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Bydlení na Jižním Městě 
musí být opět  
dostupné

S Ondřejem Hejmou o Nepálu, 
dárku pro lidstvo, Superstar 
a „Hoších z východního bloku“

Ohlédnutí za letošními  
Dny Prahy 11, největšími  
oslavami Jižního Města

Velký florbalový úspěch. 
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3Editorial

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo byl 
pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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sdělení, která vyjadřují názory členů Zastupitelstva městské části Praha 11 týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů 

městské části Praha 11.

Vážení občané, milí sousedé, obyvatelé Jižního Města,
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právě jsme se reálně přesunuli do podzimní části letošního roku a počasí nám to jasně dokazuje. Nedávno 
jsem na našem digitálním domácím teploměru naměřil v ranních hodinách venku 4 °C, což se na cestě na kole na 
radnici naší městské části projevilo potřebou užití mé oblíbené černé „šusťákové bundy“. Pomohlo to! :-)

Jak jste si jistě všimli, proběhly ve druhém zářijovém týdnu tradiční Dny Prahy 11, které se konaly v parku u Cho-
dovské tvrze. V rámci akce proběhlo také představení techniky složek Integrovaného záchranného systému. O kulturní nabídku se 
postaralo hudební vystoupení Pavla Dobeše a skupin Asonance, Hudba Praha band, Žlutý pes, Ambroš Ladies Orchestra a Terne. 
I počasí bylo tento rok na naší straně. Letošní novinkou byl i informační stan naší městské části, kde vám byli k dispozici odborníci 
našeho úřadu a odpovídali na vaše dotazy ohledně rozvoje Jižního Města, údržby zeleně, veřejných ploch a prostranství, bezpeč-
nosti, dopravy apod. Bylo také možné si zde online zahlasovat v rámci aktuálně probíhajícího participativního rozpočtu Za lepší 
Prahu 11. Osobně tímto děkuji všem organizátorům, kteří se na akci podíleli, především naší organizaci KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, 
o. p. s., a PR oddělení naší městské části.

V rámci letošního Cyklozvonění 2019 jsem se také zúčastnil v sobotu 21. 9. v dopoledních hodinách jízdy na kole z Prahy 11 
do pražské ZOO. Cesta s některými z vás utekla velmi rychle a následná prohlídka části zahrady se mi také líbila. Již nyní se těším 
na další ročník. Děkuji městským strážníkům za doprovod a paní Strnadové z odboru OŠK za dokonalou organizaci.

Pravidelně se s vámi setkáváme a budeme v těchto aktivitách i nadále pokračovat. Dne 17. 9. proběhlo setkání se spolky 
v KC Zahrada, kde jsme představili možnosti vzájemné spolupráce a zároveň předali informace o vstupu MČ Praha 11 do projektu 
Národní síť Zdravých měst (www.zdravamesta.cz). Další setkání v této oblasti plánujeme v zimním období.

Ve středu 25. 9. jsme se společně setkali v ZŠ Chodov (Květnového vítězství 57), kde jsme s vámi diskutovali o aktuálních 
opatřeních při právě probíhající dostavbě školy. Diskuze se převážně zaměřila na řešení omezení dopravy v ulicích Dunovského 
a Mokrá. Vzájemně jsme se dohodli, že se pokusíme vyhovět některým nyní platným omezením, především v návaznosti na parko-
vání v nočních hodinách. Díky za vaši zpětnou vazbu, které si velmi vážíme. 

Pozvánky na setkání s obyvateli naleznete pravidelně na našich internetových stránkách (www.praha11.cz) nebo na Face-
booku Městská část Praha 11. 

Těším se na setkání s vámi. 

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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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

Odbor kancelář starosty 
oznamuje, že 10. zasedání členů 

Zastupitelstva MČ Praha 11 
proběhne ve čtvrtek 10. 10. 2019 

od 9.00 hodin v zasedacím sále 
objektu KC Zahrada (Malenická 

1784/2, Praha 4). Bližší informace 
naleznete na webových stránkách 

MČ Praha 11 www.praha11.cz 
v sekci Aktuality. 

  
Jihoměstská majetková má nového 
ředitele, prioritou je pro něj  
transparentní a efektivní hospodaření 

Správcovskou společnost městské čás-
ti Jihoměstskou majetkovou, a. s., čekají 
změny. V polovině září se zde totiž funk-
ce ujal nový ředitel, který má o dalším 
směřování společnosti jasno: na prvním 
místě je pro něj zvýšení transparentnos-
ti a efektivity hospodaření ve prospěch 
obyvatel Jižního Města.

Vzhledem ke skutečnosti, že dosavad-
ní ředitel akciové společnosti v předsti-
hu avizoval ukončení svého působení na 
této pozici k 31. 7. 2019, bylo již v červ-
nu vyhlášeno otevřené výběrového říze-
ní na ředitele nového. Uzávěrka přihlášek 
byla původně stanovena na 19. 7. 2019, 
kvůli nízkému počtu uchazečů však před-
stavenstvo vítěze nevybralo a bylo nuce-
no rozhodnout o prodloužení termínu vý-
běrového řízení do 28. 8. 2019. 

Ve výsledku se přihlásilo 16 uchazečů, 
z nichž výběrová komise, složená ze zá-
stupců Úřadu MČ Praha 11, představen-
stva a dozorčí rady Jihoměstské majet-
kové, a. s., vybrala jako nejúspěšnějšího 
Ing. Radka Adamce. Ten členy komise za-
ujal jak bohatými profesními zkušenostmi 
na poli správy nemovitostí, tak předlože-
nou koncepcí řízení společnosti a strate-
gických cílů v rámci jejího dalšího rozvoje: 
„Pozici ve vedení Jihoměstské majetkové 
beru jako výzvu, na kterou se moc těším. 
Rád bych svými znalostmi a zkušenostmi 
přispěl ke stabilizaci společnosti a posíle-
ní jejího postavení na trhu. S ohledem na 
účel výkonu správcovské činnosti ve pro-
spěch obyvatel městské části, za nímž 
byla Jihoměstská majetková založena, 
přitom vidím jako jednoznačnou prioritu 
zachovat při jejím řízení principy transpa-
rentnosti a maximální efektivity hospo-
daření,“ uvedl Adamec.

  
Praha 11 ukončila  
prodej bytů oprávněným  
nájemcům 

Na základě zhodnocení aktuálního sta-
vu bytového fondu městské části a do-
poručení poradních orgánů vyslovilo 
v září Zastupitelstvo MČ Praha 11 sou-
hlas s ukončením prodeje bytů oprávně-
ným nájemcům a zrušením Zásad prode-
je bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených 
městské části Praha 11.

Podle zmíněných zásad měli dosud 
oprávnění nájemci bytů svěřených měst-
ské části možnost zažádat o odkup ta-
kového bytu a získat jej do vlastnictví. 
Vstřícná politika městské části vůči ná-
jemcům však měla logicky negativní do-
pad na bytový fond Prahy 11, který byl 
odprodejem bytů výrazně redukován.

„V kombinaci s alarmujícím nedostat-
kem bytů v metropoli, s nímž se bohužel 
potýkáme i na Jižním Městě, tak hrozilo, 
že městská část nebude schopná uspo-
kojovat bytové potřeby svých občanů. 
Při zachování bytového fondu nám na-
opak zůstanou k dispozici byty vhodné 
pro nájem ve veřejném zájmu, dále pro 
obyvatele Jižního Města, kteří se pře-
chodně nachází ve složité bytové situa-
ci, nebo pro osoby zastávající strategic-
ky potřebné profese – například učitele, 
lékaře, hasiče či policisty. Dalším aspek-
tem je i ekonomická stránka, kdy na roz-
díl od jednorázového zisku z prodeje za-
jistí pronájem obecních bytů městské 
části pravidelný, dlouhodobý příjem,“ 
vysvětlil Ing. Ondřej Prokop (ANO), mís-
tostarosta MČ Praha 11 pro majetek 
a investice.

Prodej bytů oprávněným nájemcům byl 
ukončen a Zásady prodeje bytů v ma-
jetku hl. m. Prahy, svěřených městské 
části Praha 11 zrušeny usnesením za-
stupitelstva jedenácté městské části  
č. 0021/9/Z/2019, a to k 13. 9. 2019. 

Žádosti oprávněných nájemců o odkup 
bytů podané ke dni zrušení předmětných 
zásad budou vyřízeny ještě dle těchto 
zásad. 

  
Představení výsadby 167 nových 
stromů 

Srdečně vás zveme na veřejné předsta-
vení výsadby 167 nových stromů na pro-
stranstvích Jižního Města. Na výsadbu 
získala městská část dotaci od hl. m. Pra-
hy ve výši 2,17 milionu korun a nyní se do 
ní můžete zapojit i vy! 

Přijďte se dozvědět, v jakých lokalitách se 
můžete výsadby zúčastnit a pomoci tak 
místní zeleni.

KDY: 17. 10. 2019 od 18.00 hod. 
KDE: ZŠ Donovalská 1684, Praha 11   

Těšíme se na vás!

„Jsem opravdu rád, že se nám v dnešní 
složité době prakticky nulové nezaměst-
nanosti podařilo najít pro Jihoměstskou 
majetkovou takto zkušeného odborní-
ka s praxí a navíc i znalostí Jižního Měs-
ta. Od pana Adamce očekávám návrh 
restrukturalizace společnosti, zefektivně-
ní a zrychlení procesů týkajících se sprá-
vy, údržby a investic do našeho majetku,“ 
dodal místostarosta jedenácté městské 
části pro majetek Ing. Ondřej Prokop 
(ANO 2011).



Veřejné projednání návrhu územní 
studie okolí stanice metra Roztyly 
proběhne ve středu 9. 10. 2019 

od 18:00 hod. v KC Zahrada 
(Malenická 1784/2, Praha 11). 
Projednání se zúčastní zástupci 

pořizovatele a zpracovatele návrhu, 
chybět nebudou ani zástupci vedení 
jedenácté městské části: na všechny 

se budete moci obracet se svými 
dotazy či podněty.
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Ve středu 23. 10. 2019 od 16:00 
hodin společnost CRESCON 
představí prezentaci projektu 

Zdravotnického zařízení a domova 
pro osoby se zdravotním 

postižením.
Projekt je umístěn v lokalitě Roztyly, 

poblíž stanice metra.
Prezentace proběhne přímo na 

pozemku plánované výstavby, tedy 
v blízkosti ulice Hrdličkova.

  
Dobrovolní hasiči z Chodova  
převzali rekonstruovanou  
zbrojnici 

V polovině září Praha 11 úspěšně dokon-
čila další z investičních akcí. Za přítomnos-
ti starosty městské části Jiřího Dohnala 
(Piráti) a radního pro sociální věci, zdravot-

nictví, bezpečnost a prevenci kriminality 
Ing. Petra Jiravy (ANO) byla v Bohúňově 
ulici slavnostně otevřena hasičská zbrojni-
ce, která v uplynulých měsících prošla dů-
kladnou rekonstrukcí. Sbor dobrovolných 
hasičů Praha 11 - Chodov, který zbrojni-
ci využívá, tak konečně získal vyhovující 
zázemí: v prostoru garáže byly upraveny 
skladovací a technické prostory, v patře 
pak pro členy sboru nově vznikla kancelář, 
zasedací místnost a odpočinková zóna 
s kuchyňským koutem, ložnicí, kanceláří 
a hygienickým zařízením. 

„Sbor slaví v letošním roce 125. výročí své-
ho vzniku a díky skvělé práci, kterou dlou-
hodobě odvádí, se stále rozrůstá o nové 
členy. Od městské části mají proto chodo-
vští dobrovolní hasiči plnou podporu a já 
jsem moc rád, že jsme jim v jejich záslužné 
činnosti mohli pomoci i zajištěním adekvát-
ních podmínek pro její výkon,“ uvedl Jirava. 

  
Územní studie okolí stanice metra 
Roztyly 

Dovolujeme si vás informovat o vyhotove-
ní návrhu územní studie okolí stanice met-
ra Roztyly, které 4. 9. 2019 oznámil poři-
zovatel návrhu, tj. Odbor územního rozvoje 
Magistrátu hl. m. Prahy. S návrhem územní 
studie je možné se seznámit:
a) v tištěné podobě v kanceláři č. 330 
a č. 341 Odboru územního rozvoje Magis-
trátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, 
Praha 1) nebo v kanceláři Odboru územní-
ho rozvoje Úřadu MČ Praha 11 (Jurkovičo-
va 988/26, Praha 11)
b) na webové stránce hl. m. Prahy viz  
https://bit.ly/2DraBPD  

Připomínky k návrhu může podat kaž-
dý, a to až do úterý 15. 10. 2019. Aby se 
k návrhu mohli vyjádřit opravdu všichni, kdo 
projeví zájem, požádal místostarosta MČ 
Praha 11 pro územní rozvoj Ing. Martin Se-
deke (ODS) pořizovatele o prodloužení ter-
mínu pro podávání připomínek, této žádos-
ti však nebylo vyhověno. 
Připomínky lze podat některým z následují-
cích způsobů:
a) písemnou formou (s náležitostmi dle 
odst. 2, § 37, správní řád) do podatel-
ny Magistrátu hl. m. Prahy nebo na adre-
su Magistrát hlavního města Prahy, Odbor 
územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 
111 21 Praha 1
b) v elektronické formě opatřené elekt-
ronickým podpisem na adresu posta@ 
praha.eu nebo do datové schránky pořizo-
vatele 48ia97. 

Bližší informace o studii naleznete na 
webových stránkách MČ Praha 11 www.
praha11.cz v sekci Územní rozvoj a rege-
nerace → Strategické a územní plánování → 
Územní studie → Územní studie na území 
v okolí stanice metra Roztyly.

Další Večírek u piana proběhne  
ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 

17.00 hodin v parku  
u Chodovské tvrze

  
Socha maršála Koněva  
se na Prahu 11 přemisťovat nebude 

Na zářijovém zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha 11 opoziční zastupitel Bc. Robert 
Vašíček opakovaně navrhoval zařadit do 
programu jednání bod, jehož podstatou 
byl návrh na přesun sochy maršála Koně-
va z Prahy 6 do Prahy 11. Tento bod na 
program zařazen nebyl a můžeme vás 
ubezpečit, že stávající rada městské části 
sochu maršála Koněva na Jižní Město roz-
hodně umístit nezamýšlí. 

  
Informace k provozu prodejen Lidl  
na území Prahy 11 

Na základě vašich četných dotazů by-
chom vás rádi ujistili, že se uzavření žád-
né z provozoven obchodního řetězce Lidl 
na území MČ Praha 11 nechystá, a to ani 
dočasně. V současné době jsou v rám-
ci jedenácté městské části v provozu 
dvě prodejny společnosti Lidl, a to v uli-
cích Opatovská (naproti prodejně Alza.cz) 
a Vojtíškova. Dle informací od vedení spo-
lečnosti Lidl zůstanou obě prodejny i na-
dále v provozu, uzavření - ani z důvodu re-
konstrukce – zde není plánováno.

Nové prostory přitom budou moci v kri-
zových situacích využívat i občané měst-
ské části, například pro přechodné bydlení 
v případě požáru v domácnosti či jiné mi-
mořádné události.



 

 

Život na Jižním Městě6

Bydlení na Jižním Městě musí být opět dostupné
Když jsem před lety odcházel od rodičů a hledal vlastní bydlení, měl jsem 
jasno, že chci zůstat na Jižním Městě. Byty byly tenkrát ještě dostupné, 
a tak jsem si tohle přání mohl splnit. Od té doby se ale hodně změnilo. 
Praha 11 od 90. let postupně rozprodala většinu svěřeného majetku, 
a to včetně bytů, kterých se tím pádem nyní zoufale nedostává.

Už v roce 2014 jsme proto nekoncepční 
prodej městského majetku zbrzdili, a to 
přijetím jasných pravidel pro odkup bytů 
jejich dlouholetými nájemníky. Ti si moh-
li byt od městské části pořídit za férovou 
cenu reflektující počet odbydlených let. 
Výnos z prodeje jsme obratem investo-
vali zpět do oprav vybydlených bytů a do 
výstavby bytů nových. V minulém voleb-
ním období se nám rovněž podařilo rozší-
řit bytový fond městské části o 194 bytů 
v Zahradách Opatov, které však zatím 
z právně-ekonomických důvodů pronajímá 
městská část za komerčních podmínek.

Bytů, které bychom mohli využít k po-
krytí bytových potřeb občanů měst-
ské části, je tedy i přes opatření přijatá 

v minulých letech zoufale málo - aktuálně 
pouze 804. Chybí nám byty pro učitele, 
policisty, hasiče, úředníky, seniory i mla-
dé rodiny, prodejem každého jednotli-
vého bytu se navíc městská část nená-
vratně připravila o jistotu dlouhodobého 
zdroje financí, které by jinak bylo mož-
né dále investovat do rozvoje Jižního 
Města. Po zhodnocení všech pro a pro-
ti jsme se tedy nakonec rozhodli dal-
ší prodej bytů zastavit, s čímž na svém 
zářijovém zasedání vyslovilo usnesením 
č. 0021/9/Z/2019 souhlas i zastupitel-
stvo naší městské části. 

Jde o první krok na cestě ke stabilizaci by-
tového fondu Prahy 11, s cílem zvýšit zde 
opět dostupnost kvalitního bydlení. Tím 

dalším bude dokončení rekonstrukce bý-
valé ubytovny Sandra, kde už do dvou let 
vznikne 174 ubytovacích jednotek, a pří-
prava nové koncepce bytové politiky měst-
ské části, jejíž součástí bude mimo jiné 
restrukturalizace bytového fondu. V sou-
časné době totiž městská část spravu-
je řadu bytů neefektivně - typicky v pří-
padech, kdy má v domě pouze jeden byt 
a z toho vyplývající příliš slabé postavení 
v SVJ. Nelze proto vyloučit, že se Praha 11 
v rámci přestavby bytového fondu k určité 
formě prodeje bytů v budoucnu vrátí, vždy 
však bude na prvním místě zachování prin-
cipu hospodárnosti a soulad s komplex-
ní koncepcí bytové politiky městské části. 
S nesmyslným rozprodejem majetku je de-
finitivní konec.

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek, investice 

a podporu podnikání

Příčiny a cíle posledních navrhovaných změn územního plánu
Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 
konaného 12. 9. 2019 odsouhlasilo Za-
stupitelstvo MČ Praha 11 podání podně-
tů na pět změn územního plánu. Hlavním 
důvodem, proč byly tyto návrhy předlo-
ženy v tomto termínu, byla informace 
ze strany odboru územního rozvoje hl. 
města Prahy, že konečný termín, do kdy 
lze podávat návrhy na změnu stávající-
ho územního plánu, je 30. 9. 2019. Tato 
skutečnost ve svém důsledku znamená, 
že MČ musí tyto návrhy podat i v situaci, 
kdy změnu potřebuje pro případnou reali-
zaci akcí, které zamýšlí uskutečnit. Logic-
kou námitkou je, aby si MČ nejdříve vy-
jasnila, zda bude konkrétní akci realizovat 
a jaká bude její přesná podoba, a teprve 
pak na základě této skutečnosti se roz-
hodla, zda podnět na změnu lze, či nelze 
přijmout. Hrozila by totiž situace, že po-
kud by v budoucnu MČ dospěla k závěru, 
že pro nějakou akci, kterou chce realizo-
vat, je potřebná změna územního plánu, 
nebylo by to již s ohledem na proběhnu-
tí termínu, do kdy lze tyto návrhy podá-
vat, možné. 

