-
takt: summerenglish@centrum.cz.

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

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

• 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

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

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 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

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

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

• Instalatérské práce - výměny 
a opravy baterií, WC, připojení 
praček, myček, plynových spotřebičů, 
čištění odpadů, výměny rozvodů. 
Tel.: 737 384 001

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

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

• Zpracuji vaše účetnictví, daňovou 
evidenci, DPH, mzdy a personální 
agendu. Nabízím spolehlivost a pro-
fesionálnost. www.sotlikova.cz, tel.: 
723 765 665

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

OSTATNÍ

• Ordinace praktického lékaře pro 
dospělé registruje nové pacienty. 
Smlouvy se zdr. pojišťovnami máme. 
Donovalská 2222/31, tel.: 736 739 
730, e-mail: sestra@ordinacedono-
valska.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

• NÁPRAVA DYSLEXIE, DYS-
KALKULIE (potíže v matematice), 
doučím. Vlasáková, tel.: 604 466 
892, www.problemdite.cz

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

• Dokumentární film „Fenomén 
uzdravení“ Pomoc a uzdravení 
duchovní cestou – nezávisle na víře, 
barvě pleti a kultuře. Zprávy lékařů 
a přátel Bruna Grőninga z více než 35 
zemí (http://bruno-groening.org/cs). 
V Praze: 26. ledna 2019, 12:30–
18:00 h. (3 díly, 2 přestávky). Úřad 
městské části Praha 5, Štefániko-
va 13, zasedací místnost. Vstup vol-
ný. U metra Anděl. T: 739 055 210

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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REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO
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REALITNÍ CENTRUM
J IŽNÍ MĚSTO

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

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

Premiéra 

              
Březen 2019

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

kultovní MUZIKÁL

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

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK
   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ
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ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO ROKU 2019 
VÁM PŘEJE 

TÝM 
REGIONÁLNÍHO VYDAVATELSTVÍ
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Krakovská 14, 779 00 Olomouc, www.chocobonte.cz, tel.: 775 905 717
Poskytujeme náhradní plnění.

Rádi bychom Vám nabídli možnost netradiční prezentace Vaší fi rmy, pro ob-
chodní partnery nebo zaměstnance, formou kvalitní čokolády či ručně vyrábě-
ných pralinek, v originálním obalu s grafi ckou úpravou v designu Vaší fi rmy. 
Grafi ku Vám rádi zdarma připravíme. Originální obaly vyrábíme již od 30 ks.

Obdarujte své obchodní partnery
kvalitní čokoládou

Prezentujte svůj podnik vlastním obalem

ČOKOLÁDA

ve VAŠEM DESIGNU


