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Zdravotní a sociální  
služby na  
Roztylech

Betlémy v Betlémské  
kapli 2019, pojďte se  
s námi vánočně ohlédnout

Jak se těší na Vánoce  
Anna Lucie, herečka, úspěšná
ze Soulu i Ameriky

Adventní věnce
mezi betonem, cihlami 
a sklem, zelení i asfaltem

Zveme vás 

na jubilejní 

40. výstavu 

 betlémů

více na straně 14

Zpravodaj  městské část i  Praha 11
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3Editorial

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo byl 
pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 27. listopadu 2019. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá 

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

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

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

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

městské části Praha 11. Titulní strana: Betlémské okno - podmalba na sklo - Valerie Benáčková

Vážení občané, milí sousedé, obyvatelé Jižního Města,

zima je za dveřmi, nadešel čas adventní. Letošní Vánoce jsou za dveřmi a většina z nás pravděpodobně řeší, 
co komu nadělí Ježíšek pod stromeček. V této předvánoční době je však především vhodné myslet na vaše nejbliž-
ší – vaši rodinu, známé, kamarády apod.

Na radnici jsme posunuli opět několik projektů dopředu, nejvíce viditelná změna je v rámci dostavby ZŠ Cho-
dov, kde již stojí téměř celá část hrubé stavby objektu. Pokud půjdete někdy okolo, doporučuji vám se jít na tento objekt podívat.

V úterý 26. listopadu 2019 se uskutečnilo ve večerních hodinách v jídelně základní školy Mendelova setkání s obyvateli, kde 
byla představena grafická vizualizace budoucí podoby Obchodního centra Háje, které je prakticky součástí pochozí zóny u stanice 
metra Háje. Zároveň jsme diskutovali o možnostech opravy a rekonstrukce této pochozí zóny a jejích nejbližšího okolí. Děkuji vám, 
že jste dorazili v tak v houfném počtu a diskutovali o uvedeném projektu. Těším se na další setkání s vámi i v roce 2020.

V rámci nadcházejícího času Vánoc Vám jménem všech členů vedení naší městské části přeji hodně klidu a pohody a do nové-
ho roku 2020 vám přeji především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

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

Prohlášení Rady městské části Praha 11 k vystoupení senátora  
Ing. Ladislava Kose na jednání Zastupitelstva hl. města Prahy dne 17. 10. 2019

Rada městské části Praha 11 (dále jen „RMČ P11“) tímto deklaruje, že zásadně nesouhlasí s obsahem vystoupení senátora Ing. La-
dislava Kose na jednání Zastupitelstva hl. města Prahy dne 17. 10. 2019, v němž Ing. Kos vyzval zastupitele hl. města Prahy, aby 
nesouhlasili s poskytnutím dotace a návratné finanční výpomoci městské části Praha 11 na rekonstrukci objektu Nad Opatovem 
2140 – bývalé ubytovny Sandra, a to v celkové výši 130 mil. Kč.
RMČ P11 dále konstatuje, že rozhodnutí o koupi uvedeného objektu a následně i o jeho rekonstrukci přijala předchozí vedení měst-
ské části a hodnocení, zda tato rozhodnutí byla správná či špatná, nemohou nic změnit na aktuální situaci. V okamžiku zvolení stá-
vající RMČ P11 byl již objekt vyklizen a připraven na rekonstrukci, zahájit rekonstrukci proto bylo výhodnější než celý proces zastavit 
a rozhodnout o likvidaci objektu. Demolice objektu, tak jak ji ve svém projevu navrhoval Ing. Kos, by znamenala vystavit obyvatele 
přilehlých ulic extrémnímu hluku (více než 95 dB), vysoké prašnosti a nadměrnému zatížení komunikací těžkou nákladní dopravou po 
dobu přesahující 9 měsíců. Nejen tedy s ohledem na ekonomickou realitu, ale i na zájem místních obyvatel tak RMČ P11 rozhodla 
o zahájení rekonstrukce objektu a požádala hlavní město Prahu o pomoc při zajištění financování této akce.
Je evidentní, že aktivity senátora a zastupitele MČ P11 Ing. Kose, snažícího se poskytnutí finančních prostředků ze strany hl. měs-
ta zabránit, jsou v rozporu se zájmy obyvatel Jižního Města. RMČ P11 proto zmíněné vystoupení Ing. Kose jednoznačně odsuzuje - 
a na druhé straně s potěšením konstatuje, že nezabránilo tomu, aby pro předmětné poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci 
hlasovali všichni přítomní zastupitelé hl. m. Prahy, bez ohledu na stranickou příslušnost. 
 Rada MČ Praha 11

  
Policie ČR dostala od Prahy 11 nové technické vybavení

  
Uzavření lávky u autobusové  
zastávky Metodějova 

Na základě mostních šetření uzavřela 
v listopadu Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy z bezpečnostních důvodů láv-
ku vedoucí od zastávky Metodějova přes 
Opatovskou ulici k Penny Marketu. Demo-
lice lávky je naplánována na jaro příštího 
roku. 

Děkujeme za pochopení.

Odbor kancelář starosty 
oznamuje, že 11. zasedání členů 

Zastupitelstva MČ Praha 11 
proběhne ve čtvrtek 5. 12. 2019 
od 9.00 hodin v zasedacím sále 
objektu KC Zahrada (Malenická 

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

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

Koncem října proběhlo na Obvodním 
ředitelství Policie Praha IV slavnostní 
předání nového technického vybavení, 
které městská část Praha 11 darovala 
Policii ČR na základě dlouhodobé spo-
lupráce při řešení otázek v oblasti bez-
pečnosti a veřejného pořádku. 