Konkrétní návrhy, které projednalo Zastu-
pitelstvo MČ Praha 11, se týkaly:

• Území přiléhajícího k ulici Na Jele-
nách, proti trafostanici Chodov 
a ohraničené valem vytvořeným na-
vážkou z doby výstavy Jižního Měs-
ta, je v současnosti vymezené funk-
cí VN - nerušící výroba. Tato funkce 
umožňuje výstavbu výrobních a skla-
dovacích hal. Podle názoru vede-
ní MČ je pro rozvoj Jižního Města 
v souladu se studií, která byla pro 
tuto lokalitu zpracována, výhodněj-
ší funkce SV – všeobecně smíšená, 
umožňující výstavbu bytů, kanceláří, 

obchodů, škol a další občanské vy-
bavenosti. Proto vedení MČ inicio-
valo návrh změny územního plánu 
v této lokalitě z VN na SV.

• V lokalitě kolem stanice metra Háje 
byla zpracována studie čtvrťového 
centra Háje, která řeší rozvoj úze-
mí v této části Jižního Města. Tato 
studie se setkala s velkým odporem 
obyvatel zde bydlících. Proto se ve-
dení MČ snaží nalézt řešení, které by 
v budoucnu umožnilo rozvoj této lo-
kality v souladu s připomínkami, kte-
ré byly ke studii podány a které by 
zajistily, že by výstavba nebyla reali-
zována v těsné blízkosti objektů, kte-
ré již v těchto místech stojí. Jedním 
z řešení je přemostění ulice Opatov-
ská v prostoru mezi lávkou dnes pře-
mosťující Opatovskou ulici a hranou 
budovy finančního úřadu. Toto pře-
mostění by mohlo být zastřešené 
a tvořené obchodními a kancelářský-
mi prostorami, čímž by se část ob-
jemu výstavby plánované na louku 
mezi objekty finančního úřadu a věžá-
kem v Bajkonurské přesunul na méně 
exponované místo nad ulicí Opatov-
ská, samozřejmě při respektování 
výšky objektů tvořících nástavby na 
pochozí ploše u stanice metra Háje 
(objekt Opatovská 874). Pro realizaci 
takovéhoto záměru je ale nutná změ-
na územního plánu v této části ulice 
Opatovská na funkci SV, která by ta-
kovéto řešení území umožnila.

• Poslední významnější změnou 
územního plánu je změna v loka-
litě u ulice Türkova, vedle archivu 
a TOP Hotelu Praha. V této lokalitě 

investor plánuje vybudovat obchod-
ní zařízení (GLOBUS), ale pro jeho 
realizaci nepotřebuje celé území 
a je připraven nabídnout jeho část 
pro uspokojení potřeb MČ. Stávají-
cí funkce pro využití tohoto území 
je dle platného územního plánu VN 
- nerušící výroba, umožňující stavbu 
výrobních zařízení a skladových hal. 
Pokud by MČ toto území získala, 
byla by pro ni výhodnější jiná funk-
ce. Jako optimální se ukazuje funk-
ce SV - všeobecně smíšená, umož-
ňující výstavbu bytů, kanceláří, 
obchodů, škol a další občanské vy-
bavenosti. Proto vedení MČ inicio- 
valo návrh změny územního plánu 
v této lokalitě z VN na SV.

• Kromě výše uvedených změn byly 
podány dvě změny územního plá-
nu na parkoviště v ulicích Gregoro-
va a Krejnická, jejichž cílem je umož-
nit zkapacitnění těchto parkovišť. 
Jde o návrhy na obdobné změny 
územního plánu, jaké již MČ inicio-
vala před prázdninami tohoto roku, 
jejichž cílem bylo též navrhnout 
změny územního plánu umožňují-
cí zkapacitnit některá parkoviště na 
Jižním Městě.

O průběhu projednávání navrhovaných 
změn územního plánu v orgánech MHMP 
bude MČ informovat prostřednictvím 
webu MČ a časopisu Klíč.

 
Ing. Martin Sedeke 

(ODS)  
místostarosta MČ  

pro územní rozvoj
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Jihoměstské školy se zapojily do programu Začít spolu
Zahájení školního roku v naší městské 
části bylo letos spojené s jednou velkou 
novinkou: hned ve dvou základních ško-
lách byla otevřena třída s unikátním pro-
gramem Začít spolu. Pedagogický pří-
stup, který v současné době funguje ve 
více než 30 zemích světa, nyní vyzkou-
ší i základní školy K Milíčovu a Pošepné-
ho náměstí.

Přístupy aplikované v Začít spolu umož-
ňují lépe realizovat rámcový vzdělávací 
program, díky důrazu na aktivní komuni-
kaci a spolupráci jsou citlivější na potřeby 

žáků a otevřenější k jejich naplnění. 

Zároveň je prokázáno, že se pak děti 
vzdělávají v klidnější a přátelské atmo-
sféře, tudíž se i více naučí. Věřím, že ten-
to pilotní projekt bude na obou školách 
úspěšný, a těším se na nové zkušenos-
ti, které budeme moci využít 
k dalšímu rozvoji jihoměst-
ského školství.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová,  
(Piráti) 

radní pro školství

Mám ráda různé alternativy ve vzdělá-
vání, inspiruji se zahraničním školstvím 
a upřednostňuji kreativní styly, které ve-
dou žáky nejen k další kreativitě, ale hlav-
ně k samostatnosti a motivují k učení. 

V loňském roce jsem se proto ve ScioŠko-
le zúčastnila představení vzdělávací kon-
cepce Začít spolu, která mě okamžitě za-
ujala. Začali jsme tedy hledat pedagoga, 
který by si vzal realizaci projektu v naší 
škole pod křídla. 

Musím přiznat, že mě příjemně překvapil 
velmi pozitivní vztah k dětem a kreativ-
ním metodám, který byl u všech zájemců 
o tuto pozici patrný. Jelikož již bylo téměř 

před zápisem do prvních tříd, domluvila 
jsem si schůzky ve spádových mateřských 
školách, kde jsme s vybranou paní učitel-
kou program neprodleně představily rodi-
čům. Paní učitelka tímto programem pro-
šla jako dítě, principy používala při výuce 
i ve standardní třídě. O letošních prázdni-
nách se navíc zúčastnila Letní školy Začít 
spolu v Sezimově Ústí, která pro ni byla 
velkým přínosem, ať už se jedná o zajíma-
vé nové metody, materiály, nebo osob-
ní setkání. Naše prezentace měla velký 
ohlas a bez problémů jsme tak u zápisu 
naši první třídu Začít spolu naplnili. 

Od rodičovské veřejnosti máme za-
tím pozitivní ohlasy, a jelikož jsme pro 

projekt získali i další podobně motivova-
nou paní učitelku, uplatňujeme od letoš-
ního září principy tohoto programu i v pří-
pravné třídě. V záloze již máme další dvě 
paní učitelky, které by se chtěly v příštích 
letech do projektu také zapojit. 

Já osobně jsem moc ráda, že jsme tím-
to programem obohatili naši vzdělávací 
nabídku, a těším se na nové zkušenos-
ti. Bylo by skvělé, pokud by aplikované 
metody žáky motivovaly k učení trva-
le a děti si tento návyk upevnily nejen 
v rámci školní docházky, ale i v životě.

Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková,  
ředitelka ZŠ Pošepného náměstí

Proč jste program Začít spolu zařadili do výchovně vzdělávacího procesu na vaší škole?
Moc se nám líbí, když jsou žáci schopní 
pracovat samostatně i ve skupině, sku-
pinu sami vést a zároveň mít s paní uči-
telkou super vztah. Když se učí pracovat 
s emocemi a náladami. Baví nás i prá-
ce na koberci jako centru aktivit. Pro 

učitele to je však velmi náročné na pří-
pravu. V tomto programu učitel sází pře-
devším na respekt k dětem – je skvělé, 
když přijdete do třídy, kde na vás dých-
ne klid a pohoda. Děti nejsou ustraše-
né, nejsou rozjívené, panuje tam řád 

a dobrá nálada. Když se vyskytne i úpl-
ně malý problém, tak jdou za paní učitel-
kou a hned ho řeší.

Mgr. Alena Červená, 
ředitelka ZŠ s RvJ K Milíčovu

Praha 11 vstupuje do Národní sítě 
Zdravých měst ČR
Již po volbách v roce 2014 jsem usilo-
val o to, abychom po vzoru Prahy a řady 
pražských městských částí zapojili i Pra-
hu 11 do asociace Národní síť Zdravých 
měst ČR. Ta již dvacet pět let umožňu-
je obcím, městským částem, krajům a mi-
kroregionům vyměňovat si zkušenosti 
a sdílet dobrou praxi. Základním princi-
pem, který asociace prosazuje, je udrži-
telný rozvoj. Proto mám velkou radost, 
že zářijové jednání zastupitelstva můj ná-
vrh na vstup schválilo.

Tento krok neznamená žádnou okamži-
tou revoluci. Na druhou stranu věřím, že 
se nám i díky němu podaří několik věcí. 

Zaprvé, že my všichni budeme přemýš-
let o buducnosti Jižního Města v dlou-
hodobém horizontu. A s tím úzce sou-
visí moje naděje, že se nám podaří 

zapojovat co největší počet vás občanů 
do konkrétních projektů, ať již budou ini-
ciované námi politiky, tak zejména pří-
mo vámi. 

Veškeré informace o asociaci najdete na 
www.zdravamesta.cz, v případě jakých-
koliv dotazů či podnětů prosím kontak-
tujte naši koordinátorku, kterou se stala 
Bc. Denisa Černá (cernad@praha11.cz, 
+420 267 902 202). O našich dalších 
krocích a možnostech vašeho zapojení 
vás samozřejmě budeme v následujících 
měsících informovat, a to jak zde v Klíči, 
tak prostřednictvím ostat-
ních radničních médií.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN)

místostarosta pro  
životní prostředí

Květinové louky na Jižním Městě
Na několika místech Jižního Města mů-
žete od poloviny září vidět v travna-
tých plochách odkryté pruhy zeminy 
(viz foto). Jedná se o plochy, kde při-
pravujeme květinové louky, pro jejichž 
založení je ideální dobou právě pod-
zim. Příští rok se tak na těchto místech 
můžeme těšit na různé druhy květin, 
namátkou hvozdíky, len, devaterník, 
třezalka a mnohé další.



8 Aktuálně

čipování psů
Státní veterinární správa připomíná chovatelům povinnost ne-
chat čipovat své psy do konce roku. 
Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 130 dní na to, 
aby nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře ozna-
čit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě novely vete-
rinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mi-
kročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době první-
ho očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou 
mít pouze starší psi, a to pokud jsou označeni jasně čitelným te-
továním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

UMÍSTĚNÍ MOBILNÍ  
TOALETY PRO  
NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA. 

Rádi bychom vás informovali, že v Leč-
kově ulici na hřbitově bylo umístěno 
mobilní WC pro občany. 

Dotační programy pro oblast sportu a volného času  
městské části Praha 11
Chceme vám představit transparentní a objektivní systém pro 
přidělování sportovních dotací naší městské části, který je 
určen primárně pro jihoměstské sportovní subjekty.

Pro pochopení kontextu je třeba vysvět-
lit, jak systém fungoval v minulých le-
tech. Minulé volební období bylo možná 
turbulentní pro politickou scénu v Pra-
ze 11, ve sportovní komisi MČ Praha 11 
však kontinuálně probíhalo zkvalitňování 
nejen nastavení sportovních dotací, ale 
diskutovala se celá sportovní problema-
tika v naší městské části.

Jako první a nejpalčivější problém vnímali 
členové sportovní komise dřívější zpolitizo-
vanost sportovních dotací. Sportovní kluby 
tak neměly šanci predikovat výši sportov-
ních dotací ze strany městské části. Po-
stupem času se podařilo nastavit systém 
přidělování sportovních dotací ve čtyřech 
programech, jejichž cílem bylo politiku z roz-
hodování o dotacích co nejvíce vydělit. 

V I. programu, který se zabývá dotacemi 
na celoroční činnost sportovních klubů, 
vychází 80 % z přidělené částky z objek-
tivních výpočtů, a to 20 % z doloženého 
počtu registrovaných členů ve věku do 

18 let u příslušného svazu či střešní orga-
nizace, dále 60 % z počtu doložených tré-
ninkových osobohodin (celkový počet tré-
ninkových jednotek členů do 18 let). Jen 
zbylých 20 % částky přiděluje komise na 
základě hlasování a zprůměrování názoru 
každého člena dnes 11členné komise.

II. a III. program je určen pro jednorázo-
vé sportovní akce a volnočasové aktivity 
v Praze 11. Každý člen sportovní komi-
se v nich posuzuje došlé žádosti zvlášť, 
anonymizovaně, a následně dojde opět 
k zprůměrování názorů před samotným 
jednáním. Na samotném jednání komise 
se vede debata o doporučované částce 
pro jednotlivé akce ve snaze najít kon-
senzus. Pak je hlasováno o případném 
navýšení/snížení dotace pro daný pro-
jekt, který může být teoreticky postižen 
metodou průměrování.

IV. program umožňuje žadatelům přispět 
na investiční akce v jimi provozovaných 
sportovních zařízeních, aby tato zařízení 

v Praze 11 dále nezastarávala. Přínosem 
tohoto programu je také výrazné omeze-
ní mimořádných žádostí o dotace.

U sportovních dotací v Praze 11 se po-
dařilo nastavit predikovatelný, transpa-
rentní a analyticky bezprecedentní sys-
tém, a to nejen v Praze, ale i v celé ČR. 
Protože celková alokace finančních zdro-
jů pro sportovní dotace v Praze 11 se 
stále zvyšuje, kvalitně odvedená práce 
na tomto systému se nám všem vyplatí.

Sportu v Praze 11 se budeme věnovat 
i nadále, protože nový způsob financo-
vání rozhodně není tím jediným, co se 
v posledních letech ve sportu podařilo. 
Děkujeme všem sportovním subjektům 
působícím v naší městské části za to, 
že věnují svůj čas a své schop- nos-
ti dětem. 

Mgr. Jan Stárek
(TOP 09 – STAN)  
radní pro sport, 

 kulturu a volný čas

 Ing. Daniel Holý
předseda sportovní komise
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První školní den v základní a mateřské škole Formanská 
Tak už nám to zase začalo, povzdechnou si 
někteří rodiče, když vidí v kalendáři datum 
prvního září. Letos začal školní rok v pondělí 
druhého září a i my jsme se těšili, až uvidí-
me naše prvňáčky. Děti přicházely s rodiči, 
ale i s prarodiči a bylo na nich vidět, že pře-
ce jenom mají trochu trému. Ve třídě, kde 
je přivítal pan ředitel, který bude v letošním 
roce i jejich třídní učitel, byla už atmosféra 
uvolněná a veselá. Ve třídě druháků, kam 
jsme také nahlédli, bylo na dětech vidět, že 
se do školy a na paní učitelku těšily. Víta-
li jsme nejen prvňáčky, ale i naše nejmenší 

v Mateřské škole Formanská a v jejím de-
tašovaném pracovišti ve Vodnické ulici. 
Maminky dostaly krásnou růži, děti lízátko 
a hned byl na tvářích úsměv. Už se těším 
na různá vystoupení dětí, jak předškoláků, 
tak školáků. Městská část jako zřizovatel se 
i v letošním roce bude snažit 
školku i školu co nejvíce 
podporovat, tak aby byla 
spokojenost na straně 
dětí, učitelů i rodičů. 
 Jana Draštíková
 místostarostka 

Jednotka sboru dobrovolných  
hasičů přijme nové členy
V obci Újezd byl v roce 1902 založen 
hasičský sbor, který v roce 1990 z ne-
známých důvodů zanikl. Dne 14. srpna 
2014 se sešla parta nadšenců a domlu-
vila se na obnovení téměř stoleté tradi-
ce. Na ustavující valné hromadě přijali 
stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska a založili Sbor dobrovolných 
hasičů Praha-Újezd (SDH). 
Plány byly veliké a nám se je podařilo 
všechny uskutečnit. Založili jsme Jed-
notku sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha-Újezd (JSDH), kterou zastupitelé 
městské části dne 1. února 2016 na 
svém zasedání zřídili schválením sta-
nov. Na základě souhlasu Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy byl dne 
24. února 2016 jmenován do funkce 

velitele JSDH pan Ivan Křížek. V letoš-
ním roce dne 2. ledna proběhla kolau-
dace stavby nové hasičské zbrojnice. 
Zbrojnice je plně vybavena a pro zá-
sahy je k dispozici Tatra 815, CAS 32 
8200/800 S3R.
JSDH přijímá v současné době do svých 
řad nové členy. Předpokladem pro přije-
tí je plnoletost, dobrá fyzická kondice, 
zájem o vzdělávání a řidičské oprávnění 
skupiny C. Zájemci mohou kontaktovat 
velitele sboru pana Ivana 
Křížka na e-mailu ivankri-
zek@seznam.cz, webo-
vé stránky www.sdh-
-praha-ujezd.cz.
 Václav Drahorád
 starosta

Mládež Sportovního klubu Újezd
Při zhodnocení uplynulé sezóny 2018/2019 
je třeba uvést, že se poprvé od nově vznika-
jící mládeže SK Újezd jedná o rok, kdy se ne-
zvýšil počet sportujících dětí pod naší hlavič-
kou. Na první pohled se tak může zdát, že 
sezóna byla z hlediska mládeže neúspěš-
ná. Nicméně při hlubším pohledu je zřej-
mé, že se jedná spíše o stabilizaci základny. 
Ve zkratce řečeno, snažíme se z pohledu 
mládeže náš statut změnit z fotbalového 
kroužku na plnohodnotný fotbalový klub. 
Trochu to tak dlužíme našim dospělým ka-
tegoriím, kde se tento přechod již plnohod-
notně povedl a my, tedy mládež, za tímto 
nesmíme pokulhávat. V rámci této změny 
jsme pak po dětech, a hlavně rodičích za-
čali vyžadovat i změnu jejich přístupu k sa-
motnému sportování u nás. Bohužel někte-
ří tuto skutečnost neunesli a s docházkou 
u nás skončili. Dalším důvodem odchodů 
je i fakt, že se začala zúročovat naše prá-
ce a o rychleji učící se děti se začaly zajímat 
kluby s mládežnickou základnou ve vyšších 
i celorepublikových soutěžích. Těmto sa-
mozřejmě v rozvoji nechceme bránit a tato 
zkušenost je jim tak vždy umožněna. Naší 
prací je tak zejména stabilizace a zkvalitně-
ní na personální úrovni (trenéři a další mana- 
gement), tak abychom byli schopni našim 
svěřencům, ať už současným, tak i nově 

příchozím, nabídnout to nejlepší. Do nové 
sezóny tak máme v plánu zejména posílit 
a stabilizovat trenérský tým, tedy začít za-
řazovat trenéry z řad „nerodičů“ a zajistit 
jejich odbornost a motivaci k práci s dětmi 
a pro klub SK Újezd. Dalším plánem je po-
stupné rozrůstání hráčské základny tak, 
abychom zajistili dostatek sportujících dětí 
pro všechny kategorie včetně kategorií do-
rosteneckých, kterými v současné době ne-
disponujeme. Je na místě připomenout, že 
od letošního léta u nás děti budou sporto-
vat na úplně novém povrchu hřiště, které 
lze opět zařadit k těm nejlepším v České re-
publice, ne-li i za jejími hranicemi. 
Na našem hřišti jsou vítány všechny děti 
od 4 let, které mohou přijít kdykoli bě-
hem roku na trénink vyzkoušet si sporto-
vání s námi, a to vždy v úterý a čtvrtek od 
17.00 hodin. 

