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RGYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ
ambulance

Všechna vyšetření jsou plně hrazena 
ze zdravotního pojištění.

Možnost nadstandartní péče 
a prémiových programů.

Individuální 
přístup.

Pravidelné preventivní prohlídky
Poradna pro antikoncepci
Ultrazvuková diagnostika v oboru 
gynekologie a porodnictví

abdominální ultrazvuk
vaginální ultrazvuk
perineální ultrazvuk
sledování průběhu těhotenství 
včetně speciálního ultrazvukového 
screeningu   

Diagnostika a léčba
přednádorových změn 
děložního čípku
gynekologických zánětů 
neplodnosti
poruch menstruačního cyklu

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY - objednávejte se ZDE:
AmbiCare Clinic, K Hrnčířům 25, Praha 4, 149 00
Tel: +420 607 037 172, +420 601 129 744

Poradna
pro těhotné
pro ženy se závažnými 
chorobami v těhotenství

Laktační poradenství 
(i v rámci předporodní přípravy)

Poradna pro ženy v přechodu

Očkování proti rakovině 
děložního čípku

Prevence rakoviny 
trávicího traktu

Našim pacientkám poskytujeme profesionální 
a spolehlivou lékařskou péči.
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Potřebujete poradit s prodejem bytu?
REALIŤÁK ROKU JE TU PRO VÁS

V celostátní soutěži realitních makléřů zvítězil zkušený makléř 
z Jižního Města Ing. Zbyněk Hloušek, který získal nejvíce hlasů 
od veřejnosti i od odborné poroty.

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

DOMLUVTE SI ZDARMA KONZULTACI A VYUŽIJTE OVĚŘENÝCH SLUŽEB REALIŤÁKA ROKU A JEHO TÝMU

Tel.: 732 237 741      www.ZBYNEKHLOUSEK.cz       www.HLOUSEKREALITY.cz       Vestibul metra Opatov

Ing. ZBYNĚK HLOUŠEK
REALIŤÁK ROKU, certifi kovaný realitní makléř

Ing. Jakub Vais
certifi kovaný realitní makléř

PhDr. Jana Hloušková
certifi kovaná realitní makléřka

INZ_KLIC_Hlousek_188x130.indd   1 20.05.19   12:08
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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,

podzim se přehoupl do svých nádherných barev a dal reálně o sobě vědět. Období podzimu je krásné tím, 
že v celém svém průběhu se jeho barvy postupně proměňují až do chvíle, kdy listí opadá a nastane období zimy.

Za poslední měsíc opět proběhlo několik veřejných setkání s občany Jižního Města. Jedním z nich  byla prezen-
tace akce „Výsadba stromů na Praze 11“, která se uskutečnila v ZŠ Donovalská ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 18 ho-

din. Dále proběhlo veřejné představení Územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly, která vznikla na základě podnětu tří 
spolků (4-občanská, z. s., Zelené Roztyly, z. s., a Ochrana Roztyl, z. s.) z února 2017 na pořízení regulačního plánu či územní studie 
na území v okolí stanice metra Roztyly. Setkání, které obsahovalo prezentaci studie a následnou diskuzi, se uskutečnilo ve středu 
9. 10. 2019 večer v kulturním centru Zahrada. Zároveň jsme všechny přítomné informovali, že každý občan má možnost se k dané 
studii vyjádřit a zaslat na magistrát hl. města Prahy své vlastní námitky a připomínky. Námitky, připomínky MČ Praha 11 a veškeré 
další informace k tomuto tématu naleznete na naší internetové stránce zde:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-studie/ 
uzemni-studie-na-uzemi-v-okoli-stanice-metra-roztyly.html

Dále se povedlo zajistit dostatek finančních prostředků pro rozvoj Jižního Města. Na základě žádosti městské části Praha 11 
došlo na říjnovém zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ke schválení investiční dotace ve výši 30 mil. Kč a návratné finanční vý-
pomoci (tzv. půjčky) ve výši 100 mil. Kč. Důvodem žádosti bylo pokrýt náklady na současnou rekonstrukci multifunkční budovy San-
dra, která je umístěna na adrese Nad Opatovem 2140/2, Praha 4-Chodov. Rekonstrukce budovy započala v červnu 2019 a před-
pokládaný odhad jejího dokončení je polovina roku 2021.

Financování stavby je řešeno kombinací dotací z HMP (poskytnutá dotace z roku 2018 ve výši 200 mil. Kč a dotace z října 
2019 ve výši 30 mil. Kč.) a půjčky, tzv. návratné finanční výpomoci v uvedené výši 100 mil. Kč. Důvodem žádosti o finanční výpo-
moc je fakt, že MČ Praha 11 musela před podpisem smlouvy k realizaci rekonstrukce alokovat na jaře tohoto roku 130 mil. Kč, 
čímž jsme vyčerpali všechny volné finanční prostředky naší MČ. Uvedenou půjčku budeme splácet z výnosů z pronájmu ubytova-
cích jednotek v budově Sandra.

Přeji vám krásný a klidný podzim a 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

Začátkem října otevřela Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy (TSK) parkoviště 
P+R nedaleko stanice metra Opatov. Ob-
novení provozu parkoviště dosud bránily 
majetkoprávní spory mezi hlavním městem 
a soukromým spolumajitelem pozemků, na 
nichž parkoviště stojí. Trojstranná jednání 
se zapojením Prahy 11 nyní vedla k ukon-
čení sporů, a opatovské P+R tak může po 
dvou letech opět využívat veřejnost.

Hlídané parkoviště při ulici Chilská má ka-
pacitu 212 parkovacích míst a 4 místa pro 
ZTP: řidiči jej mohou nově využívat v čase 
od 4:00 do 1:00 hod., cena za celodenní 
parkování je v případě návazného cesto-
vání MHD jen 20 Kč. „Naše městská část 
se dlouhodobě potýká s deficitem parkova-
cích míst, proto jsem velmi rád, že se nám 
společně podařilo dospět k dohodě a par-
koviště opět plní svůj účel, navíc za přízni-
vou cenu,“ uvedl radní jedenácté městské 

Dostavba ZŠ Chodov: změna  
dopravních opatření v okolí stavby  

Dovolujeme si vás upozornit na změnu 
dočasných dopravních opatření v okolí 
ZŠ a MŠ Chodov, která souvisí s probí-
hající dostavbou školy. 

Potřeba úpravy těchto dopravních 
opatření vyplynula z diskuze s obča-
ny v rámci zářijového veřejného setká-
ní k aktuálnímu vývoji stavebních prací. 

Na základě četných připomínek tak 
nyní platí zákaz zastavení v ulici Du-
novského pouze v pracovní dny od 
6:00 do 19:00 hodin. Z důvodu sníže-
ní prašnosti komunikací vlivem stavby 
také budou ulice Dunovského a Mokrá 
jednou týdně kropeny vodou. 

Vedle přijetí zmíněných opatření ote-
vřelo vedení městské části se sta-
vební firmou jednání na téma omeze-
ní zásobování staveniště o víkendech 
a svátcích – v případě dohody na úpra-
vě režimu vás samozřejmě budeme 
informovat. 

Budeme rádi, pokud nám své podněty 
k probíhajícím pracím budete posílat 
i nadále, abychom je mohli zpracovat 
a co nejvíce zmírnit dopady stavby na 

přilehlé okolí.  
Kontaktní osoba:  

Ing. David Voženílek 
e-mail: vozenilekd@praha11.cz 

tel.: 267 902 376.

Děkujeme za pochopení.

Participativní rozpočet Prahy 11 slaví úspěchy,  
v Brandlově ulici díky němu vzniklo nové dětské hřiště   

Minulý měsíc byla dokončena realizace jednoho z vítězných 
návrhů prvního ročníku participativního rozpočtu naší městské části Spolu za lep-
ší 11. Ve vnitrobloku při ulici Brandlova vzniklo nové dětské hřiště, jehož součástí je 
mimo jiné bezbariérový přístup. Děkujeme autorce návrhu, paní Janě Rajtmajerové, 
za skvělý nápad a dětem přejeme na hřišti spoustu zábavy! 

části pro dopravu Mgr. Martin Duška (Piráti). 
Podle místostarosty městské části pro ma-
jetek Ing. Ondřeje Prokopa (ANO) je doho-
da o znovuotevření parkoviště především 
výsledkem aktivní komunikace městské 
části s restituenty jihoměstských pozem-
ků. „Znovuotevření P+R na Opatově je dal-
ším z pozitivních výsledků aktivní komuni-
kace městské části s rodinami restituentů 
místních pozemků. Jejich oprávněné náro-
ky byly dosud opomíjeny, což vedlo k řadě 
zdlouhavých soudních sporů s negativním 
dopadem na obyvatele Jižního Města, včet-
ně uzavření opatovského parkoviště. Mám 
radost, že se nám podařilo obnovit důvě-
ru těchto rodin v městskou část a dospět 
k dohodě, díky níž odlehčíme přilehlým sídli-
štím od aut, jimiž jsou nyní jejich ulice přepl-
něné,“ vysvětlil Prokop.

U jednoho parkoviště nicméně v metropoli 
nezůstane, na úlevu od dopravní zátěže se 
mohou těšit i další městské části: „Naším 
cílem je na maximu příjezdů do Prahy nabí-
zet řidičům možnost přesednout na MHD 
nebo příměstské vlaky, vyhnout se špičkám 
a rychle se dostat do centra. Výstavbu zá-
chytných parkovišť se nám teď daří s TSK 
opravdu rychle posouvat kupředu. Do kon-
ce roku otevřeme záchytná parkoviště na 
třech nových místech a pokračovat ve vý-
stavbě budeme intenzivně i příští rok,“ do-
dal Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. (Pra-
ha sobě), náměstek primátora hl. m. Prahy 
pro dopravu.

Parkoviště P+R na Opatově je opět otevřeno    



Na veterány nezapomínáme 
11. 11. 2019 se uskuteční tradiční 

Den 
veteránů 

Připojte se k němu  
na Litochlebském náměstí.

V 17.00 hodin zde věnujeme 
vzpomínku padlým hrdinům.

Od 18.00 se bude konat zádušní 
mše v kostele sv. Františka.
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Praha 11 se rozrostla už o druhé Rákosníčkovo hřiště   
 

Rada městské části schválila změnu  
jednacího řádu komisí, nově jsou  
otevřené pro veřejnost  

Na poslední zářijové schůzi schvá-
lila Rada městské části usnesením 
č. 1029/38/R/2019 řadu zásadních 
změn jednacího řádu komisí s cílem ote-
vřít činnost těchto svých poradních orgá-
nů veřejnosti. „Od listopadu tak budou 
původně neveřejná jednání komisí rady 
veřejná, ledaže by o neveřejnosti jedná-
ní rozhodla komise na svém předchozím 
zasedání nebo by tak učinil předsedající 
z důvodu ochrany osobních údajů či v ji-
ných závažných důvodech omezujících 
průběh jednání komise. Obdobnou vý-
jimku tvoří kvůli ochraně osobních údajů 
jednání bytové komise a komise sociál-
ní, i v těchto případech však lze na zá-
kladě rozhodnutí příslušné komise svo-
lat jednání jako veřejné,“ vysvětlil radní 
MČ Praha 11 pro otevřenou radnici Mgr. 
Martin Duška (Piráti). 

Harmonogram jednání komisí bude zve-
řejňován na webových stránkách měst-
ské části, a to vždy 3 dny před jednáním 
komise spolu s informací, zda je jedná-
ní svoláno jako veřejné nebo neveřejné.

Účastnit se veřejných jednání komi-
sí bude možné až do naplnění kapacity 
jednací místnosti, každý přítomný ob-
čan jedenácté městské části bude mít 
zároveň právo vystoupit s vlastními pří-
spěvky. „Smyslem změn je nejen zpří-
stupnit jednání občanům, ale dát jim 
také příležitost formulovat zde své do-
tazy a stanoviska k projednávaným bo-
dům. Ke každému tématu proto budou 
moci vystoupit hned dvakrát, a to v roz-
sahu 5 minut na jeden příspěvek. Aby-
chom pro veřejnost zajistili dostatečné 
prostory, bude navíc fungovat e-mailový 
rezervační systém spočívající v hlášení 
účasti tajemníkům příslušných komisí,“ 
dodala Mgr. Zuzana Böhmová (Piráti), 
předsedkyně Výboru pro otevřenou rad-
nici a digitalizaci Zastupitelstva MČ Pra-
ha 11, který předmětné změny jednací-
ho řádu inicioval.

V říjnu bylo v Praze 11 slavnostně ote-
vřeno již druhé Rákosníčkovo hřiště, kte-
ré tentokrát vzniklo v Chalupkově ulici. To 
se zároveň stalo jubilejním stým v České 
republice, pro děti tak byla v rámci boha-
tého doprovodného programu připravena 
řada her, soutěží, výtvarných dílen a dal-
ších aktivit, včetně vystoupení Michala 
z Kouzelné školky. 

Symbolický klíč od hřiště převzali od ge-
nerálního ředitele společnosti Lidl Česká 
republika Pavla Stratila starosta jedenác-
té městské části Jiří Dohnal (Piráti) a mís-
tostarosta pro životní prostředí Mgr. Ja-
kub Lepš (TOP 09 – STAN): „Praha 11 má 
poměrně bohatou síť dětských a sportov-
ních hřišť, kterou se snažíme stále roz-
šiřovat – v případě Rákosníčkova hřiště 
v Chalupkově ulici se jedná už o sedm-
desáté dětské hřiště v naší městské čás-
ti. Jsem rád, že se nám pro jeho umístění 
nakonec podařilo najít vhodný pozemek, 

s jehož zbývající nevyužitou částí navíc 
můžeme dál pracovat. Nyní proto připra-
vujeme veřejné setkání s občany s cílem 
zjistit, jakou mají o revitalizaci prostoru 
v okolí nového Rákosníčkova hřiště před-
stavu a zda by zde například nemohlo 
vzniknout hřiště uzpůsobené pro starší 
děti,“ uvedl Lepš.  

Praha 11 se rozrostla už o druhé Rákosníčkovo hřiště   

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
REKONSTRUKCE POCHOZÍ ZÓNY HÁJE 

Srdečně vás zveme na veřejné setkání k budoucímu vývoji pochozí zóny  
Háje a přilehlých objektů. V rámci setkání vám přiblížíme probíhající 

rekonstrukci v ulici Arkalycká, představíme další chystané stavební záměry 
a odpovíme na vaše dotazy. 

KDY: 26. 11. 2019 od 18.00 hod. 
KDE: ZŠ Mendelova 550/2, Praha 11

Těšíme se na vás!



 

Územní studie Roztyly: fakta a mýty
Začátkem září obdržela naše městská část návrh územní studie okolí 
stanice metra Roztyly. S ohledem na skutečnost, že se okolo této 
studie a jejího projednávání objevila ve veřejném prostoru řada mýtů či 
nepřesných informací, považuji za potřebné uvést vše na pravou míru.

V posledních dnech jsem opakovaně za-
znamenal otázku, kdo, proč a s jakým cílem 
vznik této studie inicioval. Přestože to může 
být překvapivé, prvotním impulsem k zadání 
studie byla aktivita občanských sdružení pů-
sobících v lokalitě Roztyl. Tato sdružení re- 
agovala na situaci, kdy se předmětné úze-
mí potýkalo s řadou různých investičních zá-
měrů, právě návrhem na zpracování studie, 
která by jednotlivé záměry hodnotila kom-
plexně a ve vzájemných souvislostech. V zá-
jmu objektivity je nicméně nutné zdůraznit, 
že cílem zmíněné iniciativy jistě nebyl vznik 
studie v podobě, v níž byla v minulých dnech 
předložena. Na podnět občanských sdruže-
ní reagovala městská část Praha 11 a v le-
tech 2016–2017 nechala zpracovat návrh 
zadání studie pro území kolem stanice me-
tra Roztyly. Následně oslovila Magistrát hl. 
města Prahy (dále jen MHMP) s požadav-
kem na zpracování uvedené studie. A zde 
se dostávám k odpovědi na další z častých 
otázek ohledně vzniku studie: jediným, kdo 
může nechat zpracovat územní studii a ná-
sledně ji i zapsat jako územně plánovací 
podklad pro rozhodování v daném území, je 
pořizovatel územního plánu - v tomto přípa-
dě tedy hlavní město Praha. Zapsání studie 
mezi územně plánovací podklady je zároveň 
nezbytné pro to, aby se k ní při rozhodování 
o rozvoji příslušného území přihlíželo.

Odbor územního rozvoje MHMP poté 
na základě požadavku naší městské čás-
ti a po konzultacích s ostatními odborný-
mi pracovišti hl. města Prahy (zejména In-
stitutem rozvoje a plánování hl. m. Prahy) 
formuloval konečnou podobu zadání studie 
a vypsal výběrové řízení na zpracovatele, tj. 
toho, kdo studii nakreslí. Po výběru zpraco-
vatele s ním hl. m. Praha podepsalo smlou-
vu na vypracování studie. Jinými slovy, od 
okamžiku, kdy Praha 11 poslala hlavnímu 
městu žádost o zpracování studie, již byly 
její možnosti ovlivnit podobu studie a výběr 
zpracovatele velmi omezené. Konečné slo-
vo měl v této věci MHMP, který ji se stáva-
jícím vedením městské části ani jednou ne-
konzultoval. Podstatné je rovněž zmínit, že 
pořízení, ale i projednání územní studie je 
prakticky zcela v působnosti orgánů hl. měs-
ta Prahy. Navíc i projednání studie na úrov-
ni hl. města Prahy běží po linii státní správy, 
takže se pražské zastupitelstvo ani jeho po-
radní orgány ke studii nevyjadřují a už vůbec 
ji neschvalují. 

Proces schválení studie je v mnoha 
směrech podobný jiným správním řízením 
a o jeho konkrétní podobě rozhoduje MHMP. 
V praxi to probíhá tak, že po zpracování ná-
vrhu studie zpracovatelem (tím, kdo ji kreslí) 
je tato zaslána pořizovateli (Odboru územ-
ního rozvoje MHMP), který zahájí její projed-
návání. Studie je zveřejněna předepsaným 
způsobem, včetně výzvy k zasílání připomí-
nek k její podobě. Návrh studie okolí stanice 

metra Roztyly zveřejnil MHMP 2. 9. 2019, 
termín veřejné prezentace stanovil na 30. 9. 
2019 v budově MHMP a lhůtu pro podání 
připomínek do 15. 10. 2019. Městská část 
Praha 11 na tento vývoj reagovala žádos-
tí o prodloužení termínu a ještě jednu veřej-
nou prezentaci, tentokrát na území městské 
části. Zmíněnou žádost jsem na MHMP ode-
slal 4. 9. 2019 a ihned zahájil kroky k pro-
jednání studie. V následujících dnech jsem 
nechal zpracovat dva harmonogramy pro-
jednání studie. Jeden, který předpokládal, že 
MHMP žádosti o prodloužení termínu pro 
podávání připomínek vyhoví, a druhý, který 
počítal se zamítnutím žádosti.

Pravdou je, že jsem s odmítavým po-
stojem MHMP nepočítal: jednak proto, že 
bylo letos již dvakrát v podobné situaci žá-
dosti naší městské části vyhověno, a rov-
něž s ohledem na prostou skutečnost, že 
je plnohodnotné projednání studie a vypra-
cování připomínek během šesti týdnů velmi 
obtížné. Studii by totiž měly projednat po-
radní orgány rady i zastupitelstva městské 
části, jejichž zasedání mají předem stano-
vený harmonogram a i mimořádné svolání 
vyžaduje přípravu, která zabere určitý čas. 
Členové těchto orgánů mají svá občanská 
povolání a musí mít možnost upravit si svůj 
pracovní program, aby se mohli jednání zú-
častnit, stejně jako dostatek prostoru pro-
studovat si projednávané materiály. Dále je 
vhodné zajistit na projednání studie v po-
radních orgánech účast zpracovatele a poři-
zovatele studie, aby mohly být zodpověze-
ny případné dotazy. Zorganizovat vše tak, 
aby jednání proběhlo do dvou až tří týdnů 
od obdržení návrhu územní studie, je tedy 
maximum možného. V další fázi zpracoval 
připomínky orgánů městské části i ostat-
ních subjektů, které své připomínky zasla-
ly, „jedenáctkový“ odbor územního rozvoje. 
Vzhledem k velkému množství připomínek 
bylo třeba i pro tento proces počítat se 
dvěma až třemi dny. Následně byl zpraco-
ván materiál pro radu městské části a tepr-
ve po projednání radou i materiál pro jedná-
ní našeho zastupitelstva. 

Jsem přesvědčen, že každý, kdo bude 
uvedené skutečnosti hodnotit objektivně, 
musí konstatovat, že stihnout vše za přibliž-
ně pět týdnů je skoro zázrak. I z těchto dů-
vodů jsem věřil, že MHMP termín k podávání 
připomínek prodlouží. Bohužel se tak nesta-
lo, a tak bylo nutné postupovat podle již po-
psaného, časově vypjatého scénáře. Právě 
kvůli časové tísni nebylo možné předložit za-
stupitelstvu návrh připomínek odsouhlasený 
radou a po jejich případné úpravě a přepra-
cování jej opět odsouhlasit radou a zaslat 
Odboru územního rozvoje MHMP. Připomín-
ky k návrhu studie nicméně nemusí podávat 
jen městská část, tohoto práva může vyu-
žít i třetí subjekt, ať už jde o fyzickou, nebo 
právnickou osobu (například občan, spolek, 

politická strana apod.) Při zpracovávání při-
pomínek přitom není rozdíl mezi vypořádá-
váním připomínek podaných městskou čás-
ti a připomínek podaných jinými subjekty. 
Toto tvrzení si lze snadno ověřit na strán-
kách MHMP, kde je popsán postup při pro-
jednávání studie. 

Pokud jde o další častý dotaz, proč Pra-
ha 11 studii rovnou neodmítne nebo neza-
mítne, je na místě uvědomit si, že městská 
část je účastníkem řízení, nikoliv tím, u koho 
je řízení vedeno. Městská část Praha 11 
proto nemůže sama studii zamítnout. Lze 
to přirovnat k situaci, kdy je vedeno slouče-
né stavební řízení a někdo namítá, že se mu 
nelíbí záměr souseda stavět na pozemku, 
který tomuto sousedovi patří a kde se sta-
vět smí. S takovou připomínkou se stavební 
úřad nemůže vypořádat a odmítne ji. Pokud 
je ale podána námitka, že soused staví příliš 
blízko jiné stavbě a nedodržuje předepsané 
odstupové vzdálenosti, musí se jí stavební 
úřad zabývat. A obdobně lze vysvětlit pro-
ces projednávání územní studie. Pokud by 
naše městská část podala pouze námitku, 
že se studií nesouhlasí, aniž by specifikovala 
konkrétní výhrady, byla by tato námitka od-
mítnuta jako nevypořadatelná a studie by 
mohla být bez dalšího zapsána. Naopak po-
dání konkrétních připomínek nutí zpracova-
tele pokusit se s nimi vypořádat. Věřím, že 
námitky proti studii, které Praha 11 poda-
la, obsahují vše podstatné, co na prezenta-
cích návrhu studie zaznělo, a odrážejí ostat-
ně i můj velmi kritický osobní postoj k této 
studii. Je ale též pravda, že Odbor územního 
rozvoje MHMP může připomínky městské 
části akceptovat, případně částečně akcep-
tovat nebo odmítnout. Rozhodnutí je v jeho 
moci. Jsem však připraven udělat vše, co 
bude v mých silách, aby studie v navržené 
podobě zapsána nebyla.

Další výhradu, která se ve veřejném 
prostoru objevila, totiž spekulaci, že jde 
o dlouhodobý komplot majitelů pozemků 
na dotčeném území a členů současné rady 
městské části, nelze hodnotit jinak než jako 
absurdní. Nejen proto, že iniciace vzniku této 
studie proběhla tak, jak bylo výše popsá-
no, ale i proto, že ze současných devíti čle-
nů rady byli pouze dva členy rady i v letech 
2016–2017 (rada rozhoduje většinovým 
hlasováním) a že by ten, kdo by takovýto 
komplot připravoval, musel mít křišťálovou 
kouli a díky ní vědět, jak v roce 2018 dopad-
nou komunální volby.

Závěrem bych rád doporučil všem, 
koho studie v okolí stanice metra Roztyly 
zajímá, aby se s ní i s připomínkami podaný-
mi městskou částí blíže seznámili na webu 
Prahy 11 www.praha11.cz v sekci Územní 
rozvoj a regenerace → Strategické a územní 
plánování → Územní studie → Územní studie 
na území v okolí stanice metra 
Roztyly.

 
Ing. Martin Sedeke 

(ODS)  
místostarosta MČ  

pro územní rozvoj
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Projekt zakládání květnatých luk v Praze 11
Již v říjnovém Klíči jsem krátce popsal pro-
jekt květnatých luk, které během letošního 
podzimu zakládáme. Celkem se jedná o de-
vět lokalit v Praze 11, z nichž dvě mají ješ-
tě jednu zajímavost. V jejich případě jsem 
totiž velmi rád přijal nabídku pana učitele 
Ondřeje Ševčíka z jihoměstské Waldorfské 
školy na jejich zapojení do zkrášlování naší 
městské části. Jejich studenti si dvě z těch-
to luk vzali za své, díky čemuž se nenásilně 
učí péči o naše životní prostředí.

Jejich první zprávu o tomto projektu najde-
te o pár řádků níže. Věřím, že v budoucnu 
se nám podaří navázat podobnou spolu-
práci i s dalšími jihoměstskými 
školami.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN)

místostarosta pro  
životní prostředí
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Pod pojmem květnatá louka si nesmíme 
představit záhon esteticky vysázených 
letniček, jaké vídáme uprostřed kruho-
vých objezdů. Jedná se spíše o května-
tý pás osetý osivem neobsahujícím inva-
zivní a neregionální druhy rostlin. Kousek 
přírody tohoto druhu je v dnešní koncep-
ci měst důležitý — lépe odolává počasí, je 
méně náchylný k půdní erozi a podporuje 
biodiverzitu hmyzu. Zároveň může svým 
vzhledem zpříjemnit obyvatelům města 
cestu do práce.

Dva takové květnaté pásy jsme v prvním 
říjnovém týdnu měli díky našemu učiteli 

O. Ševčíkovi možnost připravit, a to ve 
spolupráci s Odborem životního prostře-
dí ÚMČ Praha 11 a Střediskem údržby 
zeleně Jihoměstské majetkové, a. s.

Na již předem strojem upraveném pásu 
jsme vzhledem k malé hloubce orné půdy 
odstranili drny a upravili povrch kultivač-
ními hráběmi. Celou plochu budoucí lou-
ky jsme poté, kvůli rovnoměrnému roz-
místění osiva, rozdělili na části o ploše 
jeden metr čtvereční. Nakonec jsme ce-
lou louku oseli a do třetiny pásu nejbližší 
k chodníku jsme vysázeli pruh cibulovin, 
aby i v nejbližší době byla louka hezká na 

pohled (zbytek louky plně pokvete až za 
2–3 roky). Během práce na louce také 
skupina studentů oslovovala kolemjdoucí 
a obeznamovala je s průběhem projektu. 

Květnaté pásy jsme zakládali dva — je-
den na rohu ulic Opatovská a U Modré 
školy, druhý u budovy  pobočky Městské 
knihovny v Praze 11. Věříme, že podob-
ných projektů bude v budoucnosti vzni-
kat co nejvíce.

Za studenty 2. ročníku SŠ  
Waldorfské lyceum 

Lucie Říhová a Mayuri Vaculíková

Aktuální informace ke sportovnímu areálu HAMR
Říjnové zasedání jihoměstského zastupitelstva bylo opět plné emocí, a tak jste 
možná v uplynulých týdnech zaznamenali pozdvižení kolem záměru výstavby 
sportovního areálu HAMR. Na základě úspěšných projektů v Záběhlicích, 
Štěrboholech a Braníku je totiž i v naší městské části dlouhodobě diskutován 
případný vznik sportovního HAMR centra, konkrétně v areálu ZŠ K Milíčovu. 

Na nevyužívaném pozemku o rozloze 
4737 m2 by měla vyrůst sportovní hala, 
osm kurtů na tenis, šest kurtů na beach- 
volejbal, restaurace, dětský koutek a dět-
ské hřiště. Součástí areálu by také bylo 
parkoviště pro návštěvníky centra i zá-
kladní školy.

Pravdou je, že se realizace tohoto projek-
tu připravuje již mnoho let a do zaháje-
ní stavby je pořád velmi daleko. Poslední 
posun nastal právě na říjnovém zasedání 
zastupitelstva Prahy 11, kde bylo k zá-
měru schváleno právo stavby. Znamená 
to jedinou věc: odblokování projektu, kte-
rý stál léta na místě a nyní může být ko-
nečně řádně projednán. Jinými slovy, ne-
schválili jsme podobu sportovního centra 
a dokonce ani to, že zde vůbec vznikne. 
Ve smlouvě o právu stavby se hovoří 

pouze o hrubých mantinelech, které musí 
projekt splňovat, včetně částky, jakou 
bude investor platit městské části za ná-
jem pozemku. Jaký je tedy další postup? 
Na prvním místě jste nyní vy. 

Ještě před schválením smlouvy o právu 
stavby jsme se sešli s místními obyvate-
li, zástupci společenství vlastníků jedno-
tek a bytových družstev z Milíčova a zís-
kali tak desítky užitečných připomínek 
a podnětů. 

Investor všechny výhrady i nápady, které 
na setkání zazněly, zapracuje do původní-
ho projektu, a jakmile bude mít hotovou 
upravenou verzi, společně vám ji předsta-
víme k další diskusi, jak v rámci veřejného 
setkání, tak všech dalších komunikačních 
kanálů Prahy 11. Nová studie pak bude 

samozřejmě projednána i v orgánech 
městské části, aby se k ní mohl vyjádřit 
opravdu každý. 

Naším cílem, stejně jako cílem investora 
je totiž nalézt takovou podobu projektu, 
na níž bude panovat široká shoda. Proto-
že smyslem celého sportovního areálu je, 
abyste ho co nejlépe mohli využívat prá-
vě vy, obyvatelé Jižního Města – pokud 
by to mělo být jinak, žádný areál v naší 
městské části jednoduše nevznikne. 

V případě zájmu o bližší informa-
ce nebo jakýchkoliv dotazů mě, 
prosím, neváhejte kontaktovat na 
e-mailu prokopo@praha11.cz, rád 
vám odpovím. 

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek, investice 

a podporu podnikání



 

Rok 2019 v oblasti sportu a kultury
Po uzavření koaliční smlouvy v únoru to-
hoto roku jsem se stal radním pro oblast 
sportu a kultury. Chtěl bych poděkovat své-
mu předchůdci ve funkci Jakubovi Lepšo-
vi, který, mimo jiné, stejnou funkci zastá-
val v minulém volebním období. Převzal 
jsem od něj agendu, kterou nebylo třeba 
nijak zásadně měnit či reformovat, ale jen 
v detailech vylepšovat. V oblasti kultury po-
važuji za zásadní, že máme dobře fungují-
cí servisní organizaci Kulturní Jižní Město 
o.p.s. a spolupracujeme také se zdejší ZUŠ 
Jižní Město. Místní sportovní oddíly zase 
v naprosté většině oceňují kvalitně nasta-
vený a transparentní dotační systém. Pod-
le mého názoru se nám v letošním roce 
v radě podařilo učinit v oblasti sportu a kul-
tury maximum možného.

Rekonstrukce sportovišť
Během letošního roku jsme zrekonstruo- 
vali tři školní sportoviště, což vzhledem 
k napjatému rozpočtu považuji opravdu 
za velký úspěch. Prvním bylo multifunkč-
ní hřiště a atletická dráha při ZŠ Mende-
lova. V průběhu roku se přidala atletická 
dráha u ZŠ Campanus a fotbalové hřiště 
s umělou trávou, včetně přilehlé atletické 
dráhy při ZŠ Pošepného náměstí. I v příš-
tích letech chceme v rekonstrukci sporto-
višť pokračovat, a to jak školních (v plánu 
máme zejména hřiště u ZŠ K Milíčovu), 

tak i zázemí našich sportovních oddílů 
z Jižního Města.

Dotace
Mám radost, že i nadále vedení městské 
části pokračuje v již zmíněném systému 
sportovních dotací, o kterém jsem blíže in-
formoval v minulém vydání časopisu Klíč. 
Nicméně zatím se nám nepodařilo zavést 
elektronizaci dotačních programů v oblasti 
sportu a kultury, kterou máme zakotvenou 
v programovém prohlášení rady. Na elek-
tronizaci však intenzivně pracujeme. První 
návrh řešení byl již předložen a v současné 
době ho projednává poradní orgán rady - 
komise pro IT. Věřím, že v příštím roce se 
i tento plán podaří dotáhnout do zdárné-
ho konce.

Kultura
Oblast kultury je v Praze 11 dlouhodobě 
na velmi dobré organizační úrovni a také 
spolupráce jednotlivých aktérů funguje bez-
problémově. Pro posun na vyšší úroveň 
je zejména potřeba zajistit více finančních 
prostředků. Vzhledem k napjatým veřej-
ným rozpočtům je legitimní otevřít debatu 
o případném zapojení soukromého sekto-
ru do financování kultury na Jižním Městě. 
Největší deficit v gesci kultury vidím dlou-
hodobě v malé alokaci finančních prostřed-
ků na investiční akce. Proto se v příštích 

letech s kolegy z rady musíme zaměřit ze-
jména na technický stav našich kulturních 
center (KC Zahrada a Chodovská tvrz), kte-
rý objektivně není dobrý. V následujících le-
tech do nich bude třeba investovat nemalé 
finanční prostředky.

Uplynulý rok byl pro mne v mnohém nový 
a musím přiznat, že ne vždy jednoduchý. 
Poznal jsem ale hodně skvělých spolupra-
covníků jak na radnici, tak v dalších organi-
zacích, s nimiž jsem v rámci své práci v kon-
taktu. Někdy nejde vše tak rychle, jak bych 
si přál, ale každý dokončený projekt a spl-
něný úkol jsou pro mne pozitivní motiva-
cí. Věřím, že i nadcházející rok 2020 bude 
pro oblast kultury a sportu v Pra-
ze 11 úspěšný. 

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

 kulturu a volný čas

8 Aktuálně

Žákům ZŠ Donovalská zpestřil výuku projektový týden 
Že se dá vzdělání prohlubovat i jinak než sezením v lavicích letos opět 
potvrdil tzv. projektový týden na Základní škole Donovalská. Žáci šestých 
tříd ho koncem září absolvovali v Jizerských horách a odnesli si z něj 
celou řadu nových vědomostí i praktických zkušeností v oblasti zeměpisu, 
dějepisu, přírodopisu i hudby.  O tom, jak probíhal, se teď s vámi mohu 
podělit díky skvělé reportáži od paní učitelky Mgr. Štěpánky Štikové. 

V rámci projektového týdne pracova-
li žáci ve skupinách, do kterých byli hned 
po příjezdu rozřazeni podle zásad finské-
ho vzdělávacího systému. Co si pod tím 
představit? Především minimalizaci pro-
storu pro to, aby děti při získávání znalostí 
ztrácely pozornost. Program na jednotlivé 
dny tak obsahoval pestrou skladbu tradič-
ních školních předmětů, ale kombinoval 
i formu jejich výuky. Prezentaci na téma 
českých a světových hudebních skladate-
lů doplnila křížovka o hudebních nástrojích 
následovaná praktickou lekcí polky a ve-
černí karaoke party. Čas věnovaný země-
pisu zase dětem rychle utekl hrou pexesa 

o Libereckém kraji nebo vyplňováním sle-
pé mapy s kraji České republiky. A proto-
že je učení efektivní, jen když má mozek 
dostatečný přísun kyslíku, nemohla chy-
bět dobrodružná výprava, tentokrát za-
měřená na přírodopis. V rámci něj se žáci 
podívali do arboreta, vyzkoušeli si krme-
ní lam a nechyběla ani návštěva jedné 
z krásných horských vyhlídek. Den, kterým 
se prolínala historie, patřil hned několika 
důležitým milníkům v dějinách naší země, 
mimo jiné vzniku Univerzity Karlovy, o níž 
si mladí studenti přečetli komiks a zhléd-
li dvojjazyčný film. Součástí projektové-
ho týdne pak byla i ochutnávka řemesel. 

Na farmě Pěnčín se děti bavily vlastno-
ruční výrobou originální skleněné bižuterie 
a osahaly si sklářský písek. Exkurzi zakon-
čily v sýrárně, kde viděly, jak se vyrábí kozí 
a ovčí sýr a ochutnaly místní produkty. Na 
nudu jednoduše nebyl čas, přitom ale žáci 
po celou dobu vstřebávali nové znalosti – 
a umím si živě představit, že jim v hlavě 
zůstanou déle, než kdyby se je snažili za-
pamatovat osmihodinovým sezením v la-
vici. Škola hrou prostě platí i dnes. 