Pavel Mindžak, šéftrenér mládeže SK Újezd

Bezpečnostní desatero – 
prevence vzniku požáru 
v domácnosti 

Hasičský záchranný sbor České repub-
liky připravil pro spoluobčany infor-
mační leták „Bezpečnostní desatero“, 
kterým se snaží usnadnit splnění po-
vinnosti organizovat preventivně vý-
chovnou činnost. Důvodem je, že kaž- 
dý rok dochází v domácnostech po 
celé ČR k více než tisícovce požárů, při 
kterých umírají desítky lidí a stovky jich 
jsou zraněny. Smyslem a účelem kam-
paně je snaha snížit počet obětí a výši 
škody na majetku.
1. Čtěte návody | Instalujte a uží-

vejte tepelné a jiné spotřebiče 
v souladu s průvodní dokumenta-
cí výrobce.

2. Hlídejte otevřený oheň | Nene-
chávejte bez dozoru otevřený pla-
men svíček, sporáku, krbu a zvyš-
te opatrnost při vaření.

3. Pozor na cigarety | Při kouření 
a odhazování nedopalků do od-
padkových košů nedopalky vždy 
dokonale uhaste.

4. Kontrola komínů | Dodržujte pra-
vidla na údržbu a provoz spalino-
vých cest.

5. Topte, jak se má | Nedávejte 
do blízkosti topidel hořlavé lát-
ky, popel ukládejte do nehořlavé 
nádoby.

6. Poučte své děti | Dejte z dosahu 
dětí zápalky, zapalovače, vysvětle-
te jim nebezpečí vzniku požáru.

7. Vybavte svoji domácnost | Insta-
lujte hlásiče požáru, vybavte do-
mácnost hasicími spreji a přenos-
nými hasicími přístroji.

8. Udržujte v pořádku uzávěry in-
ženýrských sítí | Hlavní vypínače 
elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené 
a přístupné.

9. Kontrolujte elektrická zařízení | 
Kontrolujete pravidelně stav spo-
třebičů a šňůrových vedení.

10. Udržujte průchodné chodby 
a schodiště | V případě požáru 
oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit čle-
ny rodiny.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky: Za kozlem Oldou
Dne: 7. 10. 2019 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 od kostela M. Terezy, Háje
Délka trasy: cca 50 km, mírně kopcovitý terén 
Trasa: Z Hájů do Velkých Popovic - a hodně širokým obloukem přes místní 
památky a zajímavosti zpět. 
Trasou vás provede paní Mirja.
Doporučujeme: Vzít si helmu, náhradní duši, lepení. Cesta na vlastní 
nebezpečí. Jízda se nekoná v dešti a za extrémně špatného počasí. 

Zveme Vás na: Kreativní tvoření pro radost
Kdy: od 15. 10. 2019 v čase od 10:00 do 11:30 hodin
Vždy 1x za 14 dní 
Kde: Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7, 1. patro, klubovna seniorů
1. závěsný věneček na dveře
2. malování, tiskání na textil trička 
3. podzimní aranžování z přírodnin
4. vánoční stromeček z klacíků
5. vánoční dekorace na stůl, stromeček v květináči 
Cena kurz: 350 Kč / 5 lekcí (lekce 1,5 hodiny, příspěvek na materiál cca 50-80 Kč se 
hradí vždy 14 dní před vlastním konáním kurzu). Po dohodě se lze přihlásit i na jed-
notlivé lekce. Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzu, 
tel.: 724 603 317, poradenstvi@jmsoc.cz

TURISTICKé VYCHÁZKy pro seniory: 
Podzim v okolí Černošic

Dne: 15. 10. 2019
Sraz: Smíchovské nádraží v 8:20, od-
jezd v 8:28 hodin
Trasa: Navštívíme místo posledního 
odpočinku Věry Čáslavské. Potom vy-
jedeme autobusem do kopce, vydá-
me se okružní cestou kolem Vonoklas 
a zpět do Černošic. Svačinu s sebou, 
občerstvení možné až na konci. 
Délka trasy: 10–12 km
Trasou vás provede paní Jitka.

VYCHÁZKA spojená  
s výhledy na Prahu 
Dne: 16. 10. 2019 (středa)
Sraz: v 10:00 metro Jinoni-
ce v hale
Trasa: Od metra Jinonice 
pohodlnou cestou dojde-
me nad Prokopské údolí, 
kde se necháme unášet 
krásnými výhledy na Pra-
hu. Cestu ukončíme opět 
v Jinonicích u metra. 
Délka trasy: cca 8 km
Trasou vás provede 
paní Věra.

Setkání u kolegy
Dne 18. 9. 2019 se na Jižním Městě 
uskutečnilo celopražské setkání pra-
covníků v sociálních službách. 
Akci zorganizovala Regionální aso-
ciace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ve spolupráci s Jihoměstskou 
sociální a.s. v rámci cyklu „setkání 
u kolegy“. Jihoměstská sociální po-
zvala své kolegy z jiných organiza-
cí nejprve do Stravovacího centra 
v Křejpského ulici. Dorazilo téměř 
30 zástupců organizací z celé Pra-
hy. Pozvání přijal také radní MČ Pra-
ha 11 pro sociální věci a zdravotnic-
tví Ing. Petr Jirava. 
Po společném obědě ve Stravova-
cím centru setkání pokračovalo v Do-
mově seniorů Jižní Město. Všichni si 
oba objekty se zájmem prohlédli, do-
zvěděli se o aktivitách Jihoměstské 
sociální a.s., ale zejména měli mož-
nost vyměnit si zkušenosti ze své 
práce v zajímavé a přínosné diskusi.

Všem účastníkům za zajímavé a uži-
tečné setkání děkujeme!

Sociální a bezpečnostní sloupek 
Vážení a milí,
krásné léto už je za námi a já právě píšu 
svůj první podzimní sloupek. Úvod bude 
tentokrát trochu nepříjemný. Začíná se 
nám tu totiž rozmáhat bezohledný nešvar 
– neoprávněné parkování na stáních vyhra-
zených osobám se sníženou pohyblivostí. 
Zrovna včera jsem dostal e-mailem stíž-
nost pana X, který ve 14 hodin našel své 
stání obsazené. Přivolal proto městskou 
policii: hlídka přijela rychle, zaznamenala 
přestupek a panu X sdělila, kde si má objed-
nat odtah (MP v Praze 11 odtahy nedělá). 
Na předaný kontakt se dovolal v 15 hodin, 
odtahový vůz přijel v 16.30 a až v 17 hodin 
pan X konečně zaparkoval na svém stání. 
Ve 21 hodin si pak náhodou všiml divného 
pohybu u svého vozu a ráno zjistil, že má 
poškozený blatník. Asi jako pomstu...

Přestože je v naší městské části nedosta-
tek parkovacích míst, neopravňuje to ni-
koho k parkování na vyhrazených stáních. 
V okolí Vašeho bydliště jistě také máte vy-
hrazená stání, na nichž občas někdo parkuje 
bez povolení. Prosím Vás proto, upozorňuj-
te na tyto nešvary městskou policii. Stráž-
níci rádi přijedou zjednat pořádek. A teď už 
k těm dobrým zprávám. 

Minulý týden se opět po roce konaly Dny 
Prahy 11 a dle (nejen) mého názoru se 
mimořádně vydařily. Počasí nám přálo, 
program byl zajímavý, a tak Vás ke Tvrzi 

dorazilo hodně. Nejeden z Vás se zastavil 
i u stánku Prahy 11, kde se Vás pan archi-
tekt Veselý, autor studie „Bezpečnost Již-
ního Města očima dětí“, vyptával, co by se 
v okolí Vašeho bydliště dalo vylepšit. Získal 
160 podnětů, takže máme co dělat, aby-
chom jich co nejvíc vyřešili. V posledních 
dnech také výrazně pokročila rekonstruk-
ce části objektu ve Vejvanovského ulici, kde 
vznikne moderní domov pro seniory a ošet-
řovatelské centrum. Získali jsme stavební 
povolení, tudíž už zbývá jen rychle sehnat 
dostatek financí.

Milou novinkou je i zřízení vůbec první-
ho skladu potřeb pro pěstounské rodiny 
v Praze, který nyní najdete v Modletické 
ulici. Velký dík za to patří pěstounce paní 
Janě Ptáčkové, která vznik skladu iniciova-
la. Jsem rád, že jsme mohli poskytnout po-
třebné prostory formou bezplatné výpůjč-
ky. Věřím, že pěstounům hodně pomůže 
v jejich náročné a velmi potřebné práci. Do 
třetice všeho dobrého. Konečně byla slav-
nostně otevřena zrekonstruovaná hasič-
ská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů 
Praha 11 – Chodov. Po několika měsících 
tak mohou naši dobrovolní ha-
siči opět plnohodnotně vy-
konávat svoji záslužnou 
činnost. 

Hezký začátek podzimu! 
Váš Petr Jirava
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KOMENTOVANé PROCHÁZky pro seniory: 
Krásy a tajemství Petřína - 2
Dne: 8. 10. 2019 (úterý)
Sraz: ve 14:00 u lanovky, tramvajová zastávka Újezd 
Dozvíte se mnoho zajímavostí o Kinského zahradě s rozlohou 17 hektarů, empírovém 
Letohrádku Kinských, dřevěném kostelíku sv. Michala z Podkarpatské Rusi, dřevěné 
zvoničce z Dolních Bojanovic, obdivovat budete boží muka a mnoho dalších informací. 
Procházkou vás provede paní Jelena.

Od Pražského hradu Nerudovou ul. přes Jánský vršek k Pražskému 
Jezulátku
Dne: 12. 10. 2019 (sobota) 
Sraz: v 10:00 u Lvího dvora naproti zastávce „Pražský hrad“ tramvaje č. 22 a 23.
Dozvíte se např., kudy chodil korunovační průvod, kde žil Jan Neruda. Od čeho je od-
vozen název Janský vršek, že na jeho místě stávala osada Obora, která měla 
vrchnostenská práva. To vše s procházkou po těchto místech, kterými vás 
provede paní Jelena.

Od sv. Václava přes Můstek k Prašné bráně 
Dne: 17. 10. 2019 (čtvrtek) 
Sraz: v 16:00 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí
Co vás čeká? Procházka po Václavském náměstí s povídáním o zajímavých do-
mech a vzpomínkou na události, které se zde odehrály v r. 1918, 1969 a 1989. 
Projdete se ul. Na Příkopě vedoucí po místech hradebního příkopu a dojdete 
k Prašné bráně vystavěné na základech brány sv. Ambrože, která byla součástí 
staroměstského opevnění. Dozvíte se mnohé o historickém vývoji a podobě na-
vštívených míst. Procházkou vás provede paní Jelena.

Připomínáme:  
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 

Kdy: 16. 10. 2019 (středa) od 13:30
Kde: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8
Cena: 160 Kč
Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby k tanci i poslechu. Servírovat se 
bude nejen posvícenská kachna se zelím a knedlíkem, ale i posvícenský koláč a další 
občerstvení…
Možnost přihlašování na tel. číslech: 770 197 680, 724 603 317 do 8. 10. 2019.

Připomínáme: Zápis do kurzů pro seniory
Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:
Dne: 9. 10. 2019 (středa) v 9.00–11.30, 13.00–17.00 
Dne: 10. 10. 2019 (čtvrtek) v 9.00–11.30, 13.00–15.30 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů
Zápis po termínu je možný individuálně, tel. č.: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: 
poradenstvi@jmsoc.cz
Bližší informace a náplň jednotlivých kurzů naleznete u zápisu a na webových 
stránkách Jihoměstské sociální a.s. (www.jmsoc.cz) a MČ Prahy 11 
(www.praha11.cz).

SEMINÁŘ zaměřený na ochranu 
práv spotřebitelů aneb  
„DOBROU RADU NEMUSÍTE PLATIT 
ZLATEM“.
KDY: 
11. 10. 2019 (pátek) od 14:00 v ZŠ 
Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1, 
sraz u vstupu do školy ve 13:45
4. 11. 2019 (pondělí) od 15:00 
v Křejpského 1502/8 jídelna
Obsah semináře: Jak se bránit před 
tzv. šmejdy - Jak úspěšně reklamo-
vat - Jak úspěšně vracet zboží. Pora-
denství a odpovědi na dotazy vzta-
hující se k tématu. 
Přednášející: Mgr. Lucie Hyblerová 
se zkušenostmi z působení v porad-
ně pro generaci 55+

Pro všechny turistické komentované procházky a akce platí:

Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor 
nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizo-
váním fotografií během akcí sdělte vedoucímu akce před jejím zahájením. Kontakt pro 
dotazy v pracovní dny pondělí až pátek 8:00–14:00 tel.: 724 603 317, 770 197 680, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Zveme Vás na: Taneční 
a společenské odpoledne 

Kdy: 13. 11. 2019 (středa) od 
13:30 do 17:00 hodin
Kde: v jídelně Stravovacího centra 
Křejpského 1502/8
Cena: 80 Kč
Co vás čeká: Cena zahrnuje občer-
stvení: chlebíčky, moučník, kávu, 
vodu… Přijďte si užít společenské 
odpoledne se svými známými. K tan-
ci i poslechu zahraje p. František 
z kapely Hvězdný prach. 
Zájemci o vstupenky z řad senior-
ské veřejnosti se individuálně při-
hlásí do 6. 11. 2019 a uhradí vstu-
penku po předchozí domluvě na 
adrese: Dům s pečovatelskou služ-
bou, Šalounova ul. 2025/7, 1. pat-
ro, ev. účtárna, 2. patro, tel. č.: 724 
603 317, 770 197 680, e-mail: po-
radenstvi@jmsoc.cz

Prezentace sociální služby 
tísňové péče „Náš Slunovrat“

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví informuje, že 

dne 2. 10. 2019 ve 14.00 
hodin proběhne ve Stravovacím 
centru v Křejpského ulici veřejná 

prezentace sociální služby tísňové 
péče „Náš Slunovrat“, určené 
zejména pro seniory a osoby 

zdravotně handicapované. Další 
informace poskytne Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, 
Roztylská 1860/1, Praha 4 – 

Chodov v úředních hodinách osobně 
nebo e-mailem či telefonicky.
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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.
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Renault doporučujeRenault doporučuje

Uvedená cena se vztahuje na model Grand Scenic Zen Tce 115 GPF, při výkupu vašeho stávajícího vozu. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane 
dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault Grand Scenic: kombinovaná spotřeba 6,9–7,0 (1/100 km), emise CO21 55–158 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 odpovídají motoru Tce 
115 GPF a jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právnách předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Rodinný vůz nové generace

Renault GRAND SCENIC

 Již od

446 900 Kč
Variabilní interiér, až 7 míst
Nové výkonné motory Tce

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

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

PO – PÁ 8:30 – 18:30 
SO 9:00 – 13:00, NE dle dohody

PO – PÁ 8:30 – 16:30 
SO, NE dle dohody

Steinerova 608/4
149 00 Praha 4

Prodej rodinného domu 4+kk, 
užitná plocha 200 m2, plocha 
pozemku 327 m2. Dům má 2 
podlaží, je podsklepen a má 
samostatnou garáž.

PRODEJ DOMU 4+kk
Donovalská, Chodov

Prodej rodinného domu 6+1, 
užitná plocha 320 m2, plocha 
pozemku 888 m2. Dům má 
2 podlaží. Krytý bazén, kryté 
parkování pro 2 auta.

PRODEJ DOMU 6+1
Sklenka, Strančice

Prodej bytové jednotky 1+1 s 
lodžií, užitná plocha 43 m2, v 
osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 1. pod-
laží z 12.

PRODEJ BYTU 1+1/L
Mnichovická, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 66 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází ve 
12. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrabákova, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha 33 m2, v osob-
ním vlastnictví. Bytová jed-
notka se nachází v 6. podlaží 
z 8.

PRODEJ BYTU 1+kk
Láskova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 67 m2, 
v osobním vlastnictví. Byto-
vá jednotka se nachází ve 2. 
podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Janovská, H. Měcholupy

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 48 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka se 
nachází ve 3. podlaží ze 6.

PRODEJ BYTU 2+kk
Jana Želivského, Žižkov

Nájem bytové jednotky 3+kk s lo-
džií, užitná plocha 64 m2, v osob-
ním vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 7. podlaží z 12. Ná-
jem 15.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+kk/L
Nechvílova, Chodov

Děkujeme Vám i Vašim dětem za příjemně 
strávený čas na Dnech Prahy 11. 

Jsme rádi, že jsme mohli být součástí 
a zároveň podpořit tuto kulturní akci.

Těšíme se na Vás zase za rok.

Zvažujete prodej, pronájem 
nebo výměnu Vaší nemovitosti? 

Obraťte se na nás pro správné nastavení ceny. 
Nabízíme kompletní servis a individuální přístup.



Pan Jiří Pitín je jedním z mála lidických dětí, které přežily vyhlazení obce 
nacisty v rámci heydrichiády. V době teroru v Lidicích dne 10. června 1942 
mu bylo pouhých sedm týdnů. O svých zážitcích a hrůzách války vypráví 
studentům z Prahy i při řadě pietních akcí. Protože pamětníků druhé 
světové války neustále ubývá, je podle pana Pitína potřeba předávat osobní 
historickou zkušenost. To si pan Pitín vzal za svůj hlavní životní úkol.

Zážitky z druhé světové války máte 
zprostředkované od vaší tety, mohl 
byste nám ony události června 1942 
přiblížit?

Podle vyprávění tety, nejstarší sest-
ry mé maminky, pocházela jejich rodina 
z Hostouně a otec František Pitín byl 
z Buštěhradu. Aby mohli být blízko rodi-
nám, usadili se v Lidicích. 9. červ-
na 1942 mne vzala maminka 
do Prahy k tetě do Dejvic. Ve 
stejném domě byl i dětský 
doktor a já tam byl na pro-
hlídce. Teta nabídla mamin-
ce, aby u ní přespala. Ale 
ta odmítla, neboť měl otec 
noční směnu. Pracoval jako 
takzvaný bílý zedník v Poldi 
Kladno, kde vyzdíval vysoké pece. 
Jeli jsme tedy domů, aby měl otec připra-
vené jídlo. Do Lidic jsme se dostali, ale 
ven již nikdo nesměl. Vesnice byla obklí-
čená. V 5 hodin ráno začali Němci vyhá-
nět obyvatele. S tím, že si lidé měli vzít 
cennosti a doklady. Děti a ženy šly do 
školy a muži na dvůr a do sklepa Horá-
kova statku. Později ženy a děti převezli 
do kladenského gymnázia, kde spaly na 
zemi v tělocvičně. Nikdo si nebral s se-
bou jídlo, neboť se všichni domnívali, že 
budou jen zkontrolováni a pak je pustí. 
Byly tam 3 dny a pak začalo dělení dětí 
od žen. Sestře bylo skoro 11 let. To od-
dělování bylo strašné. Němci nakonec 

přišli se lstí, že děti pojedou napřed au-
tobusem a ženy je budou následovat vla-
kem. Vše však byla lež! Ženy putovaly do 
koncentračního tábora v Ravensbrücku, 
děti a maminky s dětmi do 1 roku odvez-
li do Terezína do Malé pevnosti, kde byly 
necelý měsíc. Maminka napsala své se-
stře, kde ji žádala o hygienické prostřed-
ky a teplé punčochy. 