Setkání s novými učiteli otevřelo diskusi o dalším rozvoji jihoměstského školství 
V říjnu jsem měla možnost seznámit se 
blíž s učiteli, kteří v tomto školním roce 
rozšířili pedagogické sbory na jihoměst-
ských základních a mateřských ško-
lách. Setkání s novými učiteli je přitom 
víc než jen hezká tradice naší městské 
části. Pro mě je to příležitost setkat 
se s pedagogy, kteří často teprve učit 
začínají, a jsou tak plní elánu, nápadů 

a někdy i obav. Velmi silně si uvědo-
muji, že právě na těchto lidech stojí 
budoucnost školství. Hlavní díl práce 
a péče je však na ředitelích škol, potaž-
mo na vedoucích učitelích. Jak se uká-
zalo i na říjnovém setkání, noví učitelé 
mohou přinést neotřelé pohledy na vý-
uku a obohatit tak své zkušené kolegy 
- ti s nimi zase na druhé straně mohou 

sdílet své zkušenosti, které získali pra-
xí. Byla bych ráda, kdybychom se se-
tkali i na konci školního roku 
a mohli společně vyhodno-
tit, jaký byl. 

Mgr. Zuzana Ujhelyiová,  
(Piráti) 

radní pro školství
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Informace o autobusové lince č. 122 
Opatov – Újezd
Městská část téměř rok projednává se 
zástupci ROPID možnost zavedení au-
tobusové linky č. 122, která by posílila 
veřejnou dopravu v naší městské části. 
Tento záměr vychází z koncepčního do-
kumentu organizace ROPID „Rozvoj li-
nek PID v Praze 2019–2029“, ve kte-
rém je výhledově počítáno s realizací 
autobusové linky č. 122 v trase Újezd – 
Opatov – Košík – Skalka – Zentiva.  Sou-
časně jsme oslovili náměstka primáto-
ra hl. m. Prahy pro oblast dopravy, Ing. 
Adama Scheinherra, Ph.D., MSc., aby 
učinil pokyn k zavedení linky do provozu, 
alespoň v úseku Újezd–Opatov. V odpo-
vědi pan náměstek bohužel konstatoval, 
že stav na trhu práce řidičů autobusů je 

v současné době kritický a není možné 
po určitou dobu zajistit ani současně 
nasmlouvané výkony Pražské integro-
vané dopravy v rámci celé Prahy. Dále 
uvedl, že jakékoliv navýšení výkonu, kte-
ré by znamenalo vyšší potřebu řidičů, 
je nyní bohužel zcela vyloučené. I přes-
to bychom chtěli ujistit občany měst-
ské části, že budeme i nadále vyvíjet 
snahu o zavedení městské autobuso-
vé linky, která by přispěla 
k vyšší dopravní obsluž-
nosti místních částí 
Újezd a Kateřinky.

 Václav Drahorád
 starosta

Setkání u vánočních stromů  
– 30. listopadu a 1. prosince 
První vánoční strom jsme v naší měst-
ské části ozdobili v sobotu 15. prosin-
ce 2007 na Kateřinském náměstí. Od 
té doby v této tradici pokračujeme. Již 
čtvrtým rokem zdobíme stromky dva, 
jeden v Újezdě a jeden v Kateřinkách. 
Stejně tomu tak bude i v roce letoš-
ním. Těšíme se na vás v sobotu 30. lis-
topadu v 16.00 hodin na újezdském 
náměstí a v neděli 1. prosince v 16.00 
hodin na Kateřinském náměstí. Na 
obou setkáních rozsvítíme stromy, kte-
ré budou svítit až do 6. ledna 2020. 
Součástí akce bude soutěž o nejchut-
nější vánočku a prodej vánočních de-
korací vyrobených dětmi z mateřské 
a základní školy Formanská. 
 Pavla Pitrmanová
 kancelář starosty

Den bez aut 
V sobotu 21. září 2019 se uskutečnil prv-
ní ročník akce s názvem Den bez aut. Cí-
lem akce byla propagace bezpečné a eko-
logicky čisté dopravy, jako je pěší nebo 
cyklistická doprava. Dále jsme chtěli na-
bídnout různé aktivity týkající se trávení 
volného času v městské části, tak aby si 
z nich mohli vybrat malí i velcí, a podpořit 
tak jejich zdravý životní styl. Vytyčených 
cílů jsme chtěli dosáhnout zákazem prů-
jezdu řidičům, kteří jeli směrem do Průho-
nic a do Křeslic nebo opačným směrem na 
Jižní Město. Rozhodně nebylo cílem ome-
zovat místní obyvatele při vjezdu osobní-
mi automobily nebo motocykly ke svým 
nemovitostem. To samé platilo i při vý-
jezdu z městské části. Strážníci městské 
policie obdrželi jasné instrukce. Je mi líto, 
že u některých obyvatel Den bez aut způ-
sobil, řekl bych, až hysterii z toho, že ne-
bude místním umožněn vjezd nebo výjezd 
z městské části. Nepatřím mezi nějaké ak-
tivisty. Den bez aut jsem podporoval, a to 
nejen já, i z důvodu, aby se ve volném dni 
mohli potkávat místní obyvatelé. Promlu-
vit spolu, protože v této uspěchané době 
nemáme tolik času. 
Tímto bych chtěl mnohokrát poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili, byť jako pořa-
datelé nebo účinkující na prvním ročníku 
Dne bez aut. Pro škarohlídy – veškerou 

organizaci zajišťovali všichni zaměstnan-
ci úřadu a zastupitelé městské části 
Praha-Újezd.
Příští rok akci plánujeme opět zorganizo-
vat. Průjezd automobilů by měl být ale 
omezen jen na Formanské ulici. Obyva-
telé ze sídelní části Kateřinky (ulice Prou-
těná, Krajanská, U Pramene, Vodnická, 
Milíčovská, Na Křtině, Ke Smrčině, Štíto-
vá a Na Cípu) budou moci využít výjezd 
a vjezd přes křižovatku Formanská–Vod-
nická. Obyvatelé ze sídelní části Újezd 
(ulice K Mostu, Nad Náhonem, Ke Mlý-
nu, Ke Splavu, Nad Mlýnským rybníkem, 
Meandrová, Kocourková, Dendrologická, 
Nad Rybníčkem a Při Botiči) budou moci 
využít výjezd a vjezd ulicí Josefa Bíbrdlí-
ka. Obyvatelům z ostatních ulic nebude 
omezováno vyjíždět a přijíždět ke svým 
nemovitostem. 

 Václav Drahorád
 starosta

Oslava výročí 17. listopadu – sázení lip 
a lampionový průvod 
Dne 17. listopadu 2019 uplyne 30 let od 
sametové revoluce, která vedla k pádu ko-
munistického režimu a posunula naši zemi 
k demokracii. K oslavě tohoto významné-
ho výročí se připojí i naše městská část. 
Srdečně vás tímto zveme na slavnostní 
zasazení dvou stromů lípy srdčité, které 
budou do budoucna tento historický mo-
ment připomínat. Akce se uskuteční v ne-
děli 17. listopadu 2019 v 16.30 hodin 

na Kateřinském náměstí. Od 17.00 ho-
din bude následovat lampionový průvod. 
Společně půjdeme s rozsvícenými lampio-
ny až na náměstí v Újezdu, kde bude při-
praveno občerstvení, při kterém si může-
me popovídat s přáteli a sousedy. Těšíme 
se na vás a věříme, že se nás sejde tako-
vé množství jako v minulém roce.

 Jana Draštíková, místostarostka

Přistavení kontejnerů  
na bioodpad 
Neděle 17. listopadu 2019 od 9.00 do 
12.00 hodin: 

• křižovatka ulic Proutěná  
 a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti  
 č. p. 296
• Formanská u Návesního  
 rybníku
• Na Vojtěšce

Mezi bioodpad patří: listí, tráva, ple-
vel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové 
sáčky, kávová sedlina, zbytky rost-
lin, piliny, dřevní štěpka z větví stro-
mů a keřů, hlína z květináčů, spada-
né ovoce atd. Mezi bioodpad nepatří: 
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé 
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zví-
řata, exkrementy masožravých zvířat, 
znečištěné piliny a všechny další bio- 
logicky nerozložitelné odpady.

Povinné čipování psů  
– upozorňujeme držitele psů  
na novou zákonnou povinnost 

• od 1. 1. 2020 bude povinné očko-
vání psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označe-
ný mikročipem

• číslo mikročipu musí být zazna-
menáno v dokladu o očkování psa 
(pas, očkovací průkaz)

• štěňata musí být označena mikro-
čipem nejpozději v době prvního 
očkování proti vzteklině

• mikročipem nemusí být označe-
ni psi s jasně čitelným tetováním 
provedeným před 3. 7. 2011
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky:  
S odvahou za Prahou

Dne: 4. 11. 2019 (pondělí)
Sraz a odjezd: v 10:00 u metra A Petřiny 
Délka trasy: cca 48 km 
Trasa: Petřiny, přes Ladronku, Strahov, Petřín, Hradčany, 
Letnou, Stromovku… a dále až domů (lze i zkrátit, na trase 
jsou stanice metra).
Co vás čeká: Zábavná i strašidelná historie. Cvičili jste 
na spartakiádě? Víte, čí urny skrývá hvězdářský da-
lekohled? Čím si pojistit věrnost? Znáte zubní kříže? 
Slyšeli jste o vodních lanovkách či andělíčcích se 
zvonečky? O zpěvu uvězněné víly? O koloto-
či na lidský pohon? O Stalinovi a „frontě na 
maso”… Mnohem více se dozvíte cestou 
s Mirjou. Doporučujeme cyklistickou hel-
mu a náhradní duši. Cesta je na vlastní 
nebezpečí. 
V případě deště se akce nekoná. 

TURISTICKé VYCHÁZKy pro seniory: 
Kokořínskem za skalními reliéfy

Dne: 12. 11. 2019 (úterý)
Sraz: Masarykovo nádraží u nových 
pokladen po 9:00
Odjezd: 9.19, přestup ve Všetatech, 
jízdenka PID pro 6 pásem
Trasa: Štětí – Stračí – Želízy – Liběchov 
Délka trasy: cca 12 km
Trasou vás provede paní Jitka.

Čelákovice – Jiřina  
– Lysá nad Labem 
Dne: 20. 11. 2019 (středa)
Sraz: po 9.30, Masarykovo nádraží 
Odjezd: odjezd vlaku v 9.52 – PID 
3. pásmo 
Trasa: z Čelákovic přes GRÁDO ko-
lem Sv. Václava do Lysé n. Labem 
cca 8 km
Délka trasy: cca 8 km
Čelákovice – oblíbené měs-
to v Polabí v krajině lužních 
lesů a naučných stezek. Ze 
žel. zastávky Jiřina projde-
me rekreační oblastí České 
Grado, kde stávaly říční láz-
ně nazvané podle italského 
letoviska, lákající Pražany 
na písečné pláže. Jejich 
sláva zanikla s projektem 
zdymadla s jezem.
Trasou vás provede paní 
Věra.

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Vykřičené domy ze staré Prahy 2
Dne: 5. 11. 2019 (úterý) od 14:00, 
9. 11. 2019 (sobota) od 10:00 
Sraz: v hale stanice metra Staroměstská 
Dozvíte se, jak to bylo s domy rozkoše, co mívaly ve znaku, aby nedo-
šlo k politováníhodnému omylu – dlažební kámen ve tvaru srdce nebo 
červenou lampu aj. Dozvíte se, z čeho vznikl název hampejz. Kde se ře-
meslu dařilo nejvíce. Že lehké ženy neměly ve středověku ustláno na rů-
žích. Později se sdružovaly nevěstky do cechů a volily si představenou, 
směly se již volně pohybovat po městě a lákat kolemjdoucí. Mnoho dalších 
zajímavostí se dozvíte na procházce s paní Jelenou. 
Místa na komentovaných procházkách si rezervujte na telefonním čísle: 
770 680 197 nebo na e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz. Rezervace jen do 
naplnění kapacity.

SEMINÁŘ zaměřený na ochranu 
práv spotřebitelů,  
aneb „DOBROU RADU NEMUSÍTE 
PLATIT ZLATEM“ – pokračování 
v dalších klubech 
KDY:
4. 11. 2019 (pondělí) od 15:00 
v Křejpského 1502/8 jídelna
18. 11. 2019 (pondělí) od 14:00 
DPS Šalounova 2025/7, 1. patro 
klubovna
19. 11. 2019 (úterý) od 15:00 DPS 
Blatenská 2146/4, přízemí klubovna
Obsah semináře: Jak se bránit před 
tzv. šmejdy - Jak úspěšně reklamo-
vat – Jak úspěšně vracet zboží. Po-
radenství a odpovědi na dotazy 
vztahující se k tématu. 
Přednášející: Mgr. Lucie Hyblerová 
se zkušenostmi z působení v porad-
ně pro generaci 55+
ZDARMA, rezervace není nutná.

Sociální a bezpečnostní sloupek 
Vážení a milí,
dnes musím začít omluvou. V posledním 
odstavci svého sloupku v minulém čís-
le Klíče jsem se dopustil politováníhodné 
chyby: pěstounku paní Ptáčkovou jsem 
nazval Janou, ale ona je Eva. Omlouvám 
se, paní Evo Ptáčková.

Koncem září se opět sešla komise pro 
kontrolu plnění Koncepce sociálních a ná-
vazných služeb na území MČ Praha 11. 
Z konstruktivního jednání jsem si pro dne-
šek vybral dva podněty. Přestože prů-
běžně pracujeme na odstraňování bariér, 
které tolik obtěžují především vozíčkáře, 
máme jich na Jižním Městě ještě stále 
dost. Proto Vás prosím, upozorňujte nás 
na ně. Pomůže to nejen nám, ale přede-
vším těm, kterým bariéry tolik znepříjem-
ňují život v naší městské části.

Ten druhý podnět se týká lidí, kteří občas 
vadí nám všem. Jsou to narkomani a bez-
domovci. Strážníci městské policie sice 
těmto lidem věnují velkou pozornost, ale 
nemusí si všimnout všeho. 

Proto Vás prosím podruhé, upozorňujte 
nás nebo přímo městskou policii na mís-
ta, kde jste si všimli injekčních stříkaček 
či přespávajících bezdomovců. Předem 
děkuji za pomoc při zlepšování životního 
prostředí v našem Jižním Městě.  

Myslím, že pro dnešek to sta-
čí. Přeji Vám co nejdelší 
babí léto a mějte se fajn.

Hezký začátek 
podzimu! 

Váš Petr Jirava
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KURZ ASERTIVITY pro seniory – 
Jak se nenechat odbýt

Kdy: 25. 11. 2019 (pondělí) od 14:30 
jídelna v Křejpského 1502/8 
Přednášející: Mgr. Lucie Hyblerová se 
zkušenostmi z působení v poradně 
pro generaci 55+
V dnešní době jsou senioři často vy-
stavování manipulaci či nátlaku okolí. 
Dozvíte se, jak efektivně komuniko-
vat s okolím, jak rozpoznat manipulaci 
a jak se jí bránit. 
ZDARMA, rezervace není nutná.

Září plné zážitků 

Seniorská rekreace v Rouchovanech
V září jsme se vypravili na týdenní rekreaci do malebné obce Rouchovany a také jsme 
hodně cestovali. V zámku v Jaroměřicích n. Rokytnou jsme obdivovali nejen honosné 
interiéry, ale i kvetoucí francouzskou zahradu. V Dalešicích jsme si prohlédli expozici pů-
vodního pivovaru filmových Postřižin. Pochutnali jsme si na pivovarském guláši a osvě-
žili se místním „májovým“ pivem. Navštívili jsme zámeček v Dukovanech, obdivovali 
jsme unikátní sypanou hráz přehrady Dalešice a dozvěděli se mnoho zajímavostí o ja-
derné elektrárně Dukovany. Seniory navštívil a také nás doprovodil na jednom z výletů 
Ing. Petr Dvořák, ředitel JMS a.s. Prochodili jsme okolí ubytování křížem krážem, hráli 
ping–pong, využívali jsme hojně bazén s protiproudem přímo v penzionu a ani milovníci 
houbaření neodjeli s prázdnou. Ke spokojenosti nás všech přispělo slunečné počasí po 
celou dobu pobytu, pohyb na čerstvém vzduchu a také ochotný a milý personál pen- 
zionu Lihovar Rouchovany. Bylo nám fajn.

Výlet do Plas a na zámek v Manětíně
Plánovaný výlet s finanční podporou MČ Praha 11 pro 50 seniorů z Jižního Města dne 
26. září byl plný pozitivních zážitků. V autobuse všechny přivítal Ing. Petr Dvořák, ředi-
tel JMS a.s., který nás také na výletě doprovodil. Navštívili jsme klášter v Plasech, kte-
rý všechny ohromil nejen svou mohutností, technickým řešením stavby vybudované na 
dubových pilotech, ale i obdivuhodnou Santiniho architekturou. Prohlédli jsme si nejen 
konvent, ale i barokní sýpky, gotické kaple a vystoupali do věže s ukázkou hodinového 
stroje. Po takovém výkonu si všichni zasloužili oběd v blízkém Knížecím pivovaru Pla-
sy. Následovala prohlídka zámku v Manětíně, kde jsme si odpočinuli v nádherně upra-
veném parku a poté nahlédli do zámeckých interiérů Lažanských. Byl to den zalitý slun-
cem a všichni se vrátili spokojeni.
  Bc. Jana Holubová

Připomínáme: 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
Cena zahrnuje občerstvení: chlebíč-
ky, moučník, kávu, vodu... Přijďte si 
užít společenské odpoledne se svými 
známými. K tanci i poslechu zahraje 
p. František z kapely Hvězdný prach.
Zájemci o vstupenky z řad seniorské 
veřejnosti se individuálně přihlásí do 
6. 11. 2019 a uhradí vstupenku po 
předchozí domluvě na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalouno-
va ul. 2025/7, 1. patro, ev. účtárna 
2. patro, telefonním čísle 724 603 
317, 770 197 680, e-mail: poraden-
stvi@jmsoc.cz

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 pořizová-
ním fotografií během akcí vyjádřete prokazatelně před zahájením. 
Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí – pátek 8:00–14:00 
tel.: 724 603 317 a e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Mikulášská zábava pro seniory 
 
Kdy: 4. 12. 2019 (středa) od 13:30 
Kde: Objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8
Vstup: 160 Kč
Pohoštění: kuřecí řízek s bramboro-
vým salátem, vánočka, balený per-
ník, káva, voda
Večeře: párek + chléb a hořčice, cuk-
roví a další občerstvení
Navštíví vás Mikuláš se svými po-
mocníky. Milé překvapení.
Připojte se k seniorům z domů 
s pečovatelskou službou a z klubů 
seniorů 

Zájemci o vstupenky z řad senior-
ské veřejnosti se individuálně při-
hlásí do 25. 11. a uhradí vstupenku 
po předchozí domluvě na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou, Ša-
lounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 
účtárna 2. patro, telefonní číslo 
770 197 680, 724 603 317, e-mail: 
poradenstvi@jmsoc.cz
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METROPOLE ZLIČÍN
CENTRUM ČERNÝ MOST
CHODOV, ULICE TÜRKOVA

1 299 Kč

1 299 Kč

ZIMNÍ TURISTICKÁ OBUV SH520 X-WARM QUECHUA
Podešev Snowcontact s 5mm vzorkem zajišťuje vynikající přilnavost 
a stabilitu. Obuv perfektně sedí ve sněžnicích. Tepelně izolační 
vlastnosti a nepromokavost byly ověřeny v laboratořích. Komfortní 
teplota při nečinnosti -4 °C, v pohybu -16 °C.
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E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Steinerova 608/4
149 00 Praha 4

Prodej bytové jednotky 4+kk, 
užitná plocha jednotky 90 m2, v 
OV. Nachází se v 7. podlaží z 8. 
Bytová jednotka je po celkové 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 4+kk
Filipova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk se 
zasklenou lodžií, užitná plocha 
jednotky 67 m2, v OV. Nachází se 
v 2. podlaží z 8. Bytová jednotka 
je po částečné rekonstrukci.

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

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 45 m2, v 
OV. Nachází se v 9. podlaží z 13. 
Bytová jednotka je v původním 
stavu.

PRODEJ BYTU 2+kk
Ke Kateřinkám, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk se 
zasklenou lodžií, užitná plocha 
jednotky 65 m2, v DV-OV. Nachází 
se v 8. podlaží z 9. Bytová jednot-
ka je po celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Cyprichova, Háje

Prodej nebytové jednotky, užitná 
plocha jednotky je 31 m2, v DV-
-OV. Nachází se v 1. podlaží z 12. 
Nebytová jednotka je po částeč-
né rekonstrukci.

PRODEJ NEBYTU
Mendelova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk s 
lodžií, užitná plocha jednotky 66 
m2, v DV. Nachází se v 12. podlaží 
z 12. Bytová jednotka je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrabákova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+1 s lo-
džií, užitná plocha jednotky 51 
m2, v OV. Nachází  se v 2. podlaží 
z 5. Bytová jednotka je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 2+1
Oravská, Strašnice

Prodej bytové jednotky 3+kk s 
lodžií, užitná plocha jednotky 66 
m2, v OV. Nachází se v 10. podlaží 
z 12. Bytová jednotka je po čás-
tečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Nechvílova, Chodov

V nové kanceláři v Petýrkově ulici 1993/30 

(5 min. od         Chodov) jsme pro Vás

každý všední den od 8:30 – 18:30,

SO od 9:00 – 13:00 a NE dle dohody.

Po 10 letech jsme 
se přestěhovali
z kanceláře v Krejnické 

ulici 2021/1 (OC Chrpa) 

o 400m blíže k          Chodov.



V rámci projektu Příběhy našich sousedů zpovídali žáci ze škol z Jižního 
Města pamětníky ze svého okolí. Slavnostní prezentace se uskutečnila 
v březnu 2019 v KC Zahrada a organizovala ji společnost Post Bellum 
za podpory MČ Praha 11. Žáci v rámci tohoto ročníku vyprávěli osudy 
devíti pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily události 20. století. 

Studenti gymnázia EDUCAnet Praha 
zpracovali příběh paní Růženy Hronové, 
rozené Křejpské. Její otec Alois Křejpský 
se zúčastnil Pražského povstání a 7. květ-
na 1945 byl Němci zastřelen. Paní Hrono-
vou jsme také navštívili a udělali s ní ná-
sledující rozhovor.

Na Chodově se jmenuje jedna ulice po 
vašem otci – Křejpského. Ta nese ten-
to název od svého vzniku v roce 1978. 
Oslovil vás tehdy někdo, že dojde k její-
mu pojmenování?

O tom s námi nikdo nemluvil, ale byli jsme 
pozváni, když v ZŠ Křejpského otevírali síň 
tradic. Dávali jsme tam několik fotografií 
otce a tehdy tam byla například i výstava 
stejnokrojů Lidových milicí. Když po roce 
1991 školu zavřeli, chtěla jsem fotografie 
zpět, neboť tam byla například velká foto-
grafie otce se spolupracovníky, ale bohužel 
tehdy se již fotografie nedohledali a nikdo 
nevěděl, kde mohou být. Na Chodově byla 
dokonce pamětní deska, která připomínala 
mého otce. Ta se bohužel ztratila a bylo by 
hezké, kdyby někde vznikl pomníček. Do-
konce jsme našli se svým synovcem mís-
to, kde by v zeleni mohl být umístěn balvan 
s cedulkou připomínající jeho smrt. 

Vy jste původně žila v Michli, ale vaši ro-
diče se přestěhovali na Háje. 

My jsme bydleli v Michli 
v dřevěné boudě mezi zahrád-
kami. Byly tam lány zelí a zeleni-
ny. Když mi bylo rok a půl, přestě-
hovali jsme se na Háje. Když mi bylo šest 
let, přistěhoval se k nám dědeček, které-
ho našla teta…

Vaše teta našla dědečka?

Moje babička měla za svobodna dvě 
děti, ale rodina mého dědečka byla boha-
tá a nedovolila, aby se vzali. Proto když 
babička zemřela rok po porodu, putova-
ly děti do dětského domova a poté každé 
do jiné rodiny. Teta vyrůstala v Kolovra-
tech a tatínek u Sázavy. Tetě se později 
podařilo zjistit, že má sourozence. Otec 
byl tehdy na vojně v Košicích, a když se 
poprvé setkal s tetou, tak si nechali udě-
lat památeční fotografii. Teta se během 
svého pátrání dostala až k dědečkovi, je-
hož jméno zjistila díky jeho návštěvám 
v dětském domově. 

Co se vám vybaví, když se řekne květen 
1945?

Když začalo Pražské povstání, přivedl 
k nám strýček mého bratrance. Rodiče 
nás zavřeli do sklepa, kde jsme byli celý 
den schováni u brambor. Když jsme ve-
čer mohli vyjít ven, šla maminka hledat 

na Chodov tatínka. Ale nikdo ho neviděl 
a nikdo o něm nevěděl. Než nás zavřeli 
do sklepa, tak jsem ho viděla s jedním na-
ším sousedem, který měl u sebe pušku. 
Když na něj maminka udeřila, zavedl ji do 
jetelového pole, kde stříleli směrem Ke 
Kateřinkám na projíždějící Němce. Tam 
maminka našla i zastřeleného otce. Od 
té doby maminka se sousedem nepro-
mluvila, neboť nechal svého kamaráda 
osudu a vůbec se nestaral, co se s ním 
stalo. Všichni mrtví z Chodova byli pře-
vezeni do chodovské školy a poté násle-
doval společný pohřeb. Sedláci dali po-
vozy a na vůz se umístily tři čtyři rakve. 
Mezi padlými byl i čtrnáctiletý mládenec. 
Všichni byli pohřbeni do společného hro-
bu na nově vzniklém hřbitově. Později 
se tam umístily pomníčky s jejich jmény. 
Ačkoliv měl tatínek doma čtyři dcery, ne-
váhal a zapojil se do Pražského povstá-
ní. Za to byl vyznamenán in memoriam 
vojenským vyznamenáním Českosloven-
ským válečným křížem 1939.

Vy jste projektovala stavby, na které ze 
svých děl jste nejvíce hrdá?

Já jsem pracovala v Projektovém ústavu 
pro speciální stavby. První tři roky jsme 
dělali objekty pro civilní ochranu. Násled-
ně vznikl Pražský projektový ústav, kde 

část závodu projektovala pražská 
sídliště. Naše skupina projekto-

vala s architektem Richardem 
Podzemným dětskou nemoc-
nici v Motole. Výhodou bylo, 
že co jsme namalovali, to 
se hned stavělo. Ale techni-
ka šla rychleji než projekce 

a stavba. Museli jsme předělá-
vat patro kvůli rentgenům nebo 

kvůli novým zubařským křeslům. 
Plány jsme kreslili v ruce, dnes je to v po-
čítači mnohem jednodušší. Jako poslední 
zakázku jsme dělali stranický a vládní ho-
tel Praha v Praze–Dejvicích, proto jsme se 
přestěhovali na Bořislavku, abychom to 
měli blíž na stavbu. Denně jsme konzulto-
vali to, co jsme projektovali. Celý ten ho-
tel byl postaven z českých kvalitních věcí, 
od kachliček až po lampy. Já jsem měla na 
starosti výstavbu jedné třetiny, například 
jsem projektovala saunu nebo kino. Když 
hotel bourali, vyšla brožurka, kde se píše, 
že se jednalo o výjimečné architektonické 
dílo. Bohužel po roce 1991 se nedokázal 
ten luxus přizpůsobit době. 

Máte nějakého koníčka, kterému se nyní 
věnujete?

Před 2,5 lety jsem dostala voucher na 
kurz malování olejem. A malování mne tak 
zaujalo, že se mu věnuji dodnes. Mám již 
35 obrázků a maluji hlavně přírodu. Zača-
la jsem s malbou v těžkém životním ob-
dobí, člověk u toho totiž krásně relaxuje 
a zapomene na starosti běžného života.

Děkuji vám za rozhovor.
Michal Ezechel

14 Život na Jižním Městě

Alois Křejpský se svou sestrou

Naše ulice Křejpského
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Klub seniorů v DPS Blatenská slaví třicátiny

Seniorský klub v Domě s pečovatelskou 
službou byl založen koncem roku 1989. 
Má za sebou tedy tři desítky let pestré 
činnosti. Za ta léta se v něm vystřídala 

spousta obětavých lidí, kteří zorganizo-
vali mnoho zajímavých akcí. Minulost se-
niorského klubu zachycují dvě kroniky, 
o které se starají od roku 2000 manželé 

Kobrovi. V současnosti nabízí klub boha-
tou nabídku akcí. Patří mezi ně pravidel-
ná středeční cvičení pod vedením Marce-
ly Novotné nebo přednášky podporující 
trénování paměti.

Pět seniorů působí v klubu aktivně již 
dvacet let. „Patnáct let je vedoucí klubu 
paní Marcela Kozlovská, která se spo-
lu s Vladimírou Kopeckou skvěle stará 
o organizaci našich akcí,“ říká doc. Ja-
roslav Kobr, kronikář a dlouholetý člen 
KS Blatenská. „Bohužel máme přiroze-
ný úbytek aktivních členů, jen v loňském 
roce nás opustilo osm z nich,“ dodává. 

V letošním, tedy třicátém roce fungo-
vání klubu patří vzpomínka všem, kteří 
tudy prošli a nechali za sebou kus práce, 
a velký dík náleží všem současným ak-
tivním pracovníkům. 

Redakce ve spolupráci  
s docentem Jaroslavem Kobrem

WWW.KCZAHRADA.CZ

Začátek od Komunitního centra Matky Terezy 
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11

Malý andílci a čertíci v průvodu za ohnivým rejem vítáni!
Vyrážíme v 18.00 od Komunitního centra Matky Terezy.
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INSTAGRAM – soutěž – jste skvělí!
Vyhlášení instagramové soutěže v minulém čísle časopisu předčilo, co se týká vaší aktivity, naše očekávání. Zasíláte nám 
spousty krásných fotek, které si zaslouží prezentaci. Budeme je postupně uveřejňovat v našem časopisu a samozřejmě na 
každého otisknutého autora čeká flash disk, který si může v úředních hodinách na své jméno vyzvednout ve vrátnici úřadu 
v Ocelíkově ulici. Pokud se nenajdete v aktuálním čísle, určitě prolistujte příští vydání, ve kterém najdete další porci skvělých 
fotek od vás. Tentokrát oceníme vás všechny, kteří se našli na titulce a uvnitř čísla. Radovat se může: M. Kotroušová, J. Brůž-
ková, M. Machů, J. Brůžková, A. Chrástová, O. Nováková, P. Koukal, V. Balejová, E. Dudešková. Ještě jednou díky a všem skvě-
lým jihoměstským fotografům zdar a posílejte dál :-) instagram@praha11.cz

Olga Nováková

Alena Chrástová

Michael Machů

Petr Koukal

Jana Brůžková

Pomáháte nám mapovat bezpečnost ve veřejném prostoru Jižního Města  
Úspěšný projekt z roku 2018 Bezpečnost na Jižním Městě očima dětí má 
pokračování. Městská část na něj navázala sběrem podnětů na letošních 
Dnech Prahy 11 a má v plánu v této činnosti dále pokračovat. 

K více než 300 podnětům (bodům v mapě 
Jižního Města s popisem problému) získa-
ných ve školách přibylo dalších přibližně 
150 podnětů ze Dnů Prahy 11. Všem, kteří 
přispěli svým podnětem, touto cestou ješ-
tě jednou děkujeme. Vaše podněty se týka-
ly dopravní bezpečnosti z pohledu chodce, 
řidiče a v několika případech i cyklisty, údrž-
by zeleně, hřišť a mobiliáře nebo míst, kde 
se opakovaně setkáváte s nežádoucím 
chováním ve veřejném prostoru (popíjením 
alkoholu na veřejnosti, užíváním drog, van-
dalismem apod.). 

Jak městská část s těmito podněty dále 
pracuje? 

Vaše podněty rozhodně neskončí v šuplíku, 
neboť celý projekt patří do gesce radního 
Jiravy. Pokud to lze, ujme se podnětu kon-
krétní odpovědný odbor úřadu městské 
části, který má danou problematiku v ges-
ci, prověří jej a dle svých možností a pravo-
mocí navrhne i možná opatření a podnět 
opatří komentářem. Významný podíl pod-
nětů také přijímají, prověřují a řeší strážníci 
Obvodního ředitelství městské policie Pra-
ha 11. Pokud není v pravomoci úředníků 

městské části ani strážníků městské policie 
daný podnět řešit, předávají jej dále. Nej-
častěji se jedná o městské organizace, jako 
je Technická správa komunikací, Lesy hl. m. 
Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy atd. 
Pokud se podnět týká náhodou lokality 
mimo katastrální území Prahy 11, také ne-
skončí v koši, ale je předán příslušné sou-
sední městské části. Samotným převzetím 
ze strany jednotlivých odborů ÚMČ  nebo 
strážníků městské policie práce s podně-
tem nekončí, ale naopak začíná. Mnohé 
problémy se již podařilo vyřešit. Jiné pod-
něty vyžadují na druhou stranu více času 
k řešení, neboť se týkají soukromých ob-
jektů a vlastníků nebo je nutné projednat 
možná řešení s dalšími státními instituce-
mi. S těmito problémy se tak aktuálně pra-
cuje a hledá se nejoptimálnější řešení ke 
spokojenosti všech.

Všechny podněty přehledně na jednom 
místě 

Aby úřad městské části usnadnil občanům 
orientaci v tom, jak se s jejich podněty pra-
cuje, plánuje vytvořit online mapovou data-
bázi. V té bude možné přehledně vyhledat 

podnět podle tematických kategorií, zjis-
tit stav, v němž se řešení nachází (přijatý 
a kým nebo předaný komu, v řešení, vyře-
šený a jak, případně proč není možné pod-
nět vyřešit). Aktuálně jednotlivé přísluš-
né odbory úřadu městské části a strážníci 
městské policie prověřují podněty získané 
na letošních Dnech Prahy 11. Následovat 
budou práce na přípravě plánované ma-
pové databáze. Předpokládáme, že se se 
stavem řešení podnětů shromážděných 
v průběhu let 2018 a 2019 budete moci 
seznámit do konce prvního čtvrtletí roku 
2020. O spuštění databáze vás budeme 
informovat na webových stránkách Pra-
hy 11 a samozřejmě také v pravidelném 
měsíčníku Klíč. 

Děkujeme, že nám pomáháte.
Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS.
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Tvrzení, že sídliště na Jižním Městě slouží jako pouhá noclehárna a že obyvatelé 
nemají k místu svého bydliště žádný zvláštní vztah, již dávno neplatí. Toto 
potvrzuje zdařilá regenerace bytového domu v ulici Plickova na Hájích.

Panelové bytové domy na pražských 
sídlištích se v posledních letech obléka-
jí do nových kabátů. Opravují se fasá-
dy, střechy, výtahy či rozvody a mnohdy 
přeměnou procházejí i společné prosto-
ry uvnitř domů. Na území MČ Praha 11 
o tom svědčí skutečnost, že je již 86 % 
všech panelových bytových domů urči-
tým způsobem zregenerováno, a to pře-
devším zásluhou svých vlastníků – byto-
vých družstev a společenství vlastníků 
jednotek. Většina regenerací, zejména 
ty, kde autoři návrhu spolupracují s na-
ším odborem, je zdařilých. Mezi ty nej-
zajímavější patří podle názoru našeho 
odboru regenerace panelového domu 
náležejícího Bytovému družstvu Plic-
kova 552 v lokalitě sídliště Jižní Měs-
to I, která průběžně probíhala mezi lety 
2013 až 2018 a která může pro mnohé 
vlastníky domů, včetně městské části, 
posloužit jako inspirace. 

U tohoto domu na první pohled zaujme 
nová fasáda i hezky upravené a opečo-
vávané předzahrádky z obou stran domu 
o celkové výměře cca 1 050 m2. Toto 
však není zdaleka vše. Celá regenera-
ce je promyšlena do nejmenších detailů. 
Na výtvarné podobě a návrhu interiéru 
společných prostor spolupracovali stu-
denti z Fakulty architektury ČVUT a dům 
má dokonce i svůj systém hospodaření 

s dešťovou vodou, který přispívá k péči 
o zeleň v jeho okolí, tedy zmíněné 
předzahrádky. V rámci regenerace byla 
také v předchozích letech opravena stře-
cha a proveden nový obvodový plášť 
a s tím spojené zateplení budovy. Barev-
nost fasády ladí s ostatními domy v lo-
kalitě a je provedena v teplých odstínech 
světle hnědé a kukuřičně žluté. Pro vozíč-
káře v domě je z východní strany přista-
věna bezbariérová rampa.

Interiér vnitřních společných prostor je 
kompletně opraven, a to včetně povr-
chů a rozvodů. V chodbách je osazen 
nový kazetový podhled s potřebnou po-
žární odolností, stěny opatřeny barev-
ným omyvatelným nátěrem a prošlapa-
né lino bylo nahrazeno velkoformátovou 
dlažbou s kročejovou izolací tlumící hluk. 
Toto podlahové souvrství bylo použito 
i na schodišťové stupně. Veškeré práce 
ve společných prostorách musely probí-
hat za provozu domu i bytů. Vše muse-
lo být přesně rozplánováno a zejména 
na podlahy musely být použity materiá-
ly a směsi dosahující požadované tvrdos-
ti již po několika hodinách. Svislé elektro 
rozvody jsou sdruženy do společného ve-
dení a přístupné z domovních skříní umís-
těných v každém podlaží domu. Dům 
má svůj kamerový systém, videotelefon 
s možností kontroly vstupu do domu, 

osvětlení domu LED svítidly s časova-
čem, nouzové osvětlení chodeb bez pří-
mého osvětlení s vlastním zdrojem elek-
trické energie, vlastní požární signalizaci 
s automatickým zapnutím větrání a upo-
zorněním členů vedení družstva formou 
SMS zprávy. Ke každému bytu je zave-
den elektrický rozvod pro možnost zámě-
ny plynového sporáku na elektrický. Na 
střeše domu je instalována společná TV 
anténa a satelit. 