Praha 11 dává peníze na zájez-
dy škol do Lidic a do Terezí-
na. Těchto výletů se účast-
ní pamětnice paní Ludmila 
Hájková nebo já. Provádí-
me je kobkami a děti zjišťují, 
že je tam i v létě velké vlhko 

a zima. 

Všichni muži byli v Lidicích u Horá-
kova statku zastřeleni, též můj strejda. 
O těchto událostech vyprávím žákům 
5. nebo 9. tříd. Je hrozné, že tam o ži-
vot přišly stejně staré děti. Zastřelen 
tam byl totiž i 14letý kluk. Nejdříve stří-
leli po pěti a pak po deseti lidech. Muse-
lo to být strašné, stojíte v řadě, čekáte 
na popravu a za vámi jsou mrtví, které 
poznáváte. 

Váš otec však v onen den v Lidicích 
nebyl.

Táta měl noční směnu a cestou do Lidic 
se dozvěděl, že Lidice hoří a že se tam 

střílí. Schoval se tedy v unhošťských le-
sích. Zde potkal hajného a pokusil se 
s ním vyměnit potravinové lístky za jíd-
lo. Jenže onen muž byl konfident a udal 
ho. Otce zastřelili 16. června na kobyliské 
střelnici spolu s lidickými dělníky z noční 
směny a s rodinami Horáka a Stříbrného, 
kteří bojovali jako letci v RAF. 

Jaký byl další osud lidických žen a dětí?

Lidické ženy v Ravensbrücku šily mundú-
ry a kabáty. Byla tam i moje babička, kte-
rá byla stará. Nejstarší ženy, které nesta-
čily pracovnímu tempu, šly na smrt první. 
Na Vánoce v roce 1944 připravili Němci 
o život i maminku.

Děti odvezli do Lodže, kde spaly na holé 
podlaze. Neměly u sebe skoro nic. Byla 
jim zima a měly hlad. Odtud pár dětí puto-
valo na poněmčení. Němci tvrdili, že lidic-
ké děti půjdou na náležité vychování. Aby 
uklidnili příbuzné a veřejnost, umožnili 
některým dětem, aby napsaly svým pří-
buzným. Tento dopis psala mé tetě i ses-
tra. Místo toho putovaly děti do vyhlazo-
vacího tábora Chelmno, kde je nahnali do 
nákladních vozů, kam byl zaveden výfuk 
z auta. Trvalo 5 až 15 minut, než se děti 
udusily. Co se v té době v autě dělo, to 
nechávám každému na jeho fantazii. Tak 
přišla o život i moje sestra. 

V Lidicích je památník dětským obětem 
války, který vytvořila akademická sochař-
ka Marie Uchytilová s manželem. Je to 
v bronzu a v životní velikosti, kde stojí 
i moje sestra. Kdybych byl jen o jeden rok 
starší, byl bych na sousoší také a sestra 
by mě držela za ručičku.

Vás pak vychovávala vaše teta.

Nejdříve jsem byl v kojeneckém ústa-
vu na Karlově, kam bylo převezeno 7 li-
dických dětí, kde jedno zemřelo. Od 
1. 1. 1943 jsem byl v dnešní Thomayero-
vě nemocnici. Po osvobození si mě vzala 
teta k sobě domů, ale měla malý byt. Na 
záchod se chodilo pod schody na půdu 
a mezi tím byla prádelna, kde jsem se 
koupal v neckách. Mohl jsem tam řádit 
jako černá ruka. A díky tomu mám kladný 
vztah k vodě. 

Chtěl byste ještě něco vzkázat čtená-
řům časopisu Klíč?

74 let máme na našem území mír a svo-
bodu, všem lidem přeji, aby to pokračo-
valo, protože tak dlouhé období bez vál-
ky je skoro nenormální stav. Ale nesmíme 
zapomínat na odkaz Lidic. Letos se již 
uskutečnil 14. ročník vědomostní sou-
těže Lidice pro 21. století nebo proběhl 
47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2019, které se zúčastnilo 
16 tisíc dětí z 65 zemí.

Děkuji vám za rozhovor.
Michal Ezechel

14 Život na Jižním Městě

Křest knihy Lidice od Eduarda Stehlíka. Pan Pitín je na fotce za sestrou letce Josefa Horáka – Annou 
Horákovou. Foto Milan Knaibl.

Tři generace lidí žijí v klidu a míru
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S Ondřejem Hejmou o Nepálu, dárku pro lidstvo,  
Superstar a „Hoších z východního bloku“
Hlavní hvězdou letošních oslav Dnů Prahy 11 byl zpěvák, hudební skladatel 
a frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma. Nezaměnitelná image rockera 
v klobouku s tmavými brýlemi i tentokrát zapůsobila na návštěvníky 
jako magnet. Ve spojení se skvělými hity, kterých má kapela za více jak 
čtyřicet let působení na našem hudebním nebi spousty, šlo o veskrze 
vydařený večer. Pro ty z vás, kteří jste na koncert nemohli dorazit, jsem 
Ondřeje Hejmu, mimochodem fakt velkého sympaťáka, vyzpovídala.

Ondřeji, jste jedním z mála muzikantů 
v branži, kdo vystudoval čínštinu, jak to 
vzniklo? 

Chtěl jsem především studovat angličti-
nu, respektive američtinu a všechno, co 
s tím souvisí. Tehdy byla ale nutná kombi-
nace dvou jazyků, a tak jsem přibral čínšti-
nu, protože to byla výzva. Rodiče se tím 
kdysi zabývali a měli jsme doma spousty 
učebnic. Byla to ovšem ukázková slepá 
ulička, protože tehdy byla Čína, ač komu-
nistická země, velký nepřítel ruského reži-
mu a kontakty byly prakticky nulové. As-
poň že s tou Amerikou to nakonec klaplo 
skvěle.

Při čem si jako muzikant spolehlivě vy-
čistíte hlavu? 

Mám rád cestování, sice už ne tolik jako 
dřív, jsem trošku pohodlnější, ale když se 
povede pár dní na horách s rodinou nebo 
zájezd na pohodu s kamarádama z golfu, 
nemá to chybu. Snažím se věnovat spor-
tu, který ideálně doplňuje život muzikan-
ta, a navíc posiluje fyzičku. Vždycky jsem 
měl rád míčové sporty, takže fotbal, ping-
-pong, tenis a golf. 

A co psaní? Jste úspěšným autorem 
mnoha knih.

Psaní je trošku jiná disciplína, to je doce-
la tvrdá práce, i když ne fyzicky. Člověk se 
ale přitom „vypíše“ z věcí, který ho obklo-
pujou, a kolikrát se sám dozví, co si o čem 
myslí.

Napsal jste Autostopem do Nepálu 
a podle všeho jste si tuhle cestu náleži-
tě užil...

Víte, kniha Autostopem do Nepálu byla 
taková kosmická náhoda, kdy jsem se ří-
zením osudu dostal na tříměsíční cestu 
autostopem z Istanbulu do Nepálu. Byla 

to tehdy na začátku sedmdesátých let 
nepředstavitelná věc. V těch proudech 
západních hippies, kteří putovali s námi, 
jsme byli asi jediní dva Češi, takže pu-
blikování cestovního deníku bylo lo-
gickým krokem. Pak jsem psaní nechal 
a začal jsem znovu až celkem nedávno, 
když jsem dával dohromady svoje pamě-
ti. Mají celkem tři díly: Fejsbuk, Americ-
ký Blues a Srdce Zlomený. Jsem rád, že 
jsem to stihnul napsat, než to zapome-
nu, a při vší skromnosti je to můj dárek 
lidstvu od skutečného pamětníka, dříve 

než ty dějiny někdo zfalšuje. Takže, lidé, 
čtěte nebo alespoň poslouchejte, proto-
že první dva díly jsem načetl i jako au-
dioknihu a třetí se chystá.

Žlutý pes vydal 11 alb. Je nějaké, na je-
hož vznik vzpomínáte opravdu rád?

Každé album je mimořádný předěl v his-
torii jakékoliv kapely, i když dříve, když se 
vydávaly výpravné vinyly, to bylo víc vidět. 
Je to zpráva fanouškům o tom, čím ka-
pela žije, jak hraje a co poslouchá. A taky 
neúprosná bilance toho, jak na tom jste, 
protože kritika nikdy nespí. Natáčení trvá 
dlouho a je psychicky i finančně velmi ná-
ročné. To, že jsem tahle tvůrčí muka pře-
žil už jedenáctkrát, považuju za hrdinský 
skutek.

Máte spousty hitů, dá se říct, který 
z nich je vám jako muzikantovi nejbližší 
a co chtějí návštěvníci vašich koncertů?

Hodně lidí se ptá, jestli mě už trošku ne-
štve pořád hrát tu Sametovou, Modrou, 

Náruživou a podobný věci, ale kdepak! To 
je přesně to, co lidi od nás chtějí, a vždyc-
ky, když se ozvou ty akordy, najednou do 
nich vjede další energie a koncert se pěk-
ně nakopne. A o tom to je. Hrajeme i jiný 
věci, který nás baví, ale bez hitů to má ka-
pela těžký.

Působil jste jako porotce soutěže Česko 
Slovenská SuperStar. Co si myslíte o ta-
lentových soutěžích a jejich popularitě?

Byla to tehdy na začátku zvláštní doba. 
Všichni na to koukali, nikdo se k tomu ne-
chtěl moc přiznat, ale Aneta Langerová se 
stala celonárodním fenoménem. Dneska 
už je to jinak, je to jen jeden z mnoha zá-
bavných pořadů. Vzpomínám na to moc 
rád, na to, jak se z těch dětí klubali zpěvá-
ci a zpěvačky. Bylo to skoro jako zázrak. 
A jsem rád, že i teď, když už o nic moc 

nejde, se u nás každoročně najde nejmíň 
deset lidí, kteří uměj fakt dobře zpívat. 
Z toho mám opravdu radost.

Byl jste součástí našich letošních Dnů 
Prahy 11, co vy a Jedenáctka? 

Pokud jde o muziku, tak já Jedenáctku po-
řád vnímám jako Jižák, kolébku hip-hopu 
v podání našeho vrstevníka Lesíka Haj- 
dovskýho. To bylo zjevení. Opatov byl za 
končícího totáče pojmem na klubové scé-
ně a v Hrnčířích jsme točili v devadesá-
tých letech naše první porevoluční album. 
Jmenovalo se „Hoši z východního bloku“, 
přišel tehdy i Karel Gott a Lucie Bílá. Tak-
že vzpomínek je dost a věřím, že to vaše 
městečko ani dneska není jenom místem 
na mapě, kde končí metro.

Díky za pohodové povídání Ondřeji a ať 
vás ještě spousty let baví hrát tu Same-
tovou, Modrou, Náruživou a podobné 
věci.

 Dana Foučková
„Soustředění kapely” na chalupě jednoho 
kamaráda kdesi v jižních Čechách (1980) 



Také letos se od 12. do 15. září kona-
ly Dny Prahy 11 – kulturní, společenská 
i sportovní akce a místo, kde se můžeme 
společně potkávat a užívat si příjemnou 
atmosféru babího léta. Hudba různých 
žánrů, divadelní představení, hry pro ro-
diny, výtvarné dílny, workshopy, soutěže 
i přehlídka složek integrovaného záchran-
ného systému, prezentace městské části 
či běh Prahou 11. 

Bohatý program přilákal velké množství 
návštěvníků všech věkových kategorií. 
„Letošní účast byla zřejmě nejvyšší za ně-
kolik posledních let a já bych při té příle-
žitosti velmi rád poděkoval paní ředitel-
ce Ivě Molenové a všem jejím kolegům ze 
společnosti Kulturní Jižní Město, kteří na 
přípravě pracovali už od začátku letošní-
ho roku. A můj dík samozřejmě patří také 
účinkujícím a všem ostatním, bez nichž 
by takovou akci nebylo možné zorganizo-
vat,“ uvedl radní pro oblast sportu, kultury 
a volného času Jan Stárek. Velký dík pat-
ří také sponzorům, bez nichž se tak vel-
ká akce neobejde. Letos jimi byly společ-
nosti Pražská teplárenská, Pražské služby 
a Passerinvest. 

Počasí akci přálo a po celé čtyři dny byl 
průběh zcela bezproblémový. Skvělé 
ukázky své profesionality předvedli dobro-
volní i profesionální hasiči, zástupci měst-
ské i státní policie, armády a Českého čer-
veného kříže. Úspěšné a chuťově velmi 
pestré byly ochutnávky mezinárodní ku-
chyně. Nezapomenutelné byly i koncerty 
– Žlutý pes zcela zaplnil park u Chodovské 
tvrze, Hudba Praha band přilákala rockery 
a písničkář Pavel Dobeš navodil příjemnou 
atmosféru. Zážitkem byla i hudba skupi-
ny Asonance za svitu měsíčních paprsků 
nebo temperamentní vystoupení skupiny 
Terne Čhave, díky jejichž hudbě tančil celý 
park. 

Během Dnů byly vyhlášeny výsledky dvou 
soutěží – literární soutěže O zlatý klíč 
a soutěže MAP II podporující zajímavé 
projekty pro jihoměstské školy. Dny Pra-
hy 11 navštívil starosta naší městské čás-
ti Jiří Dohnal i další členové rady, zastupi-
telé a také primátor Zdeněk Hřib. 

V neděli oslavy vyvrcholily již 5. ročníkem 
Běhu Prahou 11. Kratší trasy si tu moh-
ly vyzkoušet i rodiny s dětmi. Poslední 
den ožil Centrální park také oblíbenou Ro-
dinnou výzvou akcí Fyziokliniky. Soutěžní 
stanoviště a zajímavé ceny přilákaly malé 
i velké návštěvníky. 

Letošní Dny Prahy 11 jsou za námi a or-
ganizační tým už dnes začíná pracovat 
na dalším ročníku. Těšíme se na vás v září 
2020. 

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI DNY PRAHY 11



OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI DNY PRAHY 11

od Chodovské tvrze 
na Chodovský hřbitov

16:00-17:00 
výtvarná dílna pro děti – výroba 
lampionů / nádvoří Chodovské 

tvrze

17:00 
lampionový průvod s muzikou, 

u hřbitova malé temné občerstvení



humoristická výstava kreslíře pavla kantorka 
9. září – 31. října 2019 | na hřišti u Chodovské tvrze

18 Kaleidoskop

Hrdinové na Mezinárodních mezigeneračních hrách
Ve čtvrtek 29. srpna se v Domově 
pro seniory Chodov konalo na velké 
zahradě setkání seniorů a dětí. 

Přátelské klání nazvané jako 
Mezinárodní mezigenerač-
ní hry svedlo dohromady 
účastníky příměstského 
tábora Po stopách hrdi-
nů, který se konal již po-
třetí v posledním prázdni-
novém týdnu v Kulturním 
centru Zahrada pod vede-
ním Hanky Strejčkové a Fili-
pa Nováka. Posláním tábora je 

propojení českých dětí a dětí cizinců ži-
jících v Praze. 

A jak název Po stopách hrdi-
nů napovídá, šlo o společný 

týden na cestě za porozu-
měním, poznáním jiných 
kultur a rozmanitostí svě-
ta s akcentem na spolu-
práci, hru fair play a přá-
telství. Na programu v DS 

Chodov, kam se malí tábor-
níci vydali, byly klasické, ale 

i netradiční soutěžní disciplí-
ny z oblastí smyslové aktivizace, 

pohybové koordinace a trénování pamě-
ti. Na trať se vydávaly smíšené týmy, 
a to vždy jeden senior a dvě děti. I na-
vzdory horkému počasí byla účast hoj-
ná. A zdolat všechna stanoviště se nako-
nec s úspěchem podařilo každému. Děti 
dostaly drobné ceny, stejně tak senioři 
neodešli s prázdnou. Mezinárodní mezi-
generační hry dětí a seniorů byly nezapo-
menutelným zážitkem a zpestřením kon-
ce letních prázdnin. 

Tábor Po stopách hrdinů se konal za pod-
pory Ministerstva vnitra, MČ Praha 11 
a za spolupráce s FysioART o.p.s.

FOTOSOUTĚŽ
INSTAGRAM PRAHA 11
Rádi bychom oslovili všechny, kdo rádi 

fotí mobilem, aby nám posílali zajímavé 
fotky na adresu instagram@praha11.cz

Průběžně budeme zveřejňovat zajímavé fotografie 
v našem časopisu  v sekci INSTAGRAM. Pokud 

najdete svou fotku v této sekci, můžete se těšit na 
flash disc jako odměnu. 

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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – zast. 
Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast.  
U Kunratického lesa, pak 7 minut chůze. 
Od Centra Chodov 10 minut chůze. 
Otevřeno po–čt 8.00–21.00, pá 8.00–18.00 
nebo dle programu.
DIVADLO
 8. 10. V Paříži bych tě nečekala, tatínku – 
19.00. P. Nárožný v hlavní roli komedie o paříž-
ském dobrodružství sympatického venkovana. 
Dále hrají: J. Malá nebo T. Průchová, J. Švehlo-
vá, S. Postlerová nebo M. Pleštilová, J. Šťastný 
nebo J. Čenský a další.
KONCERTY
 11. 10. Jakub Cinibulk: 100. koncert 
v životě – 20.00. Zpěvák a kytarista ve svém 
100. koncertě slibuje mnoho hostů, propraco-
vanou show a celou řadu dalších překvapení.
 17. 10. Robert Křesťan & Druhá tráva – 
20.00. Špička českého folku a country působí 
na hudební scéně již 28 let. V současné době 
hrají ve složení R. Křesťan, L. Malina, L. Novot-
ný, R. Hlávka, T. Liška a M. Novák. 
KINO KLUB ZAHRADA
 7. 10. Narušitel systému – 19.00. Cena na 
festivalu Berlinale 2018 pro „film, který otevřel 
filmové tvorbě nové perspektivy“. Německo, 
2019, 126 min. CZ titulky. Nevhodné do 12 let
 14. 10. Neviditelné – 19.00. Francouzská 
komedie, 2018, 102 min. CZ titulky. Přístupné 
od 12 let
 21. 10. Ženy v běhu – 16.30 a 19.00. Ko-
medie o ženách, které se nebojí vyběhnout 
štěstí naproti. ČR, 2019, 93 minut. Přístupné
 2. 10. O Sněhurce – 14.30. Jemně stra-
šidelná pohádka na klasické téma vsazená do  
poezie starých časů a obohacená o živou hud-
bu. Divadlo Pruhované panenky
 5. 10. Nedopečený koláček – 15.00. Byla 
jednou jedna trouba a jeden cukrář a společ-
ně pekli pekelně dobré vanilkové koláčky. Hrají 
Loutky bez hranic.
 9. 10. Pásmo pohádek: To nejlepší z čes-
ké animované tvorby – 14.30. Pásmo krátkých 
českých kreslených nebo loutkových pohádek: 
Přírodopis v cylindru, Ovčák a krásná panna, Sa-
metka, Dorotka a drak, Masožravá Julie, Jak se 
Herodes uzdravil.
 12. 10. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Tkaný košíček
 12. 10. O pejskovi a kočičce – 15.00. Pej-
sek a kočička se rozhodli dělat všechno tak, 
jako to dělají dospělí lidé. Třeba oslavit státní 
svátek. A před takovým svátkem se musí ukli-
dit, vyprat prádlo a upéct dort. Divadlo t601