Předzahrádky při obou průčelích domu 
jsou upraveny sadovými úpravami a jsou 
doplněny pěstěným trávníkem a vzrost-
lou zelení. Úprava proběhla nejen z důvo-
du, že obyvatelé chtějí mít pěkné okolní 
prostředí, ale i z důvodu, že v blízkosti je 
základní škola, původní zeleň umožňovala 
např. nocování bezdomovců a také dochá-
zelo při prudkém větru ke spadu větví na 
přilehlý chodník a ohrožení procházejících 
chodců. Ve spolupráci s Odborem život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11 došlo k no-
vému návrhu zeleně předzahrádek. K péči 
o novou zeleň přispívá automatický samo-
zavlažovací systém umístěný pod zemí 
a napájený převážně dešťovou vodou 
sbíranou z poloviny plochy střechy domu 
(cca 500 m²) do nádrží umístěných v su-
terénu o celkovém objemu cca 12 m³. Pro 
případ nerovnoměrných srážek jsou ná-
drže vybaveny jak vrchním přepadem do 
dešťové kanalizace, tak automatickým do-
plňováním vody z vodovodu. Systém sám 
sleduje množství vody i čas a četnost za-
lévání. Investice do tohoto systému přišla 
bytové družstvo na cca 200 000 Kč, roční 
náklady na údržbu a kontrolu systému se 
pohybují okolo 1 500 Kč.

Přestože by z předešlého výčtu mohlo 
vyplynout, že v domě je již vše hotovo, 
není tomu tak. Na nejbližší období má 
družstvo naplánovánu opravu vstupního 
schodiště a ve výhledu zvažuje také osa-
zení fotovoltaických panelů na střechu.

Za odbor územního rozvoje doufáme, že 
tento článek (snad o něco více vybavený 
technickými informacemi, než je běžně 
zvykem) zaujme nejen čtenáře, ale bude 
i podnětem či vzorem pro ostatní vlastní-
ky, kteří jsou na Jižním Městě rádi a chtějí 
si vylepšovat své domovy.

 Ing. arch. Miroslava Fišarová,  
 vedoucí odboru územního rozvoje

Zdařilá regenerace bytového domu na Hájích

Nová podoba vnitřních schodišť Nádrže pro samozavlažovací systém
Optické rozdělení dlouhých chodeb a sjedno-
cené značení bytů



Zveme vás na operetní koncert 

„Líbám, ženy, Vás tak rád…“
10. listopad 2019 | 16.00 
Divadlo Gong, Sokolovská 191, Praha 9

Praha ve víru valčíku! Přijďte si poslechnout překrásné melodie ze světa operety  
a vídeňské smetánky... Jako každoročně vás podvečerem, tentokráte s nádechem  
secesního období, provede Anna Klamo, držitelka Ceny Thálie. 

Účinkují přední čeští sólisté:

Gabriela Kopperová | soprán 
Martin Slavík | tenor 
Šárka Csölle – Knížetová | klavír
Klárovo smyčcové kvarteto

Předprodej vstupenek
Pokladna Divadla Gong: po–pá 14–18 a vždy 1 hod. před 
představením (při programu do 20 hodin). Tel.: 266 311 629    

www.annaklamo.cz
Partneři projektu:

 
Praha 18
Letňany

18 Život na Jižním Městě

Národní potravinová sbírka - pomoc s nákupem  
nebo potravinami na místě
O co jde?

Národní potravinová sbírka se v České 
republice koná od roku 2012 a je spo-
lečnou iniciativou platformy Byznys pro 
společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, Čes-
ké federace potravinových bank a Charity 
Česká republika.

Hlavním posláním sbírky je podat pomoc-
nou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jíd-
la a základního drogistického zboží. Hlad 
totiž není bohužel ani u nás abstraktní 

pojem – podle kvalifikovaných odhadů 
žije u nás na hranici chudoby nebo sociál-
ního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí.

Kdy letos Národní potravinová sbírka 
proběhne?

Národní potravinová sbírka proběhne 
v sobotu 23. listopadu 2019 od 8.00 do 
18.00 hodin v rámci pracovní doby jed-
notlivých prodejen.

Koho a kde podpořit?

Pokud budete chtít podpořit organizaci, 
která působí přímo v Praze 11, zavítej-
te v tento den na nákup do Tesca Nový 
Smíchov (Nový Smíchov – Tesco, Radlic-
ká 1b, 150 00 Praha 5 (Anděl).

Pokud se budete chtít zapojit jako dob-
rovolník a pomoci s uskladňováním po-
travin na místě, kontaktujte ideálně do 
9. 11. 2019 pana Filipa Peregrina, ko-
ordinátora terénního programu Armády 
spásy: tel.: 734 587 175, e-mail: filip_ 
peregrin@armadaspasy.cz

Přímo v Praze 11 pak můžete přispět 
do Národní potravinové sbírky v těchto 
prodejnách:
Praha 4 – Háje  
Penny Hlavatého 664 
149 00 Praha 4 – Háje 
Praha 4 – Chodov dm drogerie 
Roztylská 2321/19 (Centrum Chodov) 
148 00 Praha 4 – Chodov
Praha Albert 
Roztylská 154012, 148 00 Praha



19

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
 27. 11. Zločin v přístavní krčmě – 19.00. 
Premiéra nového představení jihoměstských 
ochotníků. Hraje divadelní spolek Amartum. 
KONCERTY
 7. 11. Hop Trop – 20.00. Legendární tramp-
ská, folková a country skupina hraje ve složení 
Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kuče-
ra a Jaromír Šroub Vondra. Přijďte si jejich nej-
větší hit Amazonka i další písničky poslechnout 
naživo k nám do Zahrady.
 21. 11. Marien – 20.00. Pardubická skupina 
patří k nejvýraznějším v současné generaci žán-
ru folkové, country a trampské hudby. Věnují se 
akustické kytarové muzice a vícehlasému zpí-
vání. Hrají tvorbu převážně z dílny Víti Troníčka.
 28. 11. Irena Budweiserová – 20.00. Kon-
cert zpěvačky, textařky, skladatelky a dlouhole-
té členky skupiny Spirituál kvintet s doprovod-
nou kapelou Fade In. 
KINO KLUB ZAHRADA
 4. 11. Parazit – 19.00 Nejzábavnější vítěz 
Cannes od Pulp Fiction. Černá komedie, Jižní 
Korea, 2019, 132 min. CZ titulky. Nevhodné 
do 15 let
 11. 11. Rocketman – 19.00 Životopisný 
muzikál sleduje dráhu Eltona Johna. VB, USA, 
2019, 121 min. CZ titulky. Nevhodné do 12 let
 18. 11. Sametová revoluce v dokumentu 
– 16.30–20.30 K 30. výročí sametové revolu-
ce uvádíme autentické filmové týdeníky z obdo-
bí od prosince 1989 do listopadu 1990, doku-
menty Něžná revoluce a Lidská práva v ČSSR. 
Vstupné zdarma.
 25. 11. Yesterday – 19.00 Co kdyby nikdo 
neznal Beatles a jejich písničky si pamatoval jen 
jediný člověk na světě? Romantická komedie. 
VB, 2019, 116 min. Přístupné
DĚTEM
 2. 11. O třech kůzlátkách – 15.00. Klasický 
pohádkový příběh o jedné rodinné tragédii se 
šťastným koncem. Divadlo U plotny 
 6. 11. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Kytice pohádek I.
 9. 11. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Korálky z fimo hmoty
 9.–10. 11. KUK!herna. Multižánrový festival 
pro děti od 10 měsíců do tří let. Více informací 
k programu na www.kukfestival.cz
 13. 11. Zimní pohádka – 14.30. Autorská 
pohádka pojednává o přátelství svérázného 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

sněhuláka a štěněte Alíka – pejska, kterého vy-
hnali z domu. Hraje divadlo 100 opic.
 20. 11. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Kytice pohádek II.
 23. 11. O zlaté rybě – 15.00. Příběh o kouz-
lu mořských hlubin, tajemné zlaté rybě, lidské 
chamtivosti a samozřejmě i o lásce. Divadlo 
Pruhované panenky
 27. 11. Cirkusárium – 14.30. Přijíždí nejmen-
ší zvířecí cirkusové varieté na světě, jehož pro-
gram čistě ze zvířecích kousků jest sestaven. 
Divadlo Toymachine
 30. 11. O zatoulaném psaníčku – 15.00. 
Pošťák Arnoštek se dostane do šlamastiky, ze 
které vede jen jediná cesta ven. Divadélko Kůzle
PRO SENIORY
 4. 11. Vzpomínka na Karla Hašlera – 14.30. 
Pořad k 140. výročí narození populárního pís-
ničkáře. Účinkuje Big band Pražského salonního 
orchestru, diriguje Václav Vomáčka.
 12. 11. Ta naše písnička česká – 14.30. 
Komponovaný hudební pořad o historii české 
lidové hudby. Zavítáme do krásných míst naší 
vlasti a přiblížíme minulost našich předků.
 18. 11. Velikáni swingu III. – 14.30. Účinku-
je Big band Pražského salonního orchestru, diri-
guje Zdeněk Foit. 
 25. 11. Miloslav Frýdl & Staročeská kapela 
Třehusk – 14.30 – pozvou diváky na procház-
ku starou Prahou a zahrají staropražské (i lido-
vé) písničky.
VÝSTAVA
 4.–30. 11. Cesta
Žáci základních škol Prahy 11 prezentují své vý-
tvarné práce. Výstavu uvádíme jako příspěvek 
k 30. výročí sametové revoluce.
DALŠÍ AKCE 
 2. 11. Dušičkový průvod – 17.00. Tradiční 
dušičkový průvod od Chodovské tvrze na hřbi-
tov. Součástí bude výtvarná dílna pro děti. 
 5. 11. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 ve-
řejné bubnování pro všechny.
 16. 11. Setkání fotografů. Akce je určena 
každému, kdo se zajímá o fotografování. Na 
své si přijdou začátečníci, zapálení fandové, ale 
i profesionální fotografové. Více informací na 
www.setkanifotografu.cz 
 24. 11. Umisťovací výstava koček – 10.00. 
Kočičky k adopci, charitativní krámky, akce pro 
děti, malování na obličej, veterinární poradna. 
PŘIPRAVUJEME 
 11. 12. Filumena Marturano – 19.00. Co 
všechno musí podstoupit prostá žena, aby do-
stala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny 
zabezpečila rodinu? Simona Stašová a Svato-
pluk Skopal v hlavních rolích tragikomedie.
 12. 12. Ivan Hlas Trio – 20.00. Ivan Hlas 
spolu s excelentními muzikanty – kytaristou 
Norbim Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem 
Olinem Nejezchlebou.
 17. 12. Česká mše vánoční – 19.00 – v po-
dání Malého evropského orchestru
 19. 12. Yo Yo band – 20.00. Koncert
KROUŽKY A KURZY
Podrobné informace ke všem kroužkům a kur-
zům naleznete na www.kczahrada.cz

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

Kulturní přehled listopad

Vystavující: 
Výtvarný ateliér Dovedeme 
(kurzisté z kurzu 50+)
Název výstavy: 
Dovedeme nejen malovat – Krajina 
očima kurzistů výtvarného ateliéru 
Dovedeme
Série obrazů na téma krajina - 
pastel, tužka, úhel a akryl
6. 11. – 2. 12. 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

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

AKCE
 2. 11., 9.00-12.30, 13.30-17.00: Keramic-
ká dílna – Vánoční I a II. Pro děti od 6 let, mlá-
dež a dospělé. 
 3. 11., 15.00-17.00: Strašidlácký rej. Maš-
karní odpoledne pro děti od 4 do 10 let. DDM 
JM, Květnového vítězství.
 15. 11., 18.00-19.00: Nebojte se jógy! – 
Jógový workshop pro začátečníky. Pro děti od 
13 let, mládež a dospělé. 
 16. 11., 9.00-13.00: Pískovaný obraz nebo 
mandala. Pro děti od 6 let, mládež a dospělé. 
 17. 11., 9.30-16.00: 1. pohár Mini-Z. Pro 
děti od 6 let, mládež i dospělé. 
 23. 11., 8.00-20.00: M-Team Cup 2019. 
Soutěž v aerobiku. Hala TJ Chodov, Mírového 
hnutí.
 23. 11., 8.15-17.00: Výprava za poznáním 
– Já hrdina. Turistický výlet pro děti a mládež ve 
věku od 6 do 15 let. Plzeň.
 23. 11., 9.00-14.00: Turnaj ve stolním teni-
su – rodinné dvojice. Pro děti a mládež ve věku 
od 6 let a jejich rodinné příslušníky. 
 23. 11., 9.30-12.30, 13.30-17.00: Advent-
ní věnce I a II. Výtvarně rukodělný workshop. 
 29. 11., 18.00-19.00: Cestovatelské promí-
tání – Nespoutané Hebridy. Pro volně příchozí 
veřejnost.
 30. 11., 9.00-12.00: Vánoční malování ke-
ramiky. Pro děti od 3 let, mládež a dospělé. 
 30. 11., 13.00-16.00: Andělská dílna. Pro 
děti od 8 let, mládež a dospělé. 
Podrobné informace naleznete na webu  

www.ddmjm.cz. DDM JM si vyhrazuje právo na 

změnu programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO
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Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU 
 10. a 24. 11. 2019 VÍKENDOVÁ CVIČENÍ 
PRO ŽENY – PILATES, BALANTES, PORT DE 
BRAS, BODY STALING, podrobnosti nalezne-
te na webu
NOVINKY
 FIT SENIOR – zdravotní cvičení pro všechny 
věkové kategorie bez omezení, pondělí 18.00
 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 70+ – cvičení pro za-
chování osobní fyzické a psychické zdatnosti, 
relaxační a kompenzační cvičení, pondělí 11.00
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda, kombi-
nuje pilates, overbaly, velké míče, každý pátek 
v 11.00
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Děti u nás najdou prostředí školky vychá-
zející z principů lesní pedagogiky s ekoprogra-
mem, podporující přirozenou pohybovou aktivi-
tu a vzdělávání s prvky Montessori pedagogiky. 
Více informací na http://msbenjaminek.webno-
de.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.

BENJAMIN KLUB

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
 11. 11. Tri Martolod aneb jedenáctého na 
„Jedenáctce“ – od 19.00. Pestrá směsice au-
torských písní a k tomu námořnické zpěvy 
z Bretaně. Kapela Tri Martolod (Tři námořníci) 
se na české hudební scéně pohybuje od roku 
2018. Pojmenováním kapely se stal název 
bretaňské lidové písně z 18. století, kterou po 
roce 1970 proslavil Alan Stivell se svou kelt- 
skou harfou. V první části představení však za-
zní autorská tvorba A. M. Hradecké, A. Kurkové 
a D. Razíma. 
 13. 11. Jaroslav Hutka – Třicet let poté – od 
19.00. Více na straně 23.
 14. 11. Melodie pro každého – od 19.00. 
Restaurace Chodovská tvrz.
 16. 11. Duo Vídeň–Berlín – od 17.00. Hu-
dební duo v sestavě klavíristy Petra Vašíčka žijí-
cího v Berlíně a houslového virtuose Reinholda 
Riegera působícího ve Vídni nabídnou violové 
sonáty Bendy, Schuberta, Vaňhala a Dvořáka. 
 20. 11. Šansony na tvrzi– od 18.00. Pravi-
delná šansonová setkání každou třetí středu 
v měsíci pod taktovkou vtipné a originální Jany 
Rychterové. Jako host tentokrát dorazí známý 
rozhlasový režisér Karel Weinlich. (Změna pro-
gramu vyhrazena) 
 21. 11. Duo Eco: Romantické ozvěny v me-
lodramu – od 19.00. Melodram je v dnešní 
době na výsluní skladatelského zájmu. Smyčco-
vé Duo ECO, kterému soudobí čeští skladatelé 
věnovali již na 30 opusů, má také v repertoáru 
i několik melodramů. Z nich na tomto koncertu 
zazní skladby Jiřího Temla a Zdeňka Zahradní-
ka. Účinkují: Eva Franců – housle, viola, Pavla 
Roubíčková Franců – housle, a Gabriela Filippi 
– recitace. 
 26. 11. Chanukové světlo a židovské hou-
sle Alexandra Shonerta – od 19.00. Unikátní 
program, obsahující originální aranže národních 
melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta 
a díla skladatelů – klasiků židovské hudby, za-
chycuje pouť židovských houslí z Orientu přes 
starou Evropu až do současné vánoční Prahy. 
Pouť s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytr-
žením, která vytváří most mezi minulostí a sou-
časností. Účinkují: Alexander Shonert – housle, 
a Natalia Shonert – klavír. 
 27. 11. Lidové Vánoce v českých a morav-
ských vesnicích – od 16.00. Vánoční zastave-
ní na českých a moravských vesnicích. Povídání 
o dobových zvycích a vánočních písních a kole-
dách z regionů od Chodska až po Jihomorav-
ský kraj. Účinkují: František Novotný (básník, 

CHODOVSKÁ TVRZ
spisovatel, moderátor ČRo) – mluvené slovo. 
Miloš Černý – housle, dudy, zpěv, Eva Šašinko-
vá – kontrabas, zpěv, Michal Horsák – cimbál. 
 28. 11. Jazz klub Tvrz: The „Bohemia After 
Dark” Project – od 20.00. Více na straně 23.
POHÁDKY 
 3. 11. Cirkus Kus–kus – od 15.00. Cirkus 
Kus–kus je veselý cirkus, který vznikne, když 
dvě sestry jednou dostanou chuť si hrát. V je-
jich cirkuse vystupují čtyři klauni. Hraje divadlo 
Damdam.
 10. 11. Zvířátka a loupežníci – od 15.00. 
Neštěstí nechodí jenom po horách a po lidech, 
ale i po zvířátkách. Hraje divadlo Kubko.
 24. 11. O Všudybylovi – od 15.00. Pohádkář 
je člověk, jenž má dar vyprávět pohádky. Hraje 
divadlo Studna.
BESEDY/KURZY/OSTATNÍ
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
V listopadu opět probíhají od úterý do čtvrtka 
od 14.00 v ateliéru Chodovské tvrze v 1. p. kur-
zy malby, kresby a výtvarné dílny pro děti i do-
spělé. Více na www.dovedeme.cz 
 7. 11. MUDrování na Chodovské tvrzi 
s Radkinem Honzákem – od 18.00. Návody 
známého psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, 
jak přežít současnost, tentokrát zabrousí do mi-
nulosti, a sice na téma „Jak se na psychiatrii lé-
čívalo“. (Doporučujeme rezervaci předem!)
 2. 11. Dušičkový průvod – od 17.00. Tra-
diční Dušičkový průvod Jižním Městem vyráží 
2. 11. v 17.00 z Chodovské tvrze. Více na stra-
ně 15.
VÝSTAVY
13. 11. 2019 – 15. 1. 2020
Společné hledání Zdeny Fibichové a Vladimí-
ra Preclíka
Obrazy, sochy, grafika
Více na straně 23.