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

 15. 10. Pinocchio – 10.00. Kdo by neznal 
pohádku o dřevěné loutce, které při každé vy-
slovené lži začne růst nos? Hraje Nezávislé 
divadlo.
 16. 10. Zlatá husa – 14.30. Ó ta zlatá 
husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si při-
vábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, ji radě-
ji vezme ukázat princezně, protože se mu líbí 
a chce ji rozesmát. Hrají Buchty a loutky.
 19. 10. Hraní bez hranic III. 15.00–18.00. 
15.00 Útěk – loutkový příběh o malém chlapci 
a jeho otci, kteří museli utéct ze svého rodné-
ho města. Hraje Studio Damúza. 16.00–18.00 
Výtvarná dílna: pískované tibetské mandaly. 
Vstupné zdarma. Kapacita dílny omezena, re-
zervace nutná. Tanečně pohybová dílna od 4 do 
99 let: polka nebo africké bubínky?
 23. 10. Pásmo pohádek: To nejlepší z čes-
ké animované tvorby – 14.30. Pásmo krátkých 
českých kreslených nebo loutkových pohádek: 
Král a skřítek, Tulácká pohádka, Nazdar kedlub-
ny, Oběť pro kamaráda, Dorotka a hodiny, Pře-
kvapení v Hrusicích.
 24. 10. Jablkoň – benefiční koncert pro 
Fosu – 20.00
 30. 10. Hraběnčiny zlaté střevíce – 14.30. 
Paní hraběnka dostane pozvání na ples. Ovšem 
neumí tančit. Pomohou jí papuče od zámecké-
ho pomocníka Bořka? Divadélko Kůzle
 30. 10. Hraní bez hranic IV. – 15.00–
18.00. Program pro děti i jejich rodiče: keramic-
ké dílny – tibetské reliéfy Tcha tcha a národní 
stromy; deskohraní; jazykové a literární hrátky. 
Vstupné zdarma. Kapacita dílen omezena, re-
zervace nutná.
PRO SENIORY
 7. 10. Promenádní koncert Pražského sa-
lonního orchestru se zpěváky Ivanou Ježkovou 
a Václavem Vomáčkou – 14.30.
 15. 10. Host do domu: Vilma Cibulková – 
14.30. Jedna z nejtalentovanějších hereček své 
generace v dalším díle pořadu Host do domu. 
Moderuje Patrik Šimůnek. 
 21. 10. Velikáni swingu II. – 14.30. Big 
band Pražského salonního orchestru diriguje 
Zdeněk Foit. 
 21. 10. Kino klub Zahrada – 16.30. Ženy 
v běhu
VÝSTAVA
 1.–31. 10. Inspirace tvorbou Alfonse Mu-
chy – Žáci základních škol Donovalská a K Milí-
čovu prezentují své výtvarné práce inspirované 
tvorbou světoznámého českého malíře Alfonse 
Muchy.
DALŠÍ AKCE 
 1. 10. Skupinové bubnování – 17.30 sku-
pinové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 ve-
řejné bubnování pro všechny
 19. a 30. 10. Hraní bez hranic. Akce pro 
děti i jejich rodiče. Pohádka, výtvarné a pohy-
bové dílny, deskohraní, jazykové a literární hrát-
ky a mnoho dalšího. Více viz v sekci „dětem“. 
Vstupné zdarma. Program finančně podpořilo 
Ministerstvo vnitra.
 25.–27. 10. Akicon 2019. Sdružení přátel 

japonské kultury zve na 16. ročník festivalu ani-
me, mangy a japonské kultury. www.akicon.cz 
PŘIPRAVUJEME 
 7. 11. Hop Trop – 20.00. Legendární tramp- 
ská, folková a country skupina ve složení Jaro-
slav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera 
a Jaromír Šroub Vondra. Přijďte si jejich největ-
ší hit Amazonka i další nezapomenutelné písně 
poslechnout naživo k nám do Zahrady!
 9.–10. 11. KUK herna. Multižánrový festi-
val pro děti od 10 měsíců do tří let. Více infor-
mací k programu na www.kukfestival.cz
 18. 11. Sametová revoluce v dokumentu 
– 16.30–20.30. Pásmo autentických filmových 
týdeníků z let 1989–1990. Dokument Lidská 
práce v ČSSR (1987) a Něžná revoluce (1990).
 21. 11. Marien – 20.00. Pardubická sku-
pina patří k nejvýraznějším tvářím současné 
generace žánru folkové, country a trampské 
hudby. 
 27. 11. Zločin v přístavní krčmě – 19.00. 
Premiéra nového představení jihoměstského 
Divadelního spolku Amartum. 
 28. 11. Irena Budweiserová – 20.00. Kon-
cert zpěvačky, textařky, skladatelky a dlouhole-
té členky skupiny Spirituál kvintet s doprovod-
nou kapelou Fade In. 
KROUŽKY A KURZY
I v průběhu října se můžete přihlásit do někte-
rých z našich kroužků pro děti i kurzů pro do-
spělé. Kromě již tradičních upozorňujeme na 
níže uvedené novinky.
Pro děti:
Bohoušova divadelní školka (od 4 let po děti 
nastupující do 1. třídy). Úterý 15.30 (45 minut). 
Dramatický kroužek pro předškoláky. 
Taneční pohybové studio pro holčičky i kluky 
(od 4 let). Pondělí 15:00 (60 minut). Lekce jsou 
zaměřeny na pohybovou průpravu v základních 
tanečních technikách klasického, lidového a vý-
razového tance, s důrazem na správné držení 
těla, rozvoj rytmického a hudebního cítění. 
Žonglování (5–15 let). Čtvrtek 16.00 
(60 minut).
Pro dospělé:
Gravidjóga – jóga pro těhotné. Úterý 9.30 
(75 minut, 10 lekcí). Dechová cvičení a ásány, 
které si osvojíte, jsou využitelné v přípravě na 
porod, v jeho průběhu i v prvních dnech po po-
rodu. Pro skupinu max. 7 žen. Podrobnější in-
formace najdete na našem webu.
Hormonální jógová terapie. Úterý 18.00 
(60 minut, 10 lekcí). V kurzu se naučíte ucele-
nou sestavu cviků pro prevenci a léčbu diabe-
tu a aktivování hypofýzy, slinivky, sleziny, ja-
ter, štítné žlázy a nadledvinek. Cvičení je velmi 
vhodné jako prevence. Podrobnější informace 
najdete na našem webu.
Jemná jóga s relaxací. Úterý 19.00 (90 minut 
– prodloužený čas). Kurzy nejsou omezeny vě-
kem a jsou vhodné pro začátečníky. 
Shintaido pro zdraví. Čtvrtek 19.00 (90 minut). 
Promyšlený systém tréninku pochází z Japon-
ska. Vhodné pro všechny věkové kategorie bez 
rozdílu fyzické zdatnosti. 

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

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

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna: po zavřeno; út–pá 10.00–19.00 
a so–ne 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERT
 9. 10. Večer filmové hudby – od 19.00. 
Prožijte znovu své oblíbené filmové momenty 
s česko–americkým duem Cricket & Snail (Cvr-
ček & Šnek). Jedinečný koncert.
 10. 10. Melodie pro každého – od 19.00. 
Hudební cyklus nabídne výjimečný večer oboha-
cený o přítomnost zpěvačky Zuzany Vernerové. 
(Restaurace Chodovská tvrz)
 11. 10. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
od 19.00. V pravidelném hudebním cyklu vy-
stoupí na Chodovské tvrzi úžasné Quasi trio 
v ryze ženském složení: M. Hasoňová (housle), 
J. Škodová (violoncello) a K. Ochmanová (kla-
vír). Zazní skladby J. Haydna, W. A. Mozarta, 
D. Šostakoviče, B. Martinů a O. Kukala. Může-
te se těšit na brilantní hru nabitou muzikant-
skou energií, hudebností a radostí ze společ-
ného hraní. 
 16. 10. Šansony na tvrzi – od 18.00. Jed-
no z pravidelných šansonových setkání na Cho-
dovské tvrzi každou třetí středu v měsíci. Tě-
šit se můžete opět mimo jiné na vynikající Janu 
Rychterovou a Františka Novotného. 
 23. 10. „S úctou Petru Hapkovi a Evě 
Olmerové“ – od 17.00. Šansoniérka N. Válo-
vá, držitelka ceny Anděl, byla múzou P. Hapky, 
s nímž dlouhodobě spolupracovala, stejně tak 
jako s jeho dvorním textařem M. Horáčkem. 
V průběhu jejího vystoupení zazní nejen Hap-
kovy písně, ale i E. Olmerové ad. Na klavír do-
provází A. Cibuľová. 
 24. 10. Jazz klub Tvrz: Anna M. Kolinge-
rová Quartet – od 20.00 (kapacita omezena)
 29. 10. Michal Foltýn duo – od 19.00. 
Mladý houslový virtuos a nyní i pedagog Praž-
ské konzervatoře Michal Foltýn vystoupí spolu 
s vynikající houslistkou, komorní hráčkou a pe-
dagožkou Danielou Oerterovou.

CHODOVSKÁ TVRZ

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

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
 Jóga – pondělí 17.00–18.00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 
18.00–19.00
 Fyzio & Core – pondělí 19.20–20.20
 Fit & Core – úterý 18.00–19.00
 Fit & Core – středa 18.00–19.00
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20

Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
Změna programu vyhrazena.

FYZIOKLINIKA

POHÁDKY
 6. 10. O statečném tygříkovi – od 15.00. 
Loutkoherecké představní zahraje divadlo Dam 
Dam.
 13. 10. Smolíček – od 15.00. Loutková po-
hádka divadla Koník.
 20. 10. O červené karkulce – od 15.00. 
Hraje divadlo Pruhované panenky.
BESEDY/KURZY/OSTATNÍ
 19. 10. Výtvarný kurz: Sochy z netradič-
ních materiálů – od 14.00 do 17.00
Ateliér Chodovské tvrze nabízí workshop „So-
chy a reliéfy z netradičních materiálů“ inspirova-
ný aktuální výstavou „Český konstruktivismus“ 
ve Velké galerii Chodovské tvrze.
Užité materiály na kurzu: drát, dřevo a papír. 
Rezervace nutná na tel.: 267 914 831 či osob-
ně na pokladně. Akci finančně podpořila MČ 
Praha 11.
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
V říjnu opět probíhají od úterý do čtvrtka od 
14.00 v ateliéru Chodovské tvrze v 1. p. kurzy 
malby, kresby a výtvarné dílny pro děti i dospě-
lé. Více na www.dovedeme.cz 
VÝSTAVY:
 11. 9. – 3. 11. 2019 Český konstruktivis-
mus – Obrazy, sochy, grafika
Velká galerie Chodovské tvrze hostí prodejní vý-
stavu předních českých výtvarníků období tzv. 
českého konstruktivismu od 60. let min. století. 
 15. 10. Komentovaná prohlídka – od 
18.00

Tanec pro ženy 55+. Pondělí 18.00 (90 minut). 
Přijďte si zatančit a prožít povznášející pocit 
z tance a krásné hudby. 
Žonglování pro mládež a dospělé. Čtvrtek 
17.30 (60 minut). Na kurzu se seznámíte se 
všemi žonglérskými technikami a vyzkoušíte 
i oblíbené hromadné žonglérské disciplíny. 
Podrobné informace ke všem kroužkům a kur-
zům naleznete na www.kczahrada.cz
Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více info na webu  
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049

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

KOSTELNA,  
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
 Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro každého napříč generacemi. 
 Pondělí 10.00–12.00: BABYKLUB. 
Prostor pro setkání rodičů a dětí do tří let.
 Úterý 18.00–19.45: Dětský klub. Karet-
ní, deskové a jiné hry.
 Čtvrtek 16:30–18.30: Dětský klub. Ka-
retní, deskové a jiné hry.
 Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Po-
vídání při kávě a duchovní zamyšlení. Ote-
vřené setkání pro seniory nejen z Jižního 
Města.
 LEGOklub Pátek 18. 10., 17.00–19.00 
hod.: Zveme všechny holky a kluky, kteří si 
chtějí hrát s legem. Vstup volný.
 Kurzy angličtiny zimní semestr 16. 9. 
2019 - 31. 1. 2020. Pondělí 18.15 Con-
versation Club (B2-C2), Úterý 18.00 Ang-
ličtina pro středně pokročilé (B2), Středa 
18.00 Angličtina pro mírně pokročilé, Čtvr-
tek 19.15 Conversation Club (B2-C2). Lekci 
tvoří výuka podle učebnice a čtení z cizoja-
zyčné Bible. 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

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

AKCE
 2. 10. 17.00–19.00 tvořivé odpoledne 
s Danielou – možnost vyzkoušet si různé vý-
tvarné techniky (kavárna KCMT) 
 3. 10. 18.00–21.00 Taneční podvečer se 
skupinou „Hvězdný prach“. 
 5. 10. FARNÍ DEN – Chodovská pouť – 
10.00 mše svatá – následuje společné agapé, 
hry, táborák (kostel sv. Františka) 
 5. 10. 15.00 DIVADLO – Pohádka z budí-
ku – Teátr Pavla Šmída – divadlo pro malé i vel-
ké (kostel sv. Františka na Chodově) 
 6. 10. 18.30 – KONCERT – Hudební al-
chymisté císaře Rudolfa II. Od Kodexu Spe- 
ciálník k polyfonní hudbě rudolfínské doby aneb 
vokální hudba v Praze mezi léty 1500–1600. 
(kostel sv. Františka) 
 10. 10. 19.00 – KONCERT – bluegrassová 
skupina Sonrise Mountain Revival Band (KCMT) 
 14. 10. 9.00 – DIVADLO PRO ŠKOLY – 
Ten trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej! 
Hraje Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej – 
info na webu nebo v kanceláři (KCMT)
 17. 10. 19.00 – ZMT prof. Jan Bednář 
(meteorolog, MTF UK, šéfredaktor Univerza) 
Klimatická změna v širších společenských sou-
vislostech (KCMT)

KCMT

 20. 10. KONCERT – La Tromba della divi-
na misericordia o bloudící duši a Božím milo-
srdenství (dušičkové oratorium) v podání Musi-
ca cum gaudio (KCMT) 
 2. 11. 17.00 dušičková pobožnost na cho-
dovském hřbitově

KAVÁRNA CAFÉ TEREZIE
Otevřena – Po, út 15.30–21.30; st 15.30–
20.00 ; Neděle 10.30–13.00. Knižní obchůdek 
(neděle v čase okolo bohoslužeb) 
Cvičení nejen pro seniory – pondělí 9.15–
10.15 a 10.30–11.30 
Páteční bohoslužba slova (nejen) pro seniory 
s následným setkáním (9.00–11.00)



OTEVÍRACÍ DOBA MEZI DOMY
PONDĚLÍ až PÁTEK: 10:00-20:00,  
SOBOTA: 12:00-18:00, na adrese Křejpského 
1502/8, Praha 11 – Chodov.
PRAVIDELNÉ KURZY
Pondělí: Angličtina pro dospělé – 17:15–
18:00 – Lekce povede lektorka Blanka Brož-
ková. Angličtina pro dospělé je určena věčným 
začátečníkům i mírně pokročilým. Súfijské 
cvičení – 18:00–19:00 - Súfijské cvičení je 
meditace pohybem. Cvičí se vestoje s doprovo-
dem hudby. 
Úterý: FitDance – 18:00–19:00 - Taneční cvi-
čení bude obsahovat prvky zumby, ale i posilu-
jící cvičení. Během cvičení můžou být přítomny 
i naše děti. 
Středa: Cvičení na míčích pro maminky s dět-
mi do 3 let – 14:00–15:00 - cvičení na over-
ballech pro maminky s dětmi. 
Cvičení na míčích pro těhotné – 15:15–16:15 
- cvičení pro nastávající maminky. Hravé cvičení 
pro holky i kluky 5-10 let – 16:30–17:30 - Děti 
se budou všestranně pohybově rozvíjet, naučí 
se základní taneční pohyby, připraví se na jaký-
koliv sport. Tanec pro dospělé – 18:00–19:00 
- Rytmy world music nás v tanci zanesou do 
různých částí světa. Drbalová. První lekce je 
11. 9. 
Čtvrtek: Pilates a relax – 17:45–19:15 - Přijď-
te si zacvičit a na závěr si užít zaslouženou 
relaxaci. 
AKCE 
Sobota 12. října 13:00–16:00 Dýňohrátky 
a halloweenské tvoření. Srdečně zveme dospě-
lé i děti na hravé dýňové a halloweenské tvo-
ření. K dispozici budou dýně k zakoupení a oz-
doby na dýně zdarma. S sebou si vezměte nůž 
na vyřezávání a lžíci na dlabání. Děti si mohou 
vytvořit různé tematické výrobky k Halloweenu. 
Sobota 18. října – 10:00–12:00 – Keramiko-
vání. Zveme vás na oblíbenou lekci keramiky 
s Janou Kalinovou. 
Sobota 18. října – 13:00–14:30 – OM Chan-
ting. Zpívání zvuku ÓM pomáhá harmonizovat 
a léčit fyzické tělo a zklidňuje naši mysl. OM 
Chanting je ZDARMA.

Na všechny akce i kurzy je nutné se zaregist-
rovat zde: sms: 777 485 939, e-mail: info@
mezi-domy.cz

Konstantinova 1479/1, 
149 00 Praha 11  
(z druhé strany 
Mamma centra)

Telefon: 737 629 149 
E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Otevírací doba:  
PO–ČT: 13:00–18:00, PÁ: 14:00–18:00
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteční 
akce, které slouží k smysluplnému trávení volné-
ho času. Ostatní dny jsme tu pro děti a mládež 
ve věku 6 až 26 let, které zažívají těžkou životní 
situaci, potřebují poradit nebo nevědí, co s vol-
ným časem. Služby klubu jsou zdarma, některé 
akce jsou zpoplatněny motivačním poplatkem.
Změna programu vyhrazena. 
AKCE
 4. 10. VÝTVARNÝ FOTO WORKSHOP
Přijďte si do klubu vyzkoušet v rámci výtvarné 
dílny různé způsoby zpracování fotografií. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
zdarma a bez přihlášky.
 11. 10. FOTBALOVÉ ODPOLEDNE
Jde o akci, na které se seznámíme s principy 
Ligy férového fotbalu, proběhnou nácviky 
a přátelské zápasy. Akce je určená pro děti 
a mládež od 6 do 18 let, zdarma a s přihláškou. 
 12. 10. DRAKIÁDA
Čeká nás každoroční akce Drakiáda, na které si 
můžete vyrobit létajícího draka, zasoutěžit si, 
zasportovat si nebo navštívit výtvarnou dílnu. 
Akce je určena pro veřejnost a je zdarma.
 18. 10. FOTBALOVÝ TURNAJ
Fotbalový turnaj navazuje na akci Fotbalové od-
poledne a jde o první hrací den nového ročníku 
Ligy férového fotbalu. Akce je určená pro děti 
a mládež od 6 do 18 let, zdarma a s přihláškou.
 25.–26. 10. PŘESPÁVAČKA „Cesta kolem 
světa“
Hry, společná večeře a přespání v klubu, kdy 
odstartujeme preventivní program věnovaný 
tématu JINAKOST A TOLERANCE. Akce je 
určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou.

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

Tel.: 608 643 054, 777 854 848,
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz;
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 
197, 293 a 505 do zastávky Brechtova – 
4 minuty pěšky ze zastávky Donovalská (bus 
č. 170, 177, 181, 197, 506, 556, 609) – 
6 minut pěšky.
ŘÍJEN
 4. 10. – Pivní běh na Jižním Městě. 
Poprvé se v Praze 11 uskuteční pivní běh. 
Registrace na roman@zkusebnypraha.cz. 
Start bude v Music clubu El Magico (Che- 
mická 953, Praha 4, Kunratice) v 16.00 hod.
 5. 10. – Turnaj ve stolním tenise. 
Začátek turnaje v 17.00 hod. Přihlášky na 
F.B. M.C. Jižák.
 11. 10. – Iron Maiden revival Praha 
(heavy-metal)
 12. 10. – Morčata na útěku (aggro-jazz)
 18. 10. – CBF (thrash-metal), Root 
(black-metal) 
 19. 10. – První pražská pedagogická 
pivní peruť (5P). Uzavřená společnost.
 25. 10. – V. T. Marvin (punk-rock)
 26. 10. – Rimortis, Perseus a Carpatia 
Castle v Praze. Rimortis (power-metal), 
Perseus (heavy-metal), Carpatia Castle (gothic- 
rock) 
Připravujeme S.P.S., Honza Křížek, Southern 
Vision, Znouzectnost a další.

MUSIC CLUB JIŽÁK

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

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU 
 VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY – PI-
LATES, BALANTES, PORT DE BRAS, BODY 
STALING, podrobnosti na webu
NOVINKY
 FIT SENIOR –zdravotní cvičení pro 
všechny věkové kategorie bez omezení, 
pondělí 18.00
 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 70+ – cvičení pro 
zachování osobní fyzické a psychické zdat-
nosti zahrnuje zdravotní, relaxační a kom-
penzační cvičení, pondělí 11.00
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda, 
kombinuje pilates, overbaly, velké míče, pá-
tek v 11.00
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Děti u nás najdou prostředí 
školky vycházející z principů lesní pedago-
giky s ekoprogramem, podporující přiroze-
nou pohybovou aktivitu a vzdělávání s prv-
ky 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.

BENJAMIN KLUB

Kulturní přehled říjen

 28.–31. 10. AKČNÍ TÝDEN „Cesta kolem 
světa“
Celý týden se budeme věnovat preventivnímu 
tématu JINAKOST A TOLERANCE, prostřed-
nictvím herních postav, her, programů a diskuzí. 
Zdarma, bez přihlášení. Tento týden nebudou 
probíhat zájmové činnosti. 
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají každý 
den od pondělí do čtvrtka v čase 
17:00–18:00, zdarma. Pondělí: pohybové 
aktivity (jugger), úterý: výtvarná dílna, středa: 
zahrádkaření, čtvrtek: pohybové aktivity (fotbal).

Tanečně pohybové studio pro děti 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.
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 re-
laxace pro dobrou psychickou pohodu, čt 
17.00 a 18.00.
Více informací na 
http://benjaminklub.webnode.cz

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

MARTINA STAŇKOVÁ: 
PŘED PLÁTNEM, ZA PLÁTNEM, 
TAM SI NA TĚ POČÍHÁME 

Od 7. 10. – 2. 11. 2019

V měsíci říjnu budou ve výstavním foyer opatovské knihovny představeny malby 
a fotografie Martiny Staňkové, absolventky UMPRUM (ateliér Jiřího Davida).
www.martinastankova.cz 

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

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

8. 10. / 19:00
Komedie plná překvapivých zvratů o pa-
řížském dobrodružství venkovana ze za-
padlého provinčního městečka, který se 
jednoho dne rozhodne překvapit svou 
dceru a navštívit ji v Paříži…
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že 
jeho milovaná dcera již nepracuje v po-
jišťovně, ale pohybuje se jako společnice 
ve světě velké politiky a obchodu, ve kte-
rém se rázem ocitá i on. V tomto spleti-
tém prostředí se tatínek rychle zorientuje, 
a když okouzlí manželku svého nejvyššího 
šéfa, zcela to změní jeho život, budouc-
nost dcery, a dokonce i složení vlády. Roz-
jede se uragán záměn a komických situa-
cí, které neberou konce.

V hlavní roli Petr Nárožný. Dále hrají: Jar-
mila Švehlová, Simona Postlerová nebo 
Miroslava Pleštilová, Jan Šťastný nebo 
Jan Čenský a další. 

Objednávky vstupenek na pořady: tel. 271 910 246,  
e-mail zahrada@kczahrada.cz nebo nákup online na www.goout.cz. 

Kompletní program na www.kczahrada.cz

MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV 

sídlí v Domově pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31

149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 777 031 002

knihovna@kczahrada.cz 
www.kczahrada.cz/knihovna

www.chodovskatvrz.cz/knihovna 
Knihovna je součástí společnosti 

Kulturní Jižní Město o.p.s.
 

Spojení: bus 154, 170, 177, 181, 
182, 197 - zastávka Donovalská 

Otevřeno po, čt 13–18 h, 
st 14–19 h. V pondělí 28. 10. bude 

knihovna zavřená.

Místní veřejná knihovna Praha 11 – 
Chodov působí od 2. září 2019 na 
nové adrese v Domově pro seniory 
Chodov. Knihovna nabízí literaturu 
pro dospělé i děti. Kromě beletrie 
– včetně například tolik oblíbených 

detektivek – je to i naučná literatura 
a mnoho další titulů. K dispozici je 
počítač pro veřejnost s přístupem 

na internet.

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

17. 10. / 20:00
Přední česká kapela a špička českého folk 
& country, která mixuje několik hudeb-
ních stylů - bluegrass, folk i rock, zahraje 
opět v KC Zahrada. Druhá tráva působí 
na hudební scéně již 28 let a v současné 
době hrají ve složení Robert Křesťan, Lu-
boš Malina, Luboš Novotný, Radek Hláv-
ka, Tomáš Liška a Martin Novák. Nenech-
te si ujít!

JABLKOŇ 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO FOSU 

24. 10. / 20:00
Přijďte podpořit benefiční koncert kape-
ly Jablkoň na podporu činnosti obecně 
prospěšné společnosti Fosa, která usi-
luje o začlenění lidí se znevýhodněním 
zejména v důsledku zdravotního po-
stižení a pomáhá jim k samostatnější-
mu životu. Jablkoň je setkáním Georga 
Friedricha Händela s pračlověkem. Tato 
velmi stručná charakteristika publicis-
ty Jiřího Černého asi nejlépe vystihuje 
svéráznou hudbu skupiny, která se s ne-
všedním nadhledem pohybuje na hrani-
cích moderní vážné hudby a popu. 

HRANÍ BEZ HRANIC

19. 10. a 30. 10. / 15:00–18:00
Akce pro děti i rodiče z Jižního Měs-
ta i z druhého konce světa. Pohádka, 
výtvarné a pohybové dílny, deskohra-
ní, jazykové a literární hrátky a mnoho  

 
dalšího. Vstupné zdarma. Program byl 
podpořen dotací Ministerstva vnitra 
v rámci programu Integrace cizinců na 
lokální úrovni. 

Vystavující: 
Dům dětí a mládeže Jižní Město

Název výstavy: 
Malujeme písničky 
(obrázky z výtvarné soutěže)

3. 10. – 3. 11. 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



Zlatou svatbu oslavili na 
Chodovské tvrzi 9. 8. 2019 
manželé Olga a Evžen Sýkorovi.

Městská část má prvního ob-
čánka roku. Letos je jím Maru-
ška Zítková, kterou s rodiči v ob-
řadní síni Chodovské tvrze přivítal 
starosta Jiří Dohnal. Doprovodili ji dva 
starší sourozenci – tříletý Kubík a pěti-
letý Honzík. Celé rodině přejeme hodně 
zdraví a radosti! 
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Naše zlatá svatba
V červenci r. 1969 jsme byli sezdáni 
na pražské Novoměstské radnici. Od-
dávající ve velmi neformálním a pro-
cítěném proslovu nám tehdy popřál 
štěstí „do nelehké doby pro náš ná-
rod“. Ale nám v pětadvaceti letech 
patřil svět a začali jsme ho společně 
šlapat. Tu zvesela jsme skákali, tu ob-
čas klopýtli. A postupně se nám na-
rodili syn a dcerka, kteří se stali cent-
rem našeho žití. Oba jsme to dotáhli 
až k ukončení vysoké školy (stavař 
a lékařka) – a přišla i partnerská krize 
vinou mého, u chlapů kol padesátky 
dost typickému „zdivočení“, ale nako-
nec jsme vše překonali a zůstali spolu 
v rodině, která se díky šťastným man-
želstvím obou potomků začala roz-
růstat postupně o tři vnučky - a ko-
nečně i pořádného kluka! 
A před deseti lety, když jsme pomoh-
li oběma dětem získat vlastní byty, 
jsme opustili po dlouhé době rodné 
Vinohrady a přestěhovali se na „Ji-
žák“. Mně se do paneláku moc ne-
chtělo – ale dnes si nové bydlení po 
všech stránkách chválíme – hodně ze-
leně i mezi domy, kousek dál hosti-
vařský areál nebo Milíčovský les, dob-
rá občanská vybavenost. A synovu 
rodinu máme dokonce pět minut od 
našeho domu. A tak jsme tu spokoje-
ně ještě dost dlouho pracovali a dožili 
se i důchodového období.
A letos na jaře jsme si uvědomili, že 
už to bude 50 let od toho našeho 
společného osudového kroku. A tak 
nás napadlo to oznámit i na míst-
ním městském úřadě. Dostali jsme 
se do kontaktu s velmi milou a vstříc-
nou paní Monikou Dvořáčkovou, kte-
rá hned začala organizovat „zlatosva-
tební“ oslavu. A devátého srpna na 
Chodovské tvrzi jsme byli doslova 
šokováni celým oslavným ceremo- 
niálem, včetně hezkého proslovu 
pana místostarosty Ing. Sedekeho, 
koncertem dvou pěvců a neustálým 
cvakáním fotoaparátů a kamery při-
zvaných dokumentaristů. A potom 
nás vyvedli na dvůr a postupně jsme 
jako rodinné procesí za krásného po-
časí obešli celou tvrz – a stále pózy 
a úsměvy „do kamer“. Manželka to 
stručně zhodnotila – bylo to důstoj-
nější i veselejší než vlastní svatba! 
A u paní Dvořáčkové jsme si po mě-
síci vyzvedli rozsáhlé fotoalbum a vi-
deokazetu dokumentující tuto pro 
nás slavnou událost. A vše bylo po-
skytnuto zcela bez úhrady, což nás 
také velmi překvapilo.
Proto bychom chtěli vyjádřit velké 
díky jak paní Dvořáčkové, tak celému 

městskému úřadu za umožnění 
tak důstojné a dobře prokompo-
nované oslavy naší „zlaté svat-
by“. Máme na co vzpomínat!
 Olga a Evžen Sýkorovi

S úctou Petru Hapkovi a Evě Olmerové 

23. 10. / 17.00 
Šansoniérka Naďa Válová, držitelka ceny 
Anděl, byla múzou Petra Hapky, s nímž 
dlouhodobě spolupracovala, stejně tak 
jako s jeho dvorním textařem Michalem 
Horáčkem. Slyšet jste ji mohli například 
v albech Trochu jinak, Ohrožený druh či 
Točí se dokola. Nedávno vydala své pro-
filové album pod vydavatelstvím Warner 
Music v produkci Báry Basikové s texty 
Michala Horáčka. Dlouhodobě se věnuje  

 
také svému projektu „S úctou Evě Olme-
rové“, kde prezentuje písně své oblíbe-
né ikony. Naďa vás jistě zaujme osobi-
tou barvou a energií svého hlasu, který 
je v současnosti na české hudební scéně 
exkluzivní, a její vystoupení se tak stává 
nezapomenutelným zážitkem. Na Cho-
dovské tvrzi ji doprovodí její dvorní pia-
nistka Anna Cibuľová. 

Jazz klub Tvrz: Anna M. Kolingerová Quartet 

24. 10. / 20.00 
Anna M. Kolingerová zaujme výjimečnou 
barvou hlasu a širokým interpretačním 
záběrem. Věnuje se jazzu, soulu i popu. 
Jejími oblíbenými interprety a skladateli 
jsou Ella Fitzgerald, Ray Charles, George 
Gershwin a další. Anna je absolvent-
kou šestiletého studia Mezinárodní kon-
zervatoře v Praze oboru Jazzový zpěv  

 
a jejími učiteli byli 
např. Ondřej Ruml, 
Filip Gondolán. Vy-
stupuje nejčastěji jako sólová zpěvač-
ka v hudebních projektech jazzového 
a populárního žánru v Praze. (Restau-
race Chodovská tvrz - Kapacita klubu 
omezena!)

Český konstruktivismus 

11. 9. 2019 – 3. 11. 2019 
Obrazy, sochy, grafika
Velká galerie Chodovské tvrze hostí pro-
dejní výstavu předních českých výtvarní-
ků období tzv. českého konstruktivismu 
od 60. let minulého století. Tato epocha 
představovala – nejen u nás - zlomovou 
dekádu, pro niž byl charakteristický tech-
nický pokrok a rostoucí víra v něj, stej-
ně jako sílící optimismus. Tyto tendence 
v českém umění reprezentují díla auto-
rů spjatých především s činností skupi-
ny Křižovatka (1963) a s přelomovou  

 
výstavou Nová citlivost (1968), vymezu-
jící se proti tehdejšímu dalšímu proudu – 
existenciálně laděnému informelu.
Zastoupeni jsou: Václav Boštík, Hugo 
Demartini, Milan Grygar, Jiří Hilmar, Jiří 
Kolář, Stanislav Kolíbal, Radoslav Krati-
na, Jan Kubíček, Alena Kučerová, Franti-
šek Kyncl, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, 
Vladislav Mirvald, ale i František Kupka 
a další. 
15. 10. Komentovaná prohlídka – od 
18.00

Životní 

jubilea 

Životní 

jubilea 

poděkování



Spisovatel humorista Miloslav Švandrlík 
Dne 26. října 2009 bylo oznámeno úmr-
tí Miloslava Švandrlíka. Náš jihoměst-
ský soused, spisovatel humorista bydlí-
cí od mládí v Chodově, prošel osobitým 
vývojem. 

Zajímal se o herectví, poté se zaměřil na 
režijní práci, vystupoval i v estrádách, ale 
brzy se věnoval psaní povídek a fejetonů. 
V letech, kdy psaného veselí nějak nepři-
bývalo, jsme v roce 1961 přivítali kniž-
ní soubor jeho textů Z chlévů i bulvárů 
aneb smrt je moje východisko. Dnes už 
o tom ví asi málokdo. Nejméně dvakrát 
za svůj život však Miloslav Švandrlík stál 
v samém centru všeobecné pozornosti. 
Poprvé, když v době tzv. pražského jara 
napsal román Černí baroni aneb Válčili 
jsme za Čepičky. Na základě autopsie, ale 
se sobě vlastním rozmarným rozvedením 
předložil v knize obrázek povinné vojen-
ské služby u tehdy nechvalně proslulých 
pomocných technických praporů – PTP. 
Získal patřičný věhlas, „nahlas“ ovšem 
jen nakrátko. Po explozi ironického hu-
moru Černých baronů byl po dlouhá léta 
odkázán živit se příspěvky do tehdejšího 
ventilu atmosféry – satirického týdeníku 
Dikobraz. Tisíce námětů uplatnil zpravi-
dla v návaznosti na charakteristické kres-
by Neprakty – Jiřího Wintra. Od r. 1973 
mají mnozí mezi vzpomínkami na dět-
ství uloženu dvojici žáků Kopyta a Mňou-
ka a jejich klukovská dobrodružství ve 

Švandrlíkově podání. Následující rok 
po proměnách nastolených v listopadu 
1989 pak znovu vpochodoval do knihku-
pectví jako vojín Kefalín v druhém, dopl-
něném vydání „černých baronů“. Román 
je nyní obecně znám, některým díky fil-
movému zpracování nebo televiznímu 
seriálu. M. Švandrlík se poté rozepsal, do 
„své“ police v knihkupectvích a knihov-
nách vložil četné svazky, včetně autobio-
grafických. Režisér Zdeněk Troška zfilmo-
val také jeho předlohu Doktor od Jezera 
hrochů.

Miloslav Švandrlík ruch příliš nevyhledá-
val. Rád poseděl a povykládal si u dvoj-
ky dobrého bílého vína, ať doma, nebo 
v řidších časových intervalech v solidních 
restauracích v okolí. Nechal se vyvést 
i mimo městskou čtvrť. V posledních le-
tech měl pohybové obtíže. Městská část 
spisovateli udělila čestné občanství, re-
laxační park na chodovském náměstí, 
nyní po něm pojmenovaném, zdobí jeho 
busta. 

 Jiří Bartoň 
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Kdysi a dnes 

Původně postavili přes těleso dálnice širší mostovku. Byla zapotřebí při stavbě Jižního Města. V r. 2005 starý most nahradila elegantní lávka. 
Nasouvána byla za provozu na dálnici. (Foto vlevo.) Při její letošní letní rehabilitaci došlo k odstranění důsledku provozu a vůbec lávka září víc 
jak kdysi nová. (Foto vpravo.) Text a fotografie: Jiří Bartoň.

Miloslav Švandrlík ve svém domácím azylu. Foto: Jiří Bartoň 

Jan Žižka v Praze 11
Naše městská část, původně Praha – Jižní Město, byla zřízena v posledním desetiletí 20. sto-
letí. Chráněnému dubu na okraji Kunratického lesa za Centrem Chodov někteří dřív říkali Žižkův. 
Hraniční strom ale začínal růst někdy v 18. století. Možná však těmi místy Jan Žižka z Trocno-
va, dvořan Václava IV., občas projel. Král rád přebýval na Novém hradu. Žižka možná překročil 
i práh naší tvrze, patřila řádu, s jehož předáky se král setkával. Zemřel, již jako proslulý vojevůd-
ce, 11. října 1424 u hradu Přibyslavi. 
* Ve čtvrtek 10. října v 16.00–17.30 hod. v klubovně opatovské pobočky městské knihovny za-
hájí přednáška Nový hrad a Kunratice ve starší historii 2. ročník cyklu Za naší minulostí vsedě. 
Vstup je volný.
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FC Háje JM – aktivní jako vždy
I v sezóně 2019/2020 to v areálech klu-
bu FC Háje JM bude hýřit nejen fotbalo-
vými aktivitami.

Během září jste už moh-
li v areálu K Jezeru pozo-
rovat Sportovní dopoledne 
pro blízké mateřské a zá-
kladní školy či dva školní tur-
naje, které jsme uspořádali ve 
spolupráci s DDM JM. Tradičně 
jsme se v polovině září také ak-
tivně zapojili do Dnů Prahy 11.

Kromě těchto známých činností u nás 
však nový ročník nabízí i novinky. Pro za-
jištění co nejkomplexnějšího sportovního 
vývoje našich svěřenců nově do tréninku 
zapojujeme skoky na trampolínách s pro-
fesionálními trenéry, a to přímo v našem 
areálu. Navíc díky nadšeným trenérům 

a ochotnému vedení se v mládeži podaři-
lo započít projekt s cílem zajistit ještě in-
dividuálnější přístup ke všem našim hrá-
čům a hráčkám.

I přes novinky ale nezapomí-
náme na naše obvyklé akti-
vity. Během podzimu určitě 
mnohokrát metodicky pro-

školíme a posuneme naše tre-
néry. Na Hájích se znovu může-

te těšit i na oslavu Halloweenu 
či na již čtvrtý ročník Hájeckého 

běhu pro dobrou věc, pro který je 
vyhraněna první adventní neděle.

Aktuální informace o dění v klubu se 
vždy dozvíte na našem webu fc-haje.cz 
nebo na našich sociálních sítích.