 FIT pohybový program pro kluky a holčič-
ky od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro děti od 3–7 
let, úterý 16.00 a 17.00.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 
let, po a st 17.00.
 HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 12 
do 18 let, po 17.00 a st 18.00.
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 
let, st 16.00 a 17.00.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krá-
su 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

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 vol-
ného času. Ostatní dny jsme tu pro děti a mladé 
lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou životní si- 
tuaci, potřebují poradit nebo nevědí, co s vol-
ným časem. Služby klubu jsou zdarma, některé 
akce jsou zpoplatněny motivačním poplatkem. 
Změna programu vyhrazena. 

AKCE
 1.–2. 11. HALLOWEENSKÁ AKCE – Měsíc 
listopad začneme v duchu strašidelném – 
oslavou svátku Halloween, kdy přespíme v klu-
bu. Připraveny budou kreativní workshopy, 
strašidelný film a společně si uvaříme strašidel-
ný pokrm. Akce je určena pro děti a mládež od 
6 do 15 let, s přihláškou. Kapacita je omezena 
pro maximální počet 12 účastníků.
 8. 11. CESTA KOLEM SVĚTA - AUSTRÁLIE 
A NOVÝ ZÉLAND – V rámci preventivního 
programu Cesta kolem světa se tentokrát 
seznámíme s odlišnostmi kontinentu Austrálie 
a Nový Zéland. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, zdarma a bez přihlášky. 
 15. 11. S KLUBEM DO KINA – Pojďme 
společně za kulturním zážitkem do kina.  Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, s při-
hláškou. Kapacita je omezena pro maximální 
počet 12 účastníků.
 22. 11. TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH – 
Soutěžení, adrenalin, ale i odpočinek při hraní 
deskových her. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, zdarma a bez přihlášky. 
 29. 11. VÝLET DO PRAHY – Pojďme si zpří-

NZDM KLUB  
YMKÁRIUM



OTEVÍRACÍ DOBA MEZI DOMY
PONDĚLÍ až PÁTEK: 10:00-20:00,  
SOBOTA: 12:00-18:00, na adrese Křejpského 
1502/8, Praha 11 – Chodov.

PROGRAM
 Sobota 2. 11. 14:00–17:00 PODZIMNÍ 
TVOŘENÍ – Srdečně vás zveme na kreativní 
workshop, který je vhodný pro děti i dospělé. 
Budeme vyrábět jednoduché výrobky z přírod-
ních materiálů a papíru s podzimní tematikou. 
 Sobota 14. 11. 14:00–17:00 DĚTSKÝ BLE-
ŠÍ TRH – Zveme vás na oblíbenou akci, kde si 
děti mohou navzájem prodávat a kupovat svoje 
věci, výrobky, oblečení, hračky… Hlavní myš-
lenka je, že děti si hravým způsobem obchodují 
mezi sebou a dospělí jim pouze případně asis-
tují. 
 Pátek 15. 11. 16:00–18:00 – Společné 
ajurvédské vaření – Naše komunitní centrum 
umožní prostor na workshop Ajurvédského 
vaření. Akcí vás provede Jaroslav Judas, který 
vařil a vedl indickou restauraci pod Pražským 
hradem. Naučí vás zajímavé recepty z indické 
kuchyně, které jsou dobré i pro zdraví. 
 Sobota 16. 11. 10:00–12:00 – KERAMI-
KOVÁNÍ – Lekcí keramiky vás provede Jana 
Kalinová. K dispozici bude hlína, vykrajovátka 
a spousta inspirace. Akce je vhodná jak pro děti, 
tak i dospělé. 
 Sobota 16. 11. 13:00–14:30 OM Chanting 
– Zpívání zvuku Óm pomáhá harmonizovat fy-
zické tělo, uvolňuje a zklidňuje mysl a podporuje 
lokalitu, kde je tato technika praktikována. 
 Pátek 22. 11. SWAP MEZI DOMY 16:00–
19:00 – Akce, kde můžete přinést to, co již ne-
potřebujete, a naopak odnést si cokoliv, co vám 
udělá radost. Nosit můžete oblečení, hračky, po-
třeby do domácnosti, doplňky, obuv... vše v dob-
rém stavu. V rámci akce zajištěna Aromatouch 
masáž rukou zdarma. 
 Sobota 23. 11. WORKSHOP NA VÝROBU 
MALOVANÝCH TAŠEK 13:00–17:00 – Kreativ-
ní akce, kde se naučíte namalovat si na tašku 
originální vzory barvou na textil. K dispozici taš-
ka, barvy a různé vzory. 
 Středa 27. 11. PŘEDNÁŠKA ZDRAVÍ ZAČÍ-
NÁ V HLAVĚ 17:00–18:30 – Cyklus přednášek 
na téma zdraví a práce s myslí. Besedou provází 
paní Marie Klíglová, která sdílí svoje osobní zku-
šenosti s uzdravením. Téma: Rodiče a děti. 

Na každou akci je nutné se zaregistrovat: sms: 
777 485 939, e-mail: info@mezi-domy.cz
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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.

PROGRAM
 1. 11. Honza Křížek a kapela – Chariz-
matický zpěvák, multiinstrumentalista a skla-
datel Honza Křížek dorazí i s kapelou a vedle 
osvědčených vypalovaček Rejdit, Tsunami, 
ale i Rosenka a Slunečný hrob představí také 
nové věci, které právě chystá se svou kape-
lou.
 2. 11. Chilli Fest na Jižním Městě – V klubu 
Jižák se uskuteční 1. ročník nejpálivějšího fes-
tivalu Chilli fest.
 8. 11. Přátelé mateřské školky (soukromá 
akce)
 9. 11. JižákFest – Tradiční festival za pod-
pory Prahy 11
 15. 11. DadMetal – Další bigbeatová party 
pro kamarády :–) 
 16. 11. Opatoff vol. VI. – Studentský 
hudební festival Gymnázia Opatov, již po 
šesté!
 22. 11. Southern Vision: DnB night – • 
SOUTHERN VISION #16 w/ MONKEY BOOM 
CREW, SOUTHERN VISION • MUSIC CLUB 
JIŽÁK / ZKUŠEBNY PRAHA 
 23. 11. Čerstvě Natřeno XIX – Čerstvě 
Natřeno je již tradiční multižánrový festival 

MUSIC CLUB JIŽÁK

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

Kulturní přehled listopad

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

AKCE
 2. 11. 17.00 Dušičková pobožnost na cho-
dovském hřbitově
 3. 11. 16.00 Rodinná keramická dílna – 
Vytoč se! Točení na hrnčířském kruhu a točení 
šňůrkovou technikou. Nutné přihlášení: jana-
domsova@gmail.com nebo 603 281 864. (vý-
tvarná dílna KCMT)
 6. 11. 16.30–18.30 – Tvořivé odpoledne – 
Kreativní recyklace starých CD. Nutno se přihlá-
sit do 4. 11. na kancelar@kcmt.cz
 10. 11. 18.30 Divadlo – Miláček – divadel-
ní scénická meditace o manželství a o víře v lás-
ku z pera Karola Wojtyly. Hrají: Lucie Trmíková, 
Václav Rašilov, Kajetán Písařovic a Martin Do-
hnal. Scénu a kostýmy připravila Inés Andučić, 
režie: kolektiv. Předprodej v kanceláři KCMT 
nebo v kavárně. 
 11. 11. 16.00 Přednáška: Daniel Herman – 
30 let od sametové revoluce. Pořádá Sdružení 
křest. seniorů JM. (klubovna KCMT) 
 13. 11. 14.30 To byl pan Hašler – hudební 
procházka životem Karla Hašlera. Účinkuje Jan 
Vízner a Helena Krupová. (KCMT) 
 14. 11. 19.00 Divadlo – O holčičce, která se 
ještě nenarodila. Hrají: Víťa Marčík. Předprodej 
v kanceláři KCMT. 
 18. 11. 14.30 Divadlo – Já, Eliška Přemys-
lovna. Hraje: Stáňa Hošková. (KCMT) 
 21. 11. 18.00–21.00 Podvečení tančírna 
se skupinou „Hvězdný prach“ 
 21.–24. 11. Kurz psaní ikon s Martinem 
Damiánem. Přihlašování na e-mailové adrese: 
info@martindamina.cz (fara Chodov) 
 24. 11. 16.00 Rodinná keramická dílna – 
Hrnky brnky – tvoření hrnku plátovou techni-
kou a glazování z minulé dílny. Nutné přihlášení: 
janadomsova@gmail.com nebo 603 281 864. 
 26. 11. 18.45 – začátek adventní duchovní 
obnovy v kostele sv. Františka
 30. 11. 9.30–18.00 – Adventní jarmark 
pod střechou – možnost koupit originální dár-
ky pro své blízké a nasát adventní atmosféru. 

KCMT

MEZI DOMY

Dílna na výrobu adventních věnců, keramická 
dílnička pro děti, 16.00 pohádka pro děti. Celý 
den otevřená kavárna.
Každou neděli v adventu se můžete těšit na ad-
ventní koncert nebo divadlo. Nebude chybět ani 
Mikuláš, betlémské světlo,… 

– otevřený všem lidem, kteří hledají kvalitní 
zábavu! :–)
 28. 11. S.P.S unplugged 
 29. 11. Švihadlo – Zatím POSLEDNÍ 
DESKA má 13 písní a víc než 50 minut hudby 
„ČASU JE MÁLO” 2013
 30. 11. Interkros zakončení turnaje

jemnit pochmurné podzimní dny výletem do 
historického centra Prahy. Akce je určena pro 
děti a mládež od 6 do 15 let, zdarma a s při-
hláškou. Kapacita je omezena pro maximální 
počet 12 účastníků. 
 25.–28. 11. AKČNÍ TÝDEN „Cesta kolem 
světa“ – Celý týden se budeme věnovat pre-
ventivnímu tématu JINAKOST A TOLERANCE, 
prostřednictvím 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: 
kvízování, čtvrtek: pohybové aktivity (fotbal). 

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
 Vinyasa Flow yoga – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20

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

FYZIOKLINIKA
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Pozvánky do KC Zahrada

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

ČESKÉ BIBLIOFILSKÉ TISKY  
1. POL. 20. STOLETÍ  

5. 11. – 12. 12. 2019

Výstava z fondu 
oddělení vzác-
ných tisků Měst-
ské knihovny 
v Praze představí 
to nejlepší ze své 
jedinečné sbírky 
českých bibliofilií 
vydaných v první 
polovině 20. sto-
letí. Na výtvar-
ném doprovodu bibliofilií se podíleli 
čeští ilustrátoři, jako např. C. Bouda, 
K. Svolinský, J. Čapek a další.   

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

KINO KLUB ZAHRADA: PARAZIT 

4. 11. / 19.00 
Nejzábavnější vítěz Cannes od Pulp Fiction. 
Černá komedie sleduje chudou, ale maza-
nou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne 
infiltrovat do bohaté domácnosti byznys- 
mena Parka. Co se může stát, když se se-
tkají dva tak odlišné světy? Komedie, Jižní 
Korea, 2019, 132 min. CZ titulky. Nevhod-
né do 15 let 

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 Chodov 
poskytuje své služby od září v nových 

prostorech v budově Domova 
pro seniory. Nové knihovnice se 

seznamují s dosavadními čtenáři a ve 
spolupráci s vyučujícími ZŠ zjišťují 
zájmy žáků. Zároveň hledají i nové 
možnosti, jak uspokojovat potřeby 
čtenářů různého věku a čtenářských 

preferencí, jak udělat knihovnu 
místem příjemného setkávání 

s knihou, s jinými čtenáři, případně 
s dalšími zajímavými lidmi, kteří 
mají k literatuře a kultuře blízko. 
Příjemným úkolem je rozšiřování 

knihovního fondu - knihovna představí 
nové přírůstky nejpozději v listopadu 
a bude o nich informovat čtenáře na 

svých webových stránkách.

HOP TROP 

7. 11. / 20.00 
Zveme vás na koncert legendární tříčlenné 
trampské a folkové skupiny Hop Trop, kte-
rá letos slaví 40 let na české hudební scé-
ně. Zřejmě největší hit skupiny Hop Trop je 
píseň Amazonka, o které říká Jaroslav Sam-
son Lenk: 

„Musel jsem ji trochu přizpůsobit, aby byla 
trošku moderní a svěží, i když ta písnička 
je vlastně smutná. To je náš recept na 
úspěch – o neveselých záležitostech 

zpívat nesentimentálně a bez patosu.“  

 
 
 
 
 
 
 
 

Přijďte si tuto i další nezapomenutelné pís-
ně kapely poslechnout naživo k nám do 
Zahrady! 

MARIEN 

21. 11. / 20.00 
Pardubická skupina Marien patří k nejvý-
raznějším tvářím současné generace žán-
ru folkové, country a trampské hudby. 
Věnují se akustické kytarové muzice a ví-
cehlasému zpívaní, hrají melodické písně  

 
převážně z dílny uznávaného písničká-
ře Víti Troníčka. Přijďte se přesvědčit, že 
kromě mohutných vokálů a silných písní 
je pro Marien typická i jedinečná koncertní 
energie a doslova rodinný humor! 

ZLOČIN V PŘÍSTAVNÍ KRČMĚ  

27. 11. / 19.00  
S blížícím se koncem roku se ocitne osa-
mělá krčma v přístavu na odlehlém ostro-
vě odříznutá od světa kvůli sněhové váni-
ci. V krčmě se nedobrovolně schází malá 
skupinka hostů, o které se starají krčmář 
se ženou. A někdo začíná vraždit. Je to 
některý z hostů nebo někdo cizí zvenčí? 
Kolik toho vrah (nebo vrazi?) stihne, než 
se počasí uklidní a do krčmy dorazí poli-
cista? Nové představení jihoměstského 
Divadelní spolku Amartum. 

IRENA BUDWEISEROVÁ   

28. 11. / 20.00   
Zpěvačka, textařka, skladatelka a dlou-
holetá členka skupiny Spirituál kvintet 
se svou doprovodnou kapelou Fade In  

 
zazpívá balady a spirituálový a gospelový 
repertoár, který je doplněn převážně vlast-
ní tvorbou zpěvačky. Nenechte si ujít! 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Jaroslav Hutka – Třicet let poté  

13. 11. / 19.00  
Pár dnů před významným 30. výročím sa-
metové revoluce vystoupí na Chodovské 
tvrzi hudební ikona oněch listopadových 
dnů – Jaroslav Hutka. Legenda českého 
folku a především vynikající písničkář a tex-
tař přijal naše pozvání, aby divákům nabí-
dl průřez svou tvorbou od písní z dob exi-
lu během normalizace až po zcela aktuální 
kusy. Jaroslav Hutka působí jako písničkář 
již od roku 1966 a představuje jednu z nej-
známějších postav tuzemské hudební scé-
ny. Je rovněž spoluzakladatelem sdružení 
Šafrán, se kterým vydal roku 1977 – napří-
klad společně s Vladimírem Mertou, Vlas-
timilem Třešňákem a dalšími - stejnojmen-
né LP. Na veřejnost se však dostalo až po 

dlouhých letech po pádu železné opony, 
ostatně jako řada jeho dalších děl. Hutka 
se stal signatářem Charty 77 a jako nepo-
hodlný pro tehdejší režim emigroval do Ho-
landska, kde žil až do převratu roku 1989, 
kdy se vrátil do své vlasti. 

Jazz klub Tvrz: The 
„Bohemia After Dark” 
Project  

28. 11. / 20.00  
V projektu The „Bohemia After Dark” (název 
je vybrán podle stejnojmenného alba z roku 
1955 s Kenny Clarkem a Cannonballem Ad-
derleym) se potkali přední zahraniční i čeští 
hráči současné jazzové scény, kteří jsou zá-
roveň i nadšenci tohoto žánru. Za všechny 
jmenujme saxofonistu Andyho Schofielda, 
který je mimo jiné jedním ze tří uměleckých 
vedoucích předního bigbandu působícího 
v ČR - The Jazz Dock Orchestra. Kapela se 
zaměřuje na autentickou interpretaci kla-
sického bebopu čtyřicátých let a cool jazzu 
a hard bopu raných padesátých let – žán-
rů a období, které jsou jinak v Praze i České 
republice málo reprezentovány. Pečlivě vy-
braný repertoár je tvořen i z méně známých 
či hraných kompozic té doby od autorů jako 
Dizzy Gillespie, Tadd Dameron, Thelonious 
Monk, Kenny Clarke a řada dalších, s odvo-
láním na originální nahrávky a původní in-
terpretaci. Účinkují: Osian Roberts a Andy 
Schofield (saxofony), Stanislav Mácha (pia-
no), Taras Voloschuk (kontrabas), Ben Ha-
gue (bicí). (Restaurace Chodovská tvrz – ka-
pacita omezena).

Společné hledání Zdeny Fibichové a Vladimíra Preclíka 

13. 11. 2019 – 15. 1. 2020 
Obrazy, sochy, grafika
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí vý-
stavu děl Zdeny Fibichové a Vladimíra 
Preclíka, která tak koncepčně navazuje 
na předešlé rodinné a manželské výstavy 
konané v galerii v minulosti. Cesta obou 
sochařů započala na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v první polovině 50. let 
20. století v ateliéru profesora Josefa 
Wagnera. Zdena Fibichová tvořila styli-
zované ženské postavy, torza se silnou 
emoční výpovědí, přičemž často praco-
vala s keramickou hlínou. Vladimír Prec-
lík získal řadu ocenění a uznání. V roce 
1967 byl vybrán mezi 50 největších 

žijících sochařů světa a např. jeho dře-
věný Strom života se ocitl mezi umělec-
kými díly na světové výstavě EXPO´67 
v Montrealu. Část výstavy bude hmato-
vě přístupná pro návštěvníky se zrako-
vým postižením. 12. 12. Komentovaná 
prohlídka – od 18.00.

Dne 15. 9. zemřela v nedo-
žitých 104 letech dlouhole-
tá obyvatelka Jižního Města paní 
Blažena Wiedeová. Věnujme ji tichou 
vzpomínku. 