 Mikuláš Zbořil, FC Háje JM

Na slovíčko s mistry světa
Letos před prázdninami přišel historic-
ký okamžik pro český i světový florbal, 
když MS juniorů ovládla česká reprezen-
tace. V kádru zlaté juniorské reprezenta-
ce bylo i trio hráčů FLORBAL CHODOV 
Šimon Doubek, Daniel Eremiáš a Mar-
tin Řezáč a všechny tři budeme v cho-
dovském dresu vídat i v nadcházející 
sezóně. Proto jsme je poprosili o pár 
slov k novému ročníku nejvyšší nové 
soutěže.

V první řadě gratulujeme k zisku titulu 
mistrů světa! Říká se, že takové trium-
fy člověk chvilku vstřebává. Už vám do-
šlo, co jste dokázali?
MŘ: Od vítězství už nějaká doba uběhla, 
ale přece jenom se to v Česku předtím 
ještě nikomu nepovedlo, radost z trium-
fu tedy stále koluje. Titul mistrů světa 
je samozřejmě nádherná věc, vzpomín-
ky na celý život.
ŠD: Těžko říct, možná to úplně docení-
me až za pár let, zvlášť pokud by Česko 
čekalo na další zlatou dalších 30 let. Ale 
rozhodně to byl úžasný zážitek.
DE: To nevím, ale nějaký odstup už od 
MS je a jsou to opravdu neuvěřitelné 
vzpomínky. 

Za pár dní se rozběhne nová sezóna 
a vy budete hájit barvy Chodova. Jak 
se na ni těšíte a jaká máte očekávání?
MŘ: Já se těším moc. Doufám, že se 
propracuji do našlapané sestavy Chodo-
va a florbalem se budu bavit. 
ŠD: Už se moc těším. Pauza byla po-
měrně dlouhá, navíc vyplněná nepopu-
lární fyzickou přípravou. Doufám, že svý-
mi výkony navážu na minulou sezónu 
a posunu se zase o kousek výš.
DE: Poslední rok sice skončil zlatým MS, 
ale jinak mi ho hodně pokazilo zranění, 
takže se těším zpět na hřiště a doufám, 
že si sezónu pořádně užiju.

Jižní Město je úspěšným florbalovým 
teritoriem, ale diváků chodí méně než 
třeba v menších městech. Proč by měli 
čtenáři přijít do haly?
MŘ: Florbal je pro diváky atraktivním 
sportem. Je rychlý, stále se něco děje, 
padá hodně branek. Přál bych si, aby se 
lidé z okolí naučili na Jižák chodit a přišli 
nás v nadcházející sezoně podpořit. 
ŠD: Myslím, že florbal je hodně zají-
mavý sport hlavně díky své rychlosti 
a nevyzpytatelnosti.
DE: Chodov je špičkou v Česku a snaží-
me se hrát ofenzivní florbal, takže by si 
to lidi neměli nechat ujít.

Jste mistry světa, ale na dvou domá-
cích titulech s Chodovem jste se kvů-
li nízkému věku nemohli podílet. Je to 
váš další cíl?

MŘ: Chodov patří k české špičce, proto 
asi není tajemstvím, že touha vyhrát ti-
tul je každým rokem stejně velká. V po-
sledních dvou sezonách se nám tento cíl 
splnit nepodařilo, tak uvidíme, jestli se 
to povede letos.
ŠD: Myslím, že do sezóny jdeme s cí-
lem zahrát si pražské Superfinále a kdy-
bychom tam byli, tak ho určitě budeme 
chtít vyhrát.
DE: Byl by to další splněný sen, ale já 
osobně jdu krůček po krůčku. Chci se 
dostat do sestavy a postupně budovat 
svou pozici. Na finiš ligy zatím nemyslím.

Díky za florbalové info a do nové sezony 
hodně energie a už standardně spousty 
medailových úspěchů.

 Redakce & David Podhráský

Zleva Dan Eremiáš, Šimon Doubek, Martin Řezáč



• „ROZVOJ BETONEM“ OBYVATELÉ PRAHY 11 
NECHTĚJÍ | Média nabídla článek na téma sídlišť, 
v němž autoři vystihli, co sám mám na jazyku: „Klí-
čovou hodnotou je zeleň a příroda, pokud sídliště 
zahustíme, zničíme jejich největší benefit a pak už 
se paneláky opravdu stanou jen pouhopouhou uby-
tovnou,“ říká sociolog Ondřej Špaček. „To, co dnes 
tvoří identitu sídlišť, vychází z kvalit, kvůli kterým 
lidé na sídlištích bydlí a stěhují se na ně. Jsou to 

velké zelené plochy, snadná dostupnost, možnost 
vybrat si, jestli žít komunitně i anonymně, odděle-
ná doprava od zástavby a vyžití pro děti,“ říká an-
tropolog Michal Lehečka. „Sídliště si pořád drží 
svébytnost, často se vykrucují z logiky ekonomic-
kého růstu. To dělá některým odborníkům dost vrá-
sek, jenže mnoha lidem, kteří na nich bydlí, je právě 
tohle odlišné společenské nastavení sympatické. 
I přesto ze strany politiků města a developerů 

často dochází k PŘEHLÍŽENÍ POTŘEB A NÁZO-
RŮ MÍSTNÍCH OBYVATEL, zejména dochází k ne-
pochopení, že někdo může být se současným sta-
vem sídlišť v zásadě spokojen a bude souhlasit jen 
s méně zásadními změnami svého životního pro-
středí.“ Proč takto neuvažují vzdělaní radní a zastu-
pitelé z ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTI? Proč 
nás a naše domovy nebrání?
 Martin Farmačka, HPP 11
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Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – 4. čtvrtletí 2019
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 
(OŽP) oznamuje, že velkoobjemové kon-
tejnery na objemný odpad (VOK) budou 
ve 4. čtvrtletí 2019 přistaveny na Jižním 
Městě v níže uvedených termínech. Služ-
bu VOK organizuje a hradí ze svého roz-
počtu hl. m. Praha, VOK přistavuje svo-
zová společnost MIKAPA plus, s.r.o., 
jako subdodavatel na základě smlou-
vy s hl. m. Prahou. OŽP upozorňuje, že 
VOK jsou určeny pouze pro objemný od-
pad z domácností (nábytek, sportovní 

náčiní, koberce a podlahové PVC, umy-
vadla a záchodové mísy apod.), který ne-
lze ukládat do běžných kontejnerů, niko-
liv pro odpad vznikající při podnikatelské 
činnosti. Do VOK nelze odkládat stavební 
suť, nebezpečné složky komunálního od-
padu (baterie a akumulátory, barvy, che-
mikálie, zářivky apod.), vyřazená elektric-
ká zařízení (chladničky, pračky, televize, 
monitory, počítače apod.), biologicky roz-
ložitelný odpad ze zahrad nebo pneuma-
tiky. Uvedené druhy odpadu lze odložit 

ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (nej-
bližší je v ul. Bartůňkova u stanice met-
ra Opatov). VOK jsou přistaveny ve sta-
novený den pouze po dobu 4 hodin, a to 
v jednotném čase od 15:00 do 19:00 
hod. Po celou dobu přistavení VOK je 
přítomna obsluha, která koordinuje uklá-
dání odpadů. Oproti dříve zveřejněnému 
harmonogramu na 2. pololetí 2019 bylo 
dodatečně doplněno dalších 12 termínů 
(6 v říjnu a 6 v listopadu, v přehledu jsou 
vyznačeny červeně).

Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova 29. 10., 21. 11., 9. 12.
Bachova 1593 16. 10.
Bachova–Mikulova 18. 11.
Benkova 1691 (parkoviště) 15. 10.
Blažimská–Klapálkova 3. 10.
Brandlova 1641 (za Startem) 17. 10., 2. 12.
Brechtova–Květnového vítězství 15. 10.
Brodského 1671 12. 11.
Černockého (parkoviště) 8. 10.
Divišovská–Šternovská 4. 11.
Doubravická–Bohúňova 2. 10., 14. 11.
Hekrova 853 (parkoviště) 27. 11.
Hlavatého–Mejstříkova 7. 10., 5. 11., 3. 12.
Hněvkovského 1374 30. 10., 10. 12.
Chomutovická 10. 10., 4. 11., 12. 12.
Janouchova 671 (u MŠ) 26. 11.
Klapálkova–Čenětická 12. 12.
Konstantinova–Metodějova 24. 10., 20. 11.
Kosmická–Anny Drabíkové 26. 11.
Kryštofova–Kazimírova 9. 10., 11. 11., 17. 12.
Křejpského 1514 22. 10., 4. 12.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 11. 11., 11. 12.
Majerského–Samohelova 7. 10., 25. 11.
Matúškova 831 (u Blankytu) 23. 10., 5. 12.
Metodějova (parkoviště) 6. 11.
Michnova–Podjavorinské 21. 10., 28. 11.
Mnichovická–Tatarkova 30. 10., 10. 12.

Modletická 1390 (vnitroblok) 14. 10., 27. 11.
Mokrá–Zimákova 16. 12.
Novomeského 690 (parkoviště) 9. 10., 25. 11.
Plickova 880 1. 10., 13. 11., 19. 12.
Radimovická 1424 (parkoviště) 22. 10., 4. 12.
Rujanská–Donovalská (u TS) 7. 11.
Schulhoffova 794 1. 10.
Stachova–V Hájích 19. 11.
Šalounova 1939 13. 11.
Štichova 640 (parkoviště) 7. 11., 18. 12.
Tererova (u ZŠ) 31. 10.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 2. 10., 14. 11.
Ženíškova–Květnového vítězství 31. 10., 21. 11., 11. 12.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 28. 11.
Dědinova 2002 16. 10.
Gregorova–Hrudičkova 17. 10., 2. 12.
Hráského–Jarníkova 3. 10., 18. 11.
Hrdličkova–Blatenská 12. 11., 19. 12.
K Dubu 8. 10., 20. 11.
Kloboukova 2230 (parkoviště) 21. 10., 3. 12.
Krejnická 2021 (za Chrpou) 16. 12.
Láskova–Malenická 14. 10., 19. 11.
Lažanského 24. 10., 18. 12.
Nechvílova 1826–29 23. 10., 5. 12.
Petýrkova 1953 10. 10., 6. 11., 17. 12.
U Nové dálnice 5. 11.
Vojtíškova 1783 29. 10., 9. 12.

Info: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru Nabídková min. cena (v Kč) m2/rok

Anny Drabíkové 534 208 68,68 provizorní zdravotní středisko 1500

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklad 600

Opatovská 1754 8 54,54 sklad tiskovin 600

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
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• Vedení městské části schválilo dvojnásobné na-
výšení daně z nemovitosti | V době, kdy nezvy-
šování daní mají v programu snad všechny stra-
ny v Poslanecké sněmovně, přichází vedení hl. m. 
Prahy s nápadem zvýšit daň z nemovitosti. Ro-
zeslalo proto dopis s dotazem na navýšení všem 
městským částem. Vedení Prahy 11 se usneslo 
na dvojnásobném navýšení této daně. Pro běžný 
byt 3+1 to znamená navýšení o cca 1000 Kč, pro 

majitele rodinných domů pak navýšení činí několik 
tisíc. Tohle je ona slibovaná podpora bydlení pro 
všechny věkové a sociální kategorie na Praze 11? 
Kromě zvyšování daňové zátěže obyvatel máme 
ještě jeden důvod k nesouhlasu. Nemáme důvěru 
ve vedení MČ, že utratí 40 mil. Kč, které tímto na-
výšením přitečou do rozpočtu, ve prospěch obča-
nů MČ. Naopak tak jako doposud budou tyto pro-
středky směřovat mj. na placené trafiky pro koaliční 

zastupitele, pseudoporadenské smlouvy nebo na 
nesmyslné a předražené projekty typu Sandra, kte-
ré občanům Prahy 11 nepřinesou vyšší kvalitu je-
jich bydlení. Budeme se proto jak na zastupitelstvu 
MČ, tak na Zastupitelstvu hl. m. Prahy toto rozhod-
nutí snažit zvrátit. Navýšení této daně je jen další 
ukázkou toho, že radniční koalice Piráti, ANO, ODS, 
TOP-STAN škodí občanům JM. 
 Ing. Ladislav Kos st., HPP 11

• Plán brutálního zabetonování Roztyl je zpět! | 
Náš spolek Zelené Roztyly vznikl za éry primáto-
ra Béma a starosty P11 Mlejnského zejména kvůli 
ochraně území kolem stanice metra Roztyly pro-
ti rozsáhlé změně územního plánu Velké Roztyly. 
Změnu se i díky sepětí místních obyvatel poda-
řilo zastavit. Bohužel se nám plány brutalistické-
ho zastavění okolí metra po 10 letech jako bume-
rang vrací zpět, a to v podobě aktuálně zveřejněné 

územní studie Roztyly, kterou si objednala Pra-
ha 11, ale chopil se jí šílený architekt. Ten oprášil 
staré plány Mlejnského architektů a vychází vstříc 
developerům, kteří v okolí metra spekulativně 
skoupili pozemky pro zeleň, sport a rekreaci a nyní 
je chtějí změnit a „zhodnotit“ na stavební parcely 
(stavět se má od D1 až po Hotel Globus). Přemís-
ťují se autobusové zastávky na metru Roztyly prá-
vě kvůli uvolnění pozemků pro výstavbu? Územní 

studii naleznete na webu P11 (Územní rozvoj a re-
generace/Strategické plánování/územní studie) 
nebo na FB a webu HPP11, kde zveřejníme i naši 
petici/připomínky ke studii. Představení studie pro-
běhne 30. 9. v 16:00 v sále č. 201 na magistrátu 
(Jungmannova 29) a 9. 10. od 18:00 v KC Zahrada. 
Písemné připomínky ke studii může zaslat každý 
do 15. 10. na OÚR magistrátu.
 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• Možná už dnes naposledy,... | ...vážení čtená-
ři této rubriky, je mi dovoleno zveřejnit na této 
stránce svůj příspěvek. Uvolněný předseda me-
diální komise, pan Holan, má totiž za to, že zde 
publikujeme „lživé názory“ a je třeba nám v tom 
zabránit. „Nápravné“ komentáře pod našimi tex-
ty, které ale ve své podstatě nejsou ničím víc než 
jen názory „vládnoucí” strany, již zdá se nejsou 
dostatečným opatřením. Vy, čtenáři, prý totiž 

nemusíte chápat význam slova NÁZOR a mohli 
byste nabýt dojmu, že to, co píšeme, by nedej 
bože mohla být SKUTEČNOST. V periodicích ji-
ných pražských částí má prý povětšinou jeden kaž- 
dý klub nárok na jeden článek, obvykle ve formá-
tu odpovědi na zadanou otázku. Takže brzy si tu 
nejspíš budete moci číst o tom, jak se v HPP11 
(málokdo jiný zde totiž pravidelně přispívá) těší-
me na Vánoce a jaký je náš vztah k Uruguayi. Že 

ale právě prostor, kterého se v Klíči dostává al-
ternativním či kritickým názorům na činnost rad-
nice, byl jedním z klíčových kritérií, díky kterému 
Klíč získal v roce 2018 stále dokola Radou omí-
lané ocenění občanského sdružení Oživení, dnes 
už nikoho nezajímá. Tudíž mi dovolte se s Vámi 
rozloučit a popřát Vám mnoho „zábavy” při čtení 
pozitivního obrazu o naší radnici!
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Proč je HPP11 tak „opatrné“ | Zastupitelům 
HPP11 se vyčítá, že nechtějí rozvoj Jižního Města. 
Dokonce nechtějí dostupnější parkování pro oby-
vatele, protože nepodpořili všechny podněty na 
úpravy územního plánu, které mají vést k výstav-
bě parkovacích domů. Pokusím se tento postoj 
vysvětlit. Pečlivě zvažuji všechna rizika, která jsou 
se změnami či úpravami plánu spojena. V Krejnic-
ké ul. Roztylské spolky podporují vznik parkovacího 

domu pro obyvatele Roztyl a souhlasí se změnou 
územního plánu, neboť je již připravena příslušná 
studie. V Gregorově ul., kde se nabízí jednopodlaž-
ní nástavba parkoviště, hledáme takovou změnu, 
abychom eliminovali její zneužití např. na výstavbu 
obecních bytů. (Praha hledá pozemky na sídlištích, 
které by obecními byty zastavěla.) To, že se neobá-
váme zbytečně, je vidět nyní v sousedství Klapál-
kovy ulice. V roce 2008 bylo zahájeno pořizování 

dvou změn územního plánu severně od ní. Změ-
ny z nezastavitelného území na zastavitelné byly 
schváleny v roce 2010 a 2012. K jedné z nich se 
naše MČ nevyjádřila, s druhou souhlasila. Toto dě-
dictví dopadá na tamější obyvatele v současnosti, 
kdy na obou pozemcích mají vyrůst další obytné 
domy, které povedou k dalšímu zahuštění již dnes 
intenzivní zástavby.
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

• Pomník maršála Koněva si klidně vezmeme na 
Prahu 11 | Přátelé, SPD Praha 11 se zásadně staví 
proti obrazoborectví radnice Prahy 6. Tamější pan 
starosta se snaží pod různými záminkami odstra-
nit pomník maršála Koněva. Pro nás to není komu-
nistický relikt, ale symbol vítězství nad fašismem 
a nacismem. Vítězství Československa, které by 
se nepodařilo bez Rudé armády a jejích velitelů. 
Zlé jazyky tvrdí, že skutečným důvodem je mastná 

provize pro pana starostu za výstavbu podzemních 
garáží pod pomníkem a těžká bronzová socha pře-
ce jen něco váží. Bohužel zasedání zastupitelstva 
Prahy 6 probíhá v ten samý den 12. září jako za-
stupitelstvo Prahy 11 a my jako zastupitelé máme 
povinnost být na našem zasedání. Otevřeme však 
určitě bod, kdy navrhneme Praze 6 v případě od-
stranění pomníku maršála Koněva, aby byl umís-
těn na území naší městské části. Věříme totiž, že 

se stane podobně jako na Praze 6 překážkou dal-
ší nadměrné výstavby na Jižním Městě. Podobně 
bychom hájili pomník na bývalé stanici Kosmonau-
tů a ostatní díla socialistického realismu. Nezvrat-
ně totiž patří ke kulturní paměti našeho města, 
a neměly by tedy podléhat tlaku developerů a je-
jich starostů. A na příkladu Prahy 6 jasně vidíme, že 
naše městská část na tom špatně není. 
 Libor Pechmann, SPD

• Proč vedení radnice Prahy 11 považuje Stop 
kamionům – iniciativa pro dostavbu Pražské-
ho okruhu za zbytečnou? | 11. 6. 19 se kona-
lo setkání náměstka pro dopravu MHLMP p. A. 
Scheinherra, starosty Říčan p. V. Kořena, staros-
ty Prahy 11 p. J. Dohnala a radního pro dopravu 
P11 p. M. Duška. Je s podivem, že vedení radni-
ce P11 neoslovilo na jednání tuto iniciativu, kte-
rá dlouhodobě řeší podporu Pražského okruhu 

zejména v části 511. Její činnosti si všimli v Bru-
selu představitelé Evropské komise, Magistrátu 
hl. m. Prahy, Hospodářský výbor PS. Na všechna 
setkání byli představitelé této iniciativy pozvá-
ni. Je s podivem, že J. Dohnal ignoruje tuto ini-
ciativu, či se můžeme domnívat, že jde o záměr, 
protože spoluorganizátoři jsou z opoziční strany 
Jižní Město – náš domov? P. Sýkora a zastupi-
tel P11 P. Souček? Či si p. Duška v době svého 

studia na VŠ nevšiml aktivit Stop kamionům – 
iniciativa za dostavbu Pražského okruhu a napří-
klad přes 4 tis. podpisů pod dopis p. premiéra, ať 
konečně politici podpoří dostavbu části Pražské-
ho okruhu 511? Vítáme změnu v postoji starosty 
pana Dohnala, kdy v minulosti prosazoval regio-
nální variantu části okruhu mezi D1 a Běchovice-
mi a nyní se snad kloní variantě 511. 
 Ing. Petr Souček, JM-ND