Vzpom
ínám

e



Velká výročí a náš památník
Minuli jsme datum 28. října, které vloni 
hýbalo veřejným děním v souvislosti se 
stým výročím vzniku našeho moderního 
státu. Letos na sebe soustředí pozor-
nost události o dvacet roků mladší. Sna-
ha o zvrat mocenských poměrů vzniklých 
po 1. světové válce, vyostřená do podo-
by nacismu, a chování nedávných vítězů, 
našich spojenců, přivedly tehdy Evropu 
do zdánlivě slepé uličky. Náhle osamo-
cená první Československá republika ne-
mohla nápor zadržet. Velká demonstrace 
v Praze 28. října 1939 dala jasně naje-
vo, že se Češi nevzdávají. V Žitné ulici ale 
tehdy při střetu s německou policií padl 
zastřelen mladý dělník Václav Sedláček 
a těžce byl zraněn student medicíny Jan 
Opletal.

Staletou usilovnou cestu Čechů za svo-
bodou, od minulosti k současnosti, 
a stále dál, připomíná Památník svobo-
dy v parku u Chodovské tvrze. V listopa-
du 2009 byl  v tehdy nové severní části 
parku zasazen jeho základní kámen. Nyní 
se tam památník tyčí do asi pětimetro-
vé výše. Tak trochu jako blesk, trochu kři-
volace, jako celé naše dějiny, náš vývoj. 
Není z Nerudova křemene, je z působi-
vého a přitom pevného italského mra-
moru. Pomník navrhl akademický sochař 
Josef Vajce, celoživotně známý realiza-
cemi v architektuře, volné plastice i re- 
liéfu. Jižní Město také dokládá jeho díla, 

ale o tom jindy. Na Hradčanském náměs-
tí potkáváme pomník T. G. Masaryka se 
sochou našeho prvního prezidenta, kte-
rou J. Vajce zvětšil z práce Otakara Špa-
niela z r. 1931. Pomník vznikl za podílu 
sochaře Jana Bartoše a architekta Jiřího 
Rathouzského. J. Vajce uplatnil r. 2002  
své dílo v ukrajinském Užhorodu, o dva 
roky mladší jsou busty ve slovenských 
Košicích, další plastiky se nacháze-
jí v Petrohradu a v Mexiku, památník 

čs. vojenských výsadkářů ve skotském 
Arisaigu. Busta pro hodonínskou ne-
mocnici byla odhalena v říjnu 2010. Ná-
sledující rok na jaře sochař vedl u nás in-
stalování Památníku svobody. Zmiňoval 
optimisticky další plány. Zemřel náhle ve 
čtvrtek 15. září 2011, svoje narozeniny si 
měl připomenout o čtyři dny později.   

Dramatické události roku 1939 nekonči-
ly posledními dny října. Student medicíny 
Jan Opletal 11. listopadu zranění podle-
hl. Jeho pohřeb 17. listopadu za obrov-
ské účasti vyústil opět do střetů a nási-
lí okupantů. Tentokrát především proti 
studentům a trvale. Ani drastický průběh 
druhé světové války nevedl k jejich zapo-
mnění. Už v roce 1941 v Londýně Mezi-
národní studentská rada za účasti víc jak 
dvaceti delegací prohlásila 17. listopad 
Mezinárodním dnem studentstva. Byl 
tak přijímán a každoročně připomínán. 
Všichni víme, že studentská vzpomínko-
vá demonstrace v Praze roku 1989, tedy 
před třiceti roky, se změnila na vykročení 
k dnešku. 

Těžiště připomínek a oslav všech le-
tošních kulatých výročí bude přirozeně 
v centru naší metropole, zejména v epi-
centrech tehdejšího dění. Chvíle zamyšle-
ní nabízí i památník v parku u naší tvrze.

 Jiří Bartoň 
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Kdysi a nedávno

Občasná proměna obchodní sítě, nové nebo přestavěné objekty, nové řetězce a názvy jsou doklady pulzujícího obchodního dění u nás. Dvě 
zastávky v západní části Opatovské ulice: V 90. letech otevření supermarketu DELVITA namísto PRIOR – Rozvoj (dnes BILLA).  A na přelomu 
letošního léta a podzimu naproti přes ulici zasazování nové fasády na přestavěný areál dosavadní obchodní „Pavlače“. Text a fota: J. Bartoň

Akad. sochař Josef Vajce při instalování 
Památníku svobody. Foto: Jiří Bartoň 

Památná katedrála – přednáška
Katedrála na Pražském hradě je plna vzpomínek na události, 
předmětů a památek hodných úcty.
Ve čtvrtek 14. listopadu v 16 hodin do ní v opatovské pobočce 
Městské knihovny vsedě vejdeme na první letošní procházku je-
jím interiérem.  

Text a foto: J. Bartoň
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Hájecký běh pro dobrou věc – 4. ročník
Ano, je to tak! Již počtvrté pořádáme cha-
ritativní akci s názvem Hájecký běh pro 
dobrou věc. Chcete více či méně fyzicky 
zocelit své tělo a k tomu si připsat dob-
rý skutek? Potom je tento běh s dobro-
volným startovným přímo pro vás. Letos 
připadá již tradiční akce na první adventní 
neděli 1. 12. Přibližně ve 14:00 se sejde-
me v našem areálu K Jezeru a společně si 

zasportujeme a podpoříme dobrou věc. 
Připraveny budou dva běžecké okruhy. Je-
den kratší dvoukilometrový a na zdatněj-
ší běžce bude čekat čtyři kilometry dlouhá 
trasa. V cíli se můžete těšit na teplé nápo-
je pro malé i velké závodníky.

V minulých ročnících se na Hájích vždy 
sešla početná skupina skvělých lidí. Moc 

se těšíme, že se nám znovu podaří vy-
tvořit mnoho pozitivní energie a láskypl-
né atmosféry. Buďte toho součástí!

Více informací nejen o běhu, ale i o další 
aktivitě klubu se dozvíte na vždy aktuál-
ním webu fc-haje.cz.

 Mikuláš Zbořil, FC Háje JM

Baby dance Praha – taneční škola, která rozdává radost
Již do osmé sezony vstupuje tady na Jižním Městě taneční škola 
Baby dance Praha, z. s. V ní se malí i větší tanečníci naplno věnují 
pohybu a objevují své budoucí možnosti seberealizace. 

„Děti se k nám mohou hlásit do kurzů 
kromě běžných termínů zápisu i v prů-
běhu celého roku, pokud to kapacita do-
volí. Myslíme i na maminky, které u nás 
mohou relaxovat na lekcích fit modern 
dance,“ říká Ilona  Čunátová, úspěšná 
lektorka z této taneční školy. „Velkou 
motivací pro děti jsou různé možnosti 
prezentace jejich práce. Proto i v novém 

školním roce  plánujeme účast na me-
zinárodních soutěžích a mnoha akcích 
v Praze 11 i po celé České republice. 
Chceme rozdávat radost nejen dětem, 
ale i dospělým a myslíme si, že se nám 
to daří. Je to i díky významné podpoře 
radnice Prahy 11, které si velice váží-
me,“ doplňuje Bc. Vanda Vajshajplová, 
ředitelka školy. 

Novinkou Baby dance Praha, z. s., je zce-
la nový seniorský projekt Mouvement de 
Noel, v rámci něhož žáci Baby dance Pra-
ha navštíví v předvánočním čase řadu do-
movů seniorů a do tanečních vystoupení 
zapojí seniory. 



• HPP 11 usiluje o pořizování videozáznamů 
z jednání výborů | Na 9. ZMČ se vyostřila disku-
ze o jednání výborů MČ P11, konkrétně šlo o ten 
nejvýznamnější, o Výbor pro územní rozvoj. Hosté 
z řad občanů, kteří se v létě dostavili pro informa-
ce a z obavy, že výbor projedná záměr výstavby 
v okolí jejich bydlení v nesouladu s jejich názorem, 
neměli pocit, že s nimi bylo zacházeno důstojně. 
Podpořili je zastupitelé HPP 11, kteří si od vedení 

vyslechli, že jednání záměrně zdržují a konají pol. 
agitku. Vznikl nový jednací řád výborů, mající s ru-
šivými elementy „zatočit“ a zplnomocňující před-
sedu výboru podle své nálady jednání zneveřejnit 
či ukončit. Obě strany vzájemně tvrdí, že ti druzí 
se nechovají slušně. Je snad neslušné bránit svůj 
domov? Nebo je snad slušné nutit stovkám obča-
nů před okna záměr výstavby, který si tam nepře-
jí? Slovo „slušnost“ je takové, jaké se uchopí. Aby 

nebylo pochyb, co se na výborech děje a čí nomi-
nant koho zastupuje, nabízí HPP 11 zdarma nahrá-
ní a zveřejnění jednání výboru/ů, jak 7 let činí se 
zastupitelstvy – jde o akce i osoby placeny daňo-
vým poplatníkem a mající sloužit daňovému po-
platníkovi, tak jaképak tajnosti? Nejtransparentněj-
ší způsob sdělení informace je vidět ji. Hlídáme JM 
za vás! 
 Martin Farmačka, HPP 11

26 Názory zastupitelů

• Místo koupaliště bude u ZŠ Milíčov komer- 
ční megalomanský tenisový areál | Přes mnoha-
letý nesouhlas občanů i Hnutí pro Prahu 11 schvá-
lila Rada MČ (Piráti, ODS, ANO, TOP, STAN) udělení 
tzv. „práva stavby“ firmě HAMR-SPORT pro teniso-
vý areál. Areál má sestávat z tenisové haly o rozmě-
rech 125 x 50 m s výškou 11–16 metrů, 14 kurtů 
na tenis a beachvolejbal, které mají být v zimních 
měsících zakryty nevzhlednými nafukovacími halami, 
a 160 míst pro parkování zákazníků.

Hlavní důvody našeho nesouhlasu se záměrem:
• Narušení kvality bydlení stávajících obyvatel, kte-
ří během deseti let již několikrát vyjádřili nesouhlas 
s tímto areálem
• Narušení blízké rezervace a klidové oblasti „Milí-
čovské rybníky“
• Neúnosné zvýšení dopravy v okolí ZŠ, MŠ, domo-
va seniorů, ZUŠ…
• Účelové obejití posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí /EIA/

• Rozpor s územním plánem 
• Předimenzovanost – záměr bezohledně vytěžuje 
dané území a je z architektonického hlediska na-
prosto nevhodný na dané místo
• Je v zásadním rozporu s opatřeními omezujícími 
změny klimatu
Hnutí pro Prahu 11 žádá ponechání pozemku pro vy-
budování venkovního koupaliště. Zároveň odmítáme 
privatizaci školních hřišť jejich přenecháním soukro-
mým firmám. Ing. Ladislav Kos st., HPP 11

• Developeři a magistrát na Roztylech hazardu-
jí s naším zdravím | Návrh územní studie Roztyly 
představuje hazard se zdravím stávajících i poten-
ciálně nových obyvatel. Zatímco majitelům po-
zemků (zejména Passerinvestu) v řešeném území 
přináší díky navrhovaným změnám územního plá-
nu obrovský potenciální zisk, stávajícím obyvate-
lům přináší prakticky pouze další navýšení dopravy 
a zátěž životního prostředí. Navrhovaná intenzivní 

a výšková zástavba od D1 až po ul. Gregorova po-
vede ke zhoršení životního prostředí a kvality byd-
lení v širokém okolí. Jen doprava na ul. Ryšavého 
se má v důsledku představených plánů zdvojnáso-
bit! Během projednávání studie se vzedmul značný 
odpor veřejnosti, která v hojném počtu navštěvo-
vala všechna veřejná projednání i jednání výboru. 
Petici proti studii, resp. rozšiřování zástavby jižně 
od metra podepsalo přes 1300 obyvatel. Řada 

občanů podpořila připomínky a požadavek HPP11 
na zásadní přepracování studie. Doufáme, že 
k němu dojde, a to i přes evidentní tlaky na prode-
je městských pozemků developerům a jejich změny 
v územním plánu z parků na stavební parcely. 
Situaci nejen na Roztylech budeme hlídat a pro-
střednictvím FB a webu HPP11 vás budeme infor-
movat, jak se proti tomuto tlaku bránit. 
 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• „Zábavná“ hra pro čtenáře? | V posledních měsí-
cích občas při čtení Klíče skřípu zuby nad nepřesnost-
mi a polopravdami, které současná koalice zadarmo 
servíruje lidem až do schránek. Naše NÁZORY při-
tom „napravuje“ svými komentáři, zatímco my nemů-
žeme uvést na pravou míru ani SKUTEČNOST.
10. vydání Klíče mě už však po prvních stránkách při-
nutilo pečlivě pátrat po článku s titulkem „NAJDĚTE 
V KLÍČI 10 NESMYSLŮ a vyhrajte hodnotné ceny!“ 

Jinak si totiž neumím představit, jak je možné, že 
náš pan starosta ani neví, jak se jmenuje projekt par-
ticipativního rozpočtu, protože „Za lepší Prahu 11“ 
to skutečně není! A co teprve sloupek pana Jiravy, 
kde je tak rád, že u nás vznikl první pražský Sklad 
pro pěstounské rodiny, ve kterém děkuje neexistu-
jící paní JANĚ za její INICIATIVU? Paní EVA Ptáčková 
totiž sklad nejen založila, ale také jej s dobrovolníky 
PROVOZUJE a velkou měrou i DOTUJE. 

Ovšem psát o tom, že 2007 Kč měsíčně = BEZ-
PLATNÁ VÝPŮJČKA prostor, to už je doslova neho-
ráznost a evidentní snaha udělat si „reklamu“! 
Jak je to s financemi Skladu si ostatně můžete pře-
číst sami na jeho stránkách, jak s ostatními věcmi, 
zase na těch našich.
Hledejte i další nesmysly a příští měsíc nezapomeň-
te „soutěžit“ znovu! 
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Nový jednací řád výborů – sliby a skutečnost 
| Na zářijovém zasedání zastupitelstva MČ byl 
přijat nový jednací řád výborů. Zastupitelé za 
HPP11 během projednávání poukazovali na mož-
nost jeho zneužití. Starosta nás ubezpečoval, že 
tomu tak nebude, že jde pouze a jen o vylepše-
ní pro občany, výbory jsou a zůstanou veřejné. 
Např. objednávání občanů 48 h před jednáním 
výboru je stanoveno proto, aby bylo možné 

zajistit větší sál, pokud by chtělo přijít více lidí, 
než je kapacita objednané místnosti. Pak nadešel 
den D, 26. září, a jednání Výboru pro územní roz-
voj a životní prostředí. Občané si již předem stě-
žovali, že se jednání nemohou zúčastnit, neboť 
kapacita sálu je plná, a tak jsou odmítáni. O žád-
nému přesunu do jiné místnosti se zřejmě vůbec 
neuvažovalo. Nakonec se ti, kteří byli objedná-
ni a přišli, do sálu vešli. Kolik lidí to však vzdalo 

předem, je otázkou. Členové výboru pak neodhla-
sovali možnost pořídit videozáznam z jednání, 
což považuji za opravdu skandální. A to nejlepší 
přišlo na konec. Výbor, který jednal o územní stu-
dii na Roztylech, nepřijal žádné usnesení a ani se 
o to nepokusil. Proč? Protože bylo 22 hodin a to 
byla doba konce pronájmu sálu. Takže zhasnout, 
domů a spát.
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

• Karel Gott i Miloš Zeman si zaslouží naši úctu, 
respekt a vyznamenání | V uplynulých dnech ob-
čané zaznamenali dvě významné události. Tou 
první jsou 75. narozeniny pana prezidenta Milo-
še Zemana. Pan prezident dlouhodobě podpo-
ruje panašování kandidátek, tedy výběr z kandi-
dátů více stran nejen v komunálních volbách, ale 
také do parlamentu. Pan prezident má negativní 

postoj k nelegální migraci, což my také. Pan pre-
zident se podobně jako prezidenti Havel a Klaus 
v roce 1989 zasloužil o demokracii. Z těchto dů-
vodů ho na zasedání Zastupitelstva Prahy 11 na-
vrhneme na čestné občanství. Druhou událostí je 
úmrtí hudebního génia, mistra Karla Gotta. Také 
on se zapsal v našich srdcích, a jak zpíval, jeho 
písně nestárnou. Navrhneme ho proto rovněž 

na čestné občanství Prahy 11. Napište nám na 
praha11@spd.cz, koho bychom měli navrhnout 
na čestné občanství. Rádi tak učiníme a vyplní-
me vůli lidu. Věřím, že na Miloši Zemanovi a Karlu 
Gottovi se shodneme. Mezi námi ale žijí neznámí 
hrdinové, kteří by si rovněž zasloužili poděkování 
společnosti. 
 Libor Pechmann, SPD

• Zástavba okolí Litochlebského náměstí | Před 

časem byla zpracována Územní studie Opatov – 

Na Jelenách. Dle informace Ing. Sedekeho v Klí-

či k této studii, která může sloužit jako podklad 

k likvidaci životního prostředí obyvatel v okolí Li-

tochlebského náměstí a Mikulovi ul., se prý tato 

studie nesetkala s velkým odporem obyvatel zde 

bydlících, jako se setkala další studie zástavby 

Hájů (a ta byla proto prozatím odmítnuta). Je to 

pravda? Bude proto prý v příštích týdnech pravdě-

podobně rozhodnuto na magistrátu, že bude stu-

die Opatov – Na Jelenách „zapsána“, a bude tak 

možno dle ní stavět. Obyvatelé okolí Litochleb-

ského náměstí, je potřeba projevit svůj postoj, 

je třeba protestovat proti likvidaci vzrostlé zele-

ně izolující stávající zástavbu od komunikace, pro-

ti stavbě dalších domů na parkovištích v těsné 

blízkosti u našich obytných domů, proti zástavbě 

v parku na Litochlebském náměstí, proti čemuž 

jsme tak pracně bojovali před časem! 