• Potřebujeme Řešení pro Prahu 11? | V roce 
2018 jsme pod hlavičkou SPD jako jediní v celé 
Praze získali dva mandáty. To proto, že jsme 
silně orientováni na místní problémy. První rok 
v zastupitelstvu je za námi. Jsme v konstruk-
tivní opozici, prosadili jsme výsadbu stovek no-
vých stromů na Praze 11 a získali kontrolní 
místa v komisích a výborech. Komunikace koali-
ce – opozice relativně funguje. Evropské volby 

nedopadly mým zvolením, tudíž se stavět nej-
spíš bude. A upřímně zde říkám, že bez občanské 
podpory nemáme sílu výstavbu na Praze 11 za-
stavit. S mandátem evropského poslance jsme 
mohli získat budget 500 000 korun měsíčně na 
právní služby a byl by to vyrovnaný boj. Takto 
budeme vždy pozadu. Zastavit developery nemá 
sílu nikdo. Koalice ani opozice ani Hnutí pro Pra-
hu 11, důsledky vidíme sami. Rozhodl jsem proto 

jako občan zastupitel pod hlavičkou iniciativy Ře-
šení pro Prahu sjednotit občany napříč celou Pra-
hou. Zvýší se tak naše šance zastavit věci, které 
se na nás občany řítí: nadměrná výstavba, mod-
ré zóny všude včetně Prahy 11, mýtné za pou-
hý průjezd Prahou nebo třeba likvidační zvýše-
ní daně z nemovitosti. Přidejte se prosím k nám 
a sledujte FB stránky Řešení pro Prahu.
  Bc. Robert Vašíček, SPD

• Územní plánování a (ne)participace občanů na 
Praze 11 | Ráda bych poděkovala spoluobčanům, 
kteří se zajímají o veřejné dění a 3. 9. dorazili na 
Výbor pro územní rozvoj. I díky nim Praha 11 ne-
doporučila pořizovat změnu územního plánu (ÚP) 
v okolí rest. Koliba na Roztylech. Společnost AK-
MIT tam skoupila pozemky (zahrady) a opakovaně 
se je spekulativně snaží změnit na stavební par-
cely. Bohužel mezi zastupiteli (zejména z ANO) 

se najdou tací, kteří by takové plány i podpoři-
li. Výbor mimo jiné doporučil pořídit změny ÚP 
v ul. Krejnická a Gregorova pro výstavbu parkova-
cích domů. Radnice by ale v prvé řadě měla zjis-
tit aktuální deficit parkovacích míst v dotčené lo-
kalitě a dle toho navrhovat změny ÚP a kapacity 
parkovacích domů. HPP11 opakovaně žádá rad-
nici o zlepšení informování obyvatel o chystané 
výstavbě a o zveřejňování podkladů pro jednání 

veřejných výborů. Kde je slibovaná participace 
a projednávání stavebních projektů s veřejností? 
Setkání radních s občany a představení staveních 
projektů v dotčené lokalitě bylo za éry HPP11 
standardem. Proč to na jiných městských částech 
jde a u nás ne? A to si radnice platí (z našich daní) 
speciální Výbor pro otevřenou radnici a digitaliza-
ci! Vážení radní, máte co zlepšovat!
 RNDr. Katka Zelenková, HPP 11

• Poznámka redakční rady | vedení městské části Praha 11 navrhlo Praze navýšení daně z nemovitosti pro občany o 80 procent (tedy nikoliv na dvojnásobek, jak 
chybně tvrdí pan Kos). Tato daň nebyla v Praze zvýšena více než 10 let a např. při porovnání s pěti dalšími největšími městy ČR (Brno, Liberec, Olomouc, Ostrava 
a Plzeň) má Praha spolu s Brnem výnos z daně z nemovitosti na obyvatele nejnižší. 



28

• LOUČÍME SE? Zjevně brzy skončí tyto pří-
spěvky zastupitelů. Má jít o další držhubné 
opatření radnice pod vedením Pirátů, aby se 
lidé nedozvídali o tom, jak se svými kamarády 
drancují Jižní Město s Mlejnským v pozadí. Půl 
roku pod pirátskou vlajkou na Praze 11: trafiky 
a trestně stíhaní politici u moci. | Byla to údajně 
povolební strategie, která dovedla v únoru 2019 
Piráty Praha 11 do koalice s ANO, TOP 09-STAN, 

ODS. Zpětně je více než zřejmé, že strategie byl 
cár papíru, který měl Piráty dovést k postu sta-
rosty a dvěma radním bez ohledu na skutečnou 
politiku koaličních partnerů. Zatímco česká pirát-
ská politika vykvetla na kritice trafik a svéráz-
ného přístupu k veřejnému majetku, politika Pi-
rátů P11 rychle nabrala kurz do praktik starých 
jihoměstských matadorů. Za půl roku u moci se 
naplno projevily prodeveloperské úlitby, prodeje 

městských pozemků developerům, změny územ-
ního plánu ze zeleně na zástavbu (např. Výstav-
ní), z veřejných peněz se platí koaliční zastupite-
lé poradenskými smlouvami za milióny, pirátští 
zástupci sedí na několika židlích, komise/ výbo-
ry jsou bez opozice a veřejnosti. Bohužel se děje 
to, proti čemu pirátská politika vystupovala a na 
čem získala podporu veřejnosti. 
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Názory zastupitelů

Názor senátora

Vážení občané, 
jako senátor zvolený i za vaši MČ si Vás dovoluji 
opět stručně seznámit se svou prací.
Začnu něčím praktickým. Byl jsem zpravodajem 
novely zákona o dani z nabytí nemovitosti. V Se-
nátu jsme navrhli zrušení této nesmyslné daně, 
kdy kupující nemovitosti musí uhradit daň ve výši 
4 % její hodnoty. V praxi je to částka v řádech 
stovek tisíc korun, která by stačila na vybave-
ní bytu. Zrušení daně by tak pomohlo zejména 
mladým rodinám. Novelu musí ještě projednat 
Sněmovna.
Co dalšího jsme v poslední době v Senátu schvá-
lili? Navýšení důchodů o 900 Kč, protikorupční 
zákon o rozšíření Registru smluv, novelu záko-
na o České poště, která snad konečně přispěje 

k lepšímu fungování poštovních služeb ve Vaší 
MČ.
V neposlední řadě musím zmínit i žalobu na pre-
zidenta za hrubé porušení Ústavy, kterou jsem 
spolu s kolegy z Klubu Senátor 21 podepsal 
a která byla v červenci v Senátu schválena více 
než dvoutřetinovou většinou.
Co jsme naopak zamítli? Např. rozšíření EET na 
drobné živnostníky ve službách (tzv. 3. a 4. vlna 
EET), vznik „Agentury pro sport“, která má rozdě-
lovat dotace pro sport poměrně neprůhledným 
způsobem.
Nepřestávám rovněž hájit veřejný zájem a život-
ní prostředí ve věci stavebního zákona. Je to jed-
na z hlavních oblastí, které se věnuji mnoho let 
v komunální politice. Účastním se na toto téma 

jednání na mnoha fórech, včetně seminářů v Se-
nátu. Je veřejným tajemstvím, že novelu sta-
vebního zákona připravuje Hospodářská komora 
ve spolupráci s developery. Novela by umožnila 
stavět ve prospěch developerů na úkor obyva-
tel a jejich životního prostředí. Proti této nove-
le ostře vystupuji a budu dělat vše, co je v mých 
silách, aby byla upravena ve prospěch občanů.
Závěrem bych Vás rád pozval na prohlídku Sená-
tu spojenou s diskuzí. Skupiny 10-20 lidí (školy, 
domovy seniorů, úřady, sportovní kluby…) osob-
ně uvítám v senátních prostorách. Rovněž může-
te navštívit mou kancelář na pochozí zóně metra 
Háje (každé pondělí 14-18 h).

Ing. Ladislav Kos, Váš senátor
kosl@senat.cz, www.ladislavkos.cz

Inzerce

• Reakce redakční rady | Současná redakční rada Klíče nikdy neuvažovala o zrušení rubriky „příspěvky zastupitelů”. Veřejnost jednání výborů i komisí pravi-
delně navštěvuje. Opoziční strany mají své zástupce jak ve výborech, tak komisích. 
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METROPOLE ZLIČÍN
CENTRUM ČERNÝ MOST
CHODOV, ULICE TÜRKOVA

3 999 Kč
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Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00
www.re-max.cz/cool

604 438 177

Pokud potřebujete konzultaci 
či poradu, zastavte se 
a probereme vše u dobré kávy.

Martin Dohnal
martin.dohnal@re-max.cz
731 631 220   

Vladimíra Richterová
vladimira.richterova@re-max.cz
777 347 802

Michal Jošt
michal.jost@re-max.cz
608 829 521

Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za 
nejvyšší možnou cenu?

Nechte starosti na nás! Zvolte jistotu a garanci 
kvality našich služeb. 

Již 10 let působíme ve Vaší lokalitě. Společně, 
bezpečně, s jistotou. 



PRÁCE

• POZICE: MONTÁŽNÍK/ÚDRŽBÁŘ. Hledá-
me schopného a manuálně zručného pracov-
níka do týmu. Podmínkou řidičský průkaz sku-
piny B. Nástup možný ihned. Dobré platové 
ohodnocení. Kontakt: 602 716 745
BYDLENÍ

• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i s věcným břemenem na dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel.: 728 384 509
• Koupíme na JM byt pro dceru s dětmi. 
Platíme hotově, RK nevolejte! Tel: 704 371 
112, kudrnata.zora@seznam.cz.
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na 
JM jako doma! Prodáme, pronajmeme, 
vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-
hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 
ZDARMA poradit do našich kanceláří: 
Petýrkova 1993/30 a Steinerova 608/4 
na tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: info@ 
jihomestskereality.cz 
• Pro solventního klienta hledám urgentně 
ke koupi byt 2+kk až 2+1 na Jižním Městě, 
nejlépe sídliště Kateřinky nebo oblast mezi 
metrem Háje a Milíčovským lesoparkem. Ing. 
Hloušek tel.: 732 237 741
• Koupím chatu, chalupu do 50 km od Pra-
hy, v dobrém i špatném stavu. Děkuji za na-
bídku, tel.: 725 911 070

• Hledám ke koupi byt 3+kk a větší v Praze 
11. Družstevní nebo OV. Původní stav neva-
dí. RK prosím nevolejte. Tel.: 721 606 214
• Přímý zájemce koupí byt. Seniora mohu 
nechat v bytě na dožití. Na velikosti a stavu 
bytu nezáleží. Na vystěhování nespěchám. 
Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 
608 661 664
• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Jižní 
Město hledá pro své klienty byty k prodeji 
a výměně v Praze 11 a okolí. Využijte na-
šich dlouhodobých zkušeností a možností. 
Jsme ryze česká realitní kancelář, člen ARK 
ČR. Máme databázi zájemců, zavedený 
realitní i právní servis. Nabízíme poraden-
ství a odhady cen bytů. Vestibul metra 
Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741,  
www.hlousekreality.cz
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro mana-
žery firem s rodinami hledáme pěkné byty 
v Praze. Garantujeme bezproblémový prů-
běh nájmu. BEZ PROVIZE! T. 734 319 304
• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší 
do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum do 
30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat. 
Děkuji. 605 845 088.
SLUŽBY

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

• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, 
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, REKON-
STRUKCE ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, 
MZDY, DPH. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. 
WWW.ADMIS-UCTO.CZ. TEL.: 604 618 298, 
222 364 018
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz 
suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 
prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738,  
marti.dvorak@centrum.cz
• Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 
Výměna kuch. desek a dřezů. Volek-Jižní 
Město. Tel.: 602 649 359
• Nabízíme malířské a lakýrnické práce, 
štukování, stěrkování stěn i stropů, tel.: 606 
227 390, jsaifrt@seznam.cz
•!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozůsta-
lostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše 
za rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 
773 484 056
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech, i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.
• MATRACE NA MÍRU – prodej – molita-
ny, 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

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN. 
Opravy i rekonstrukce, světla, zásuvky, 
jističe, dotažení spojů, vedení elektřiny 
k novým kuchyním, zasekání i v lištách.  
www.elektrikarerben.cz, T.: 604 516 344
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služ-
by u zákazníka doma, v práci... T.: 777 285 669  
www.kadernice-do-domu.cz. 
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, BA- 
TERIE, odpady, topení. Rozvody vody a in-
stalace. Připojení myček, praček. Rekon-
strukce rozvodů. Kvalitně, levně se zárukou. 
Včetně víkendů. Tel.: 602 377 213
• Instalatérské práce, rozvody plynu, vody, 
odpadů. Připojení plynových spotřebičů. 
E-mail: horyna1960@seznam.cz, T: 603 554 
550
• Nabízíme strojové čištění koberců a ča-
lounění, mytí oken. Zkušenost, kvalita, osob-
ní přístup. Tel.: 773 540 170, e-mail: info@
dbuklid.cz 
• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad, tel.: 608 926 974, 
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• Mytí oken včetně rámů, žaluzií a parapetů 
od úklidové firmy. Nechte tuto práci na nás, 
už nelezte po štaflích. Používáme vlast-
ní náčiní a prostředky. Tel.: 724 006 275.  
www.pvj-group.cz/okna
• Instalatér – oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 771 808
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz

• široká nabídka masa 
a masných výrobků z vlastní 
výrobny

• maso pro vás bouráme 
denně čerstvé

• nakládaná masa, špízy, 
selata, krůty, klobásy, 
špekáčky

• maso vám rádi upravíme 
zdarma dle vašeho přání

• každých 14 dnů akční cenová 
nabídka

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK
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Chcete výhodně prodat byt? Zavolejte a přijďte se poradit. Jsem tu pro vás už 17 let.

Nejlépe hodnocený makléř ČR za rok 2018
V celostátní soutěži realitních makléřů zvítězil 
Ing. Zbyněk Hloušek z Jižního Města, který získal 
nejvíce hlasů od veřejnosti i od odborné poroty.

Ing. Zbyněk Hloušek 
Tel.: 732 237 741, www.zbynekhlousek.cz
Vestibul stanice metra Opatov

1. místo v ČR 1. místo v Praze     Cena odborné poroty

BANNER_KLIC_188x63_2.indd   1 23.04.19   12:46



• Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů a neby-
tových prostor. Tel: 732 359 883, www:rek-
-bachr.cz
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme ma-
lířské a lakýrnické práce. Byty, nebytové 
prostory, školy, kanceláře. T: 606 556 547, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz, www.
malovani-novotny.cz 
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 
604 517 565, e-mail: mirekrychly@seznam.
cz, www.stukmalba.cz
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 
Wifi, internetu, notebooků, výuka s trpělivým 
učitelem. Doprava zdarma. m: 604 806 516 
(i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz
• Vyčistíme váš koberec, sedačku a křesla 
u vás strojem na vlhko extrakční metodou. 
Zbavíme vás prachu, nečistot a roztočů. 
Slušné jednání a zkušenosti. T.: 724 006 
275. www.pvj-group.cz/uklid
• OPRAVA ŽALUZIÍ, SEŘÍZENÍ PLASTO-
VÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ, 
oprava přetrhaných vodicích lanek u žaluzií. 
zdenek.janci@email.cz, tel.: 733 720 950
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, DVD, 
hifi věží, videokamer, počítačů, monitorů atd. 
Rozumné ceny. AVC SERVIS – tel.: 222 361 
720, mob.: 602 390 630

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ - 530 
Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez poplatků 
za čekání a nástup, max. 4 pasažéři, snadné 
objednávání, spolehlivost. www.mrtransfer.
cz, tel.: 603 431 716, 608 553 080
• Servis plastových oken. Okna je nutno 
jednou za dva roky seřídit a promazat, ji-
nak neplní svou funkci a dochází k vážnému 
poškození. Prodej žaluzií. jirasek.servis@ 
seznam.cz. Tel.: 601 236 957
• Sekáme trávu, řežeme živé ploty a keře, 
čistíme zarostlé pozemky a provádíme pro-
řez trávníků vertikutátorem. Máme motoro-
vou techniku a přívěs na bioodpad. T.: 724 
006 275. www.pvj-group.cz
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-
vuje péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 
100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. Sami 
odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 606 
312 174, www.cistirnaperi.cz
• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, sate-
litu, set-top boxu, DVD, radiomagnetofonu. 
Servis malých domácích elektrospotřebičů. 
m: 739 049 499
• Zodpovědně pohlídám Vaše dítě, odvedu 
ze školky/družiny/školy na Opatově, Hájích, 
Chodově od 10/2019 v odpoledních hodi-
nách. Tel.: 602 696 973
• AJ, – individ., douč., příprava k maturitě, 
státním zk., konverzace – dějepis, zeměpis, 
filozof., psycholog., umění, začáteč. i pokroči-
lí, 15 let praxe, 606 767 899
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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Objednejte se
k lékaři na čas

a nečekejte

v naší péči  /  euc.cz

EUC_inzerce 188x130.indd   1 16/09/2019   10:20
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Zjistěte více na 
kariera.provident.cz

a na telefonu 
844 744 644

Přivýdělek se vždycky hodí
Zajímavá odměna
Flexibilní pracovní doba
Žádné dojíždění
Spolupráce na hlavní 
nebo vedlejší činnost

Co vás čeká?
Oslovování nových zákazníků
Spolupráce s těmi stávajícími
Poskytování půjček 
Výběry splátek

19114_PF_Nabor_92x63.indd   1 02.05.19   10:05
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• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabízím: 
Čištění, odvirování a servis PC u vás doma. 
Výběr, nákup a instalaci zařízení. Výuku prá-
ce na PC. M: 733 731 892, E: david.simko@
centrum.cz
• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme 
již 8 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a kvalitní vozový park. Svátky a víkendy bez 
příplatků. Km po Praze zdarma. 775 631 
233, www.stehovanivrana.cz
• Čištění koberců (malé plochy od 400 Kč), 
sedaček, židlí profistrojem extrakční meto-
dou (na vlhko). Pracujeme také o víkendech. 
Doprava po Praze 11 zdarma. Tel.: 737 566 
189
• Nabízím komplexní vedení účetnictví 
včetně zastupování na úřadech pro firmy 
a drobné živnostníky. Kvalita a nízké ceny. 
www.ucetnictvi-kulhavy.cz, mob.: +420 737 
456 008

• Nabízím vedení účetnictví jak PÚ, DAE, 
MZDY veškeré zpracování dokladů, zastou-
pení na úřadech, rekonstrukce účetnictví 
daňová přiznání. Dvořáčková 605 106 872
OSTATNÍ

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROB-
NOU GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ 
KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. NABÍD-
NĚTE. TEL.: 603 247 819 E-MAIL:  
CENTRUMS.T@POST.CZ
• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6,1. patro, přijímá k registraci nové pa-
cienty. Smlouvy s pojišťovnami máme. Tel.: 
267 914 143, mob.: 721 479 023
• Nájem nebyt. prostor 22 m2 Zdiměřic-
ká. Polosuterén, výklopná OKNA se šejdy, 
umyvadlo T+S VODA, ÚT, zem KOBEREC, 
WIFI, WC na chodbě. CENA dohodou, užívání 
ihned. 720 364 674, 721 871 498



32 Inzerce
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