 Ing. Irena Řivnáčová, HPP 11 – KDU-ČSL

• Zbývající přístřešky na Jižním Městě II | Váže-
ní spoluobčané, milí sousedé, koncem února t. r. 
jsem přes aplikaci „Vyfoťte to“ podal podnět ke 
kontrole stavu dřevěných přístřešků na Jižním 
Městě II, provedení jejich celkové opravy a údrž-
by (výměně částí poškozených zatékáním vody, 

doplnění chybějících klempířských prvků a nátě-
ru dřevěných částí lazurovacím lakem), za účelem 
prodloužení jejich životnosti. Záležitost byla pře-
dána, bohužel však dosud se v této věci nic neu-
dálo. Budou přístřešky i v budoucnu sloužit oby-
vatelům a zpříjemňovat prostředí sídliště, nebo je 

snad kvůli nezájmu a absenci základní údržby čeká 
v příštích letech demolice? Máme revitalizace vy-
braných prostranství za miliony, ale zajištění prů-
běžné údržby a poctivé péče často chybí. Věřím 
v lepší správu Prahy 11 v budoucnu. 
 Václav Tejkl, HPP 11

• Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí jednal za účasti občanů 26. 9. 2019  5 hodin o návrhu Územní studie okolí stanice metra Roztyly. Názory a připomín-
ky občanů slyšeli členové výboru i zástupce Magistrátu hlavního města Prahy a projektant, který na většinu připomínek hned reagoval. Zaznamenané připomínky 
občanů byly předány odboru územního rozvoje a místostarostovi M. Sedekemu k zapracování do materiálu, který byl předložen k projednání na radě městské části. 
 Marta Šorfová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí
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• V červnu začala dostavba Starochodovské ško-
ly | Dostavba v této variantě byla schválena i přes 
výrazný odpor místních obyvatel. Jedním z důvo-
dů „proti“ bylo zatížení okolí stavbou. Původně to 
vypadalo, že technika bude vjíždět na stavbu a vy-
jíždět z ní původními vraty u jídelny na začátku ul. 
Mokrá menšími auty (max. 12 tun). Touto variantou 
by zatížení okolí bylo asi únosné. Byl však zřízen 
druhý vjezd na stavbu v ulici Dunovského v křížení 

ul. Vápeníkova. Kamiony zde zvesela jezdí přes 
chodníky, které byly mimochodem cca před 3 měsí-
ci nově opraveny. Ul. Dunovského byla osazena do-
časnou dopravní značkou „zákaz zastavení“ 19. 7. 
2019 do 30. 9. 2020 od ul. Mokrá-Benková. Tato 
bezohledná úprava dopravy jde na ruku dodavate-
li stavby a umožňuje nejen najíždění techniky a ka- 
mionů od ulice Benkova. Naopak místním zne-
možňuje či výrazně znepříjemňuje bez porušení 

předpisů zásobování či užívání svých domů.
Vyzýváme radnici:
Omezit zákaz zastavení vozidel např. pouze na 
jednu stranu ulice a zvážit, zda je nutné omeze-
ní v délce cca 300 m od stavby, zákaz zastave-
ní využívat pouze v době zavážení obj. materiálů 
např. v určité dny a časy. Vjezd z Dunovské využí-
vat výjimečně.
  Ing. Petr Souček, JM-ND

• Poděkování za rok důvěry | Lidi, děkuji vám za 
obrovskou důvěru, když jste ze mě učinili svého 
zastupitele na Praze 11. Věřím, že stále zastupu-
ji vaše názory, požadavky a potřeby. Díky naše-
mu tlaku přehodnotila radnice záměry v objektech 
Sandra a Opatov, kde nadále není snaha sestěho-
vat problémové spoluobčany z celé Prahy. Aby-
chom celý projekt ghetta zastavili, na to jsou 

dva zastupitelé málo, budeme potřebovat vyhrát 
příští volby. Pomůžete nám? Za rok jsme se na-
učili práci ve výborech, komisích, předkládáme 
desítky návrhů, jsme mimořádně aktivní na kaž- 
dém zasedání zastupitelstva. Naší kanceláří je uli-
ce a naší dílnou je zastupitelstvo. Pod hlavičkou 
občanské iniciativy Řešení pro Prahu jsem začal 
navštěvovat zastupitelstva napříč celou Prahou. 

Zkušenosti napříč celou Prahou jsou shodné, pro-
blémy se opakují a všude probíhá souboj příroda 
versus developer a občan versus radnice. Chce-
me, aby hlavní město nabídlo developerům finanč-
ní a majetkovou kompenzaci a vykoupilo tak ztra-
cené pozemky na Jižním Městě. Je to cesta, jak se 
zbavit tlaku developerů legální cestou a navždy. 
 Bc. Robert Vašíček, SPD

• Územní studie Roztyly – 12 let naší ochra-
ny zeleného území u Krčského lesa asi poma-
lu prohrává | 12 let se občané a naše spolky 
snaží zachovat Roztylům u Krčského lesa re-
kreační zelený ráz. 12 let nadějí, že přijde ta-
ková vláda na P11, která nebude posluhovat 
developerům jako Passerinvest. Taková krát-
ce byla 2014-16, kdy jsem měla možnost chrá-
nit Roztyly jako radní pro žp. Nyní máme asi to 

nejhorší, co mohlo Jižní Město potkat. Staré 
struktury jako Šorfová, Jirava, Mlejnský v jedné 
vládě s neznalými Piráty, kteří pro udržení udě-
lají cokoliv. Masivní výstavba u Krčského lesa, 
prodej dalších městských pozemků, vytěžení na-
šeho živ. prostředí na max. Zatímco svět si ko-
nečně uvědomuje klimat. rizika myšlenky neko-
nečného růstu, P11 s prodeveloperskou lobby 
si neuvědomují nic. Vypráví pohádky o rozvoji, 

nikoli o exhalacích, koncentraci obyvatel, zátěži 
pro naše bydlení. Jejich zisk, naše ztráty. 12 let 
chodí Roztyláci na setkání, nesčetněkrát se vy-
jádřili k zastavění Roztyl. Kolikrát musí přijít, po-
depsat petici, nesouhlasit? Tisíce lidí podepsali 
petici r. 2009 proti stejným developerům a gar-
nituře jakou máme dnes, jen tenkrát se politici 

neschovávali pod pirátskou vlajku. 
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Přírodní park není městský park | Rada hl. m. 
Prahy v roce 2014 vydala nařízení č. 10/2014 
podle zákona o hl. m. Praze a zákona o ochraně 
přírody a krajiny o zřízení přírodních parků v Pra-
ze. Zahrnují pohledově exponovaná území zacho-
vané původní rozmanité krajiny v urbanizovaném 
území Prahy se soustředěnými estetickými a pří-
rodními hodnotami. Z celkem 10 přírodních parků 
na území MČ Prahy 11, k. ú. Háje, zasahují dva. 

Zahrnují příměstskou krajinu venkovského typu 
kolem Botiče, patří k nejstarším: přírodní park 
Hostivař – Záběhlice, vyhlášený v roce 1990, 
vyhl. č. 8/90 Sb. NVP, a přírodní park Botič – Milí-
čov v roce 1984, vyhl. č. 3/84 Sb. NVP. 
Předmětem ochrany je zabránění neuváženým 
stavebním zásahům a zachování pohledově ex-
ponovaných a přírodě blízkých míst pro dal-
ší generace. Území je chráněno před činnostmi 

snižujícími jeho estetickou a přírodní kvalitu, har-
monické měřítko a vztahy v rámci krajiny. Nelze 
zde umisťovat nové stavby, připouští se pouze 
dostavba stávajících sídelních útvarů, provádě-
ná v souladu s platnou územně plánovací doku-
mentací, a to za podmínky, že nenaruší charak-
ter lokality spočívající především v dochovaném 

krajinném rázu. 
 RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

Víte, že byla Praha 11 svědkem  
několika českých rekordů? 
Jeden z nich je opravdu originální. Jde 
o nejvíce lidí tančících s dítětem na 
těle. Před časem uspořádala pokus 
právě o tento rekord iniciativa Dance-
4mom – když dvě srdce tančí a byla 
úspěšná. Na společnou choreografii si 
u nás v parku u Chodovské tvrze za-
tančilo 110 rodičů s dítětem na svém 
těle, v šátku či nosiči.

Návštěvní dny členů rady v roce 2019

Kdy Kde

Jiří Dohnal (Piráti),  
starosta

každé pondělí 
17:00–18:30 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Ondřej Prokop 
(ANO), místostarosta 
pro majetek, investice 
a podporu podnikání

každý čtvrtý pátek  
v měsíci 8:00–10:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Jakub Lepš, M.A. 
(TOP 09-STAN), 
místostarosta pro životní 
prostředí

každý třetí čtvrtek  
v měsíci 15:00–17:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Martin Sedeke (ODS), 
místostarosta pro územní 
rozvoj

každou třetí středu  
v měsíci 14:00–16:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Zuzana Ujhelyiová 
(Piráti), radní pro školství

každou poslední středu  
v měsíci 15:00–18:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Vidimova 1324, 1325, 
místnost 414

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09-STAN), radní pro 
sport, kulturu a volný čas

každou poslední středu  
v měsíci 16:00–18:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Martin Duška 
(Piráti), radní pro dopravu 
a otevřenou radnici

každé pondělí  
17:00–18:30 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Petr Jirava (ANO), 
radní pro sociální věci, 
zdravotnictví, bezpečnost 
a prevenci kriminality

každé první a třetí úterý  
v měsíci 15:30–17:30 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C
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Pravidla jsou jasnáPravidla jsou jasná
Zima vás nezastaví

#NovyRenaultServis

Zima už je za dveřmi.
Buďte na ni připraveni se sadou kompletních kol a s roční garancí pneumatik. 
Usnadněte si život a využijte naše nové servisní služby.
  
Nabídka platí od 1. 9. do 31. 12. 2019.

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

RV
19

01
68

7/
01

RV
19

0
07

6
6/

0
6

SLEVA
35 %

Amonit Klic 92x63mm 2019.indd   1 04.06.19   17:22

RV
19

01
17

9/
03



Inzerce 29

RV
19

01
4

0
8/

03

MUDr.  Jaroslava Čiefová,  
praktická lékařka pro dospělé, 
EUC Klinika Praha – Šustova

PRAKTICKÝ LÉKAŘ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ PÉČI  
ZAMĚŘENOU NA PREVENCI, DIAGNOSTIKU  
A LÉČBU NEMOCÍ

V kolika letech bychom se měli 
registrovat u praktického lékaře  
pro dospělé?

U praktického lékaře pro dospělé se 
lze registrovat od 14 let, ale vzhledem 
k rozdílným preventivním prohlídkám 
u dětí a dospělých se nejčastěji 
registrují pacienti až ve věku 18-19 let. 
I v naší ambulanci budeme přijímat 
pacienty starší 18 let, mladší pouze  
za velmi výjimečných situací. 

Proč by měl mít každý z nás  
svého praktického lékaře?

Neexistuje povinnost mít svého 
praktického lékaře, ale velmi 
doporučuji nějakého mít, ideálně 
v místě bydliště. Praktický lékař je 
lékař prvního kontaktu, všeobecně 
zaměřený a měl by koordinovat péči. 
Pokud je potřeba, pacienta odešle ke 
specialistovi.  Někteří specialisté bez 
doporučení od praktického lékaře 
pacienta neošetří, nebo si vyšetření 
pacient musí zaplatit sám. 

Co dalšího ještě mohu očekávat  
od svého praktika?

Praktický lékař poskytuje péči 
dlouhodobou, kontinuální, svého 

pacienta zná. Provádí preventivní 
prohlídky, očkování povinná  
i nepovinná, předoperační vyšetření, 
dispenzarizaci, administrativní úkony 
(např. vyšetření pro Okresní správu 
sociálního zabezpečení, komerční 
pojišťovny, k vydání ŘP a jiných 
průkazů...). Vzhledem k tomu, že 
mám vedle atestace z všeobecného 
lékařství i atestaci z vnitřního 
lékařství (interny), v naší ambulanci 
poskytuji pacientům i péči interní. 

V ambulanci máme EKG, TK Holter  
k ambulantnímu monitorování tlaku, 
glukometr k měření hladiny cukru, 
kapesní doppler k orientačnímu 
vyšetření cév. 

Jak se mohou pacienti objednat 
právě k vám?

Ordinační dobu máme rozdělenou  
pro objednané a neobjednané 
(akutní, nemocné) pacienty. 
Doporučuji se objednat přímo přes 
recepci EUC Kliniky na telefonním 
čísle 296 506 100.

v naší péči  /  euc.cz
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Kuřecí prsa 99,90 Kč
Vepřová kotleta b.k. 139,- 

Grilovaná kolena, drůbež  a masa 
Naše uzená žebra 49,- a ocásky 

Naše  klobásy 99% masa
Teplá polévka 29,- a menu 89,-

TTočené pivo z pivovaru Upřeška

ŘEZNÍK JANEK
Otevřeno 8:00 -18:00 a so: 8:00 - 13:00

Lorem Ipsum

TEPELNÁ ÚPRAVA VÁMI VYBRANÝCH
MAS A UZENIN, GRILOVANÁ KUŘATA
KARBANÁTKY, UZENÁ ŽEBRA A PIVO

Leopoldova 16
Praha 11
reznikjanek.cz
603 596 052
obchod@reznikjanek.cz

Hovězí maso z býků
Vepřové, kuřecí, krůtí
Vyzrálé steaky na gril
Exotická masa 
Jankovy klobásy
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• Domov pro seniory Háje přijme pracovníka 
na pozici ergoterapeut. Životopis prosím za-
šlete na manakova@dshaje.cz
• Přijmu zdravotní sestru a adminis-
trat. pracovnici pro práci v ordinaci lé-
kaře na P4. Možno i částečný úvazek. 
Tel.č. 721 479 023
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
• Pro několik vážných zájemců hledáme  
ke koupi byty OV 3+kk(1)/L na JM, nejlépe 
kolem Hájů. Dr. Hloušková, t. 732 174 735
• 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
• 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

• Koupím chatu, chalupu do 50 km od Pra-
hy, v dobrém i špatném stavu. Děkuji za na-
bídku, tel.: 725 911 070
• Pro zájemce hledám ke koupi větší byt OV 
3+1 u metra Roztyly nebo Chodov. Ing. Hlou-
šek, t. 732 237 741
• 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
• Koupím chalupu, domek nebo chatu 
s dobrým dojezdem do Prahy. Může být 
i před rekonstrukcí. Děkuji za nabídku tel.: 
720 031 400.
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

• Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů a neby-
tových prostor, www:rek-bachr.cz. Tel.: 732 
359 883
• 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 TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické 
práce a jiné úpravy bytů provede Miro-
slav Rychlý. Tel.: 604 517 565, e-mail:  
mirekrychly@seznamcz, 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 ob-
jednávání, 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
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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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DS Amartum, Ochotníci Jižní Město
uvádějí napínavý detektivní příběh 

s několika písněmi

ZLOČIN V PŘÍSTAVNÍ KRČMĚ
aneb Stopy ve sněhu, stopy v blátě

Premiéra 27. listopadu 2019 v 19,00 hod.
Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 11
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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. 
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• 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
• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabí-
zím: Čištění, odvirování a servis PC u Vás 
doma. Výběr, nákup a instalaci zařízení. 
Výuku práce na PC. M: 733 731 892, W: 
www.davidsimko.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
• Nabízíme kvalitní čistění koberců a se-
daček extrakčním strojem Kärcher - mokrou 
cestou - firma „Dámy s luxem”, praxe více 
než 8 let. Tel.: 732 212 022.
• Nabízím vedení účetnictví jak PÚ, DAE, 
MZDY veškeré zpracování dokladů, zastou-
pení na úřadech, rekonstrukce účetnictví 
daňová přiznání. Dvořáčková 605 106 872

• SADROKARTONOSKAR provádí-
me sádrokartonářské práce - příčky, 
stropy, předstěny, půdní vestavby, 
akustické odhlučnění, zednické a ma-
lířské práce.Tel.: 774 042 960, e-mail: 
SADROKARTONOSKAR@email.cz
• Plovoucí podlahy, tapetování, ma-
lířské práce, strop. kazety, dekorace, 
bytová jádra, rekonstrukce bytů. Za-
měření zdarma. Levně, rychle, kva-
litně. Tel.: 603 494 330 e-mail: ivan.
lafek@seznam.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
• Rekonstrukce, dlažby, obklady, malo-
vání, štukování, bytová jádra, pokládka 
plovoucích podlah a jiné práce. Marián 
Vojtek tel.: 608 217 581, rekonstrukce.
mv@seznam.cz
• Žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, sta-
hovací garnýže, oprava a servis žaluzií 
a rolet. www.interierservisgroup.cz, tel.: 
603 715 285
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FB LA LOVA PRO KRÁSU 
DOMOVA I DUŠE

PETÝRKOVA 1995/34 
PRAHA-CHODOV

607 187 679

LA LOVA ATELIÉR...
KADEŘNICTVÍ

PŘÍRODNÍ PÉČE O VLASY...
OBCHOD S RUČNÍ TVORBOU

WWW.LALOVA.EU
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ČISTÍRNA PEŘÍ     www.cistirnaperi.com
■ čistíme peří na počkání ■ šijeme deky do kostek 4×6 – 5×7 – 7×10

■ ušijeme jakýkoliv rozměr dek, polštářů a polštářků ■  prodej sypkoviny 
■ velký výběr ■ odvoz a dovoz zakázek po Praze zdarma 

■  PRODEJ NOVÝCH PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ
tel.: 720 243 365, 735 930 104       e-mail: helenaflegrova@seznam.cz

Klírova 1911/14, Praha 4 – Chodov (u polikliniky Šustova)
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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 vám rádi upravíme 
zdarma dle vašeho přání

• každých 14 dnů akční 
cenová nabídka

Z nabídky pro vás vybíráme: 

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Debrecínská pečeně 194,90 Kč 174,90 Kč
Špekáčky vázané 119,90 Kč 99,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1kg  
a platí od 29. 10. – 8. 11. 2019  

nebo do vyprodání zásob.

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana 
Šemlová – opravy, úpravy oděvů a by-
tového textilu. Zdiměřická 1446, Praha 
– Jižní Město. Otevřeno po–čt 10:00–
18:00, pá 10:00–14:00. Tel.: 734 487 
143
• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní. Volej-
te 774 426 635
• Instalatérské práce-výměny a opra-
vy baterií, WC, připojení praček, myček, 
plynových spotřebičů. I čištění odpadů, 
výměny rozvodů. Tel.: 737 384 001
• Mladý kadeřnický tým nabízí kom-
plexní služby. Navštivte naše kadeř-
nictví v prodejně Albert ul. Leopol-
dova 1683 Praha 11. Při předložení 
tohoto inzerátu obdržíte slevu 10 % 
na veškeré služby.
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.
• Odborný odhad jakékoliv nemovitosti 
pro účely dědického řízení. Tel.: 720 031 
400.
• Prodám ve své době zavedenou ob-
chodní firmu s.r.o. Několik let neaktivní 
s čistým portfoliem. Tel.: 605 263 990
• Hledám paní na pravidelný kompletní 
úklid pro svého otce v důchodu, bytu 
3+1 na Chodově. Ohodnocení a četnost 
dohodou, tel.: 777 109 841
• KOUPÍM GARÁŽ 400 000,- Kč. Kou-
pím garáž v ulici Podjavorinské, nabízím 
400 000,- Kč. Tel.: 774 360 095. Mám 
hotovost, jsem soukromý zájemce.
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