Mobilní nehodovou clonu, tři table-
ty a mobilní telefony včetně příslu-
šenství převzala od starosty jedenác-
té městské části Jiřího Dohnala (Piráti) 

a radního pro bezpečnost a prevenci 
kriminality Ing. Petra Jiravy (ANO) ředi-
telka Obvodního ředitelství Policie Pra-
ha IV plk. Mgr. Renáta Havlíková spolu 
s ředitelem Krajského ředitelství Policie 
hl. m. Prahy brig. gen. Ing. Tomášem 
Lerchem.

Nové vybavení pomůže zlepšit a zkva-
litnit výkon přímé služby pořádkové 
a dopravní policie sloužící ve prospěch 
obyvatel Jižního Města.

  
Dotační programy pro rok 2020

Na základě úspěšných projektů z mi-
nulých let, které se podařilo realizovat 
díky dotační politice městské části, vy-
hlásila Praha 11 hned několik dotačních 
programů i pro nadcházející rok 2020. 
O finanční podporu, ať už na dlouhodo-
bé aktivity či jednorázové akce, je mož-
né žádat v oblastech kultury, sociálních 

a zdravotních služeb, protidrogové politi-
ky a životního prostředí. Během prosince 
bude rovněž vyhlášen dotační program 
pro oblast sportu a volného času.

Bližší informace naleznete na webové 
stránce MČ Praha 11 www.praha11.cz 
v sekci Dotace a fondy.
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Začala oprava Kutnohorské ulice,  
objízdná trasa povede Prahou 11  
do poloviny prosince

Dovolujeme si vás upozornit na probíhající 
rekonstrukci části Kutnohorské ulice, v je-
jímž důsledku nyní Prahou 11 vede objízd-
ná trasa. Práce na komunikaci ve správě 
Technické správy komunikací hl. m. Prahy 
(TSK) jsou plánovány do 13. prosince letoš-
ního roku. Ve směru z centra je v dotčeném 
úseku provoz veden jednosměrně, v opač-
ném směru je nutné využít objízdnou tra-
su, která vede pro vozidla do 12 tun včet-
ně MHD přes silnice Dolnoměcholupská, 
U Továren, Sklářská, Průmyslová a Černo-
kostelecká. Pro nákladní vozidla nad 12 tun 
vede trasa přes ulice Podleská, Františ-
ka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Míro-
vého hnutí, Pod Chodovem, Spořilovská 
a Jižní spojka. „Občané naší městské čás-
ti jsou dlouhodobě vystavováni negativním 
vlivům nákladní dopravy, na jednání s TSK 
jsme proto v souvislosti s rekonstrukcí Kut-
nohorské jasně deklarovali, že realizace dal-
ších objízdných tras vedoucích přes území 
Prahy 11 je pro nás nepřijatelná. Co se týče 
aktuálního dopravního opatření, komuni-
kujeme nyní s TSK o případné kompenza-
ci v lokalitě ulic Výstavní a Mírového hnutí, 
kterých se zvýšená dopravní zátěž dotkne 
nejvíce,“ uvedl Mgr. Martin Duška (Piráti), 
radní MČ Praha 11 pro dopravu. 
 Anna Kočicová, tisková mluvčí

  
Pražští zastupitelé schválili  
130 milionů na pomoc s rekonstrukcí 
bývalé ubytovny Sandra 

Už v létě roku 2021 by mělo Jižní Měs-
to nabídnout nové ubytovací kapacity až 
pro 400 obyvatel. Právě na tento termín 
je totiž plánováno dokončení rekonstruk-
ce objektu Nad Opatovem 2140 - dříve 
obávané ubytovny Sandra. Stavební prá-
ce se naplno rozběhly letos v červnu, další 
dobrou zprávu pak přineslo říjnové zase-
dání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pražští 
zastupitelé na něm totiž schválili žádost 
jedenácté městské části o investiční dota-
ci na projekt ve výši 30 milionů Kč a dal-
ších 100 milionů Kč ve formě návratné fi-
nanční výpomoci (půjčky).

„Děkuji všem, kdo se na získání uvede-
né půjčky a dotace podíleli. Jsem rád, že 
bude Praha 11 po několika měsících opět 
disponovat volnými finančními prostřed-
ky, které bude možné investovat například 
do revitalizace veřejných ploch a prostran-
ství, údržby chodníků a zeleně,“ uvedl Jiří 
Dohnal (Piráti), starosta MČ Praha 11.

Po dokončení rekonstrukce vznikne v bu-
dově bývalé ubytovny 174 ubytovacích 
jednotek, ale i administrativní prostory či 
společenský sál. Podle místostarosty MČ 
Praha 11 pro majetek a investice Ing. On-
dřeje Prokopa (ANO) však primárním cílem 

projektu zůstává zlepšení dostupnosti by-
dlení na Jižním Městě: „Nové ubytova-
cí kapacity budou sloužit především mla-
dým jihoměstským rodinám, seniorům 
nebo pracovníkům v oblastech důležitých 
pro chod městské části - učitelům, léka-

řům, hasičům, strážníkům městské policie 
či zdravotním sestrám. Z přestavby Sand-
ry budou zároveň těžit i stávající obyvate-
lé dané lokality: zvýší se zde bezpečnost 
a množství zeleně, přilehlé okolí totiž pro-
jde důkladnou revitalizací. Součástí projek-
tu je dále zlepšení občanské vybavenosti 
a rozšíření počtu parkovacích míst v při-
lehlém okolí,“ vysvětlil Prokop.

Více informací, včetně aktualit ze stavby, 
najdete na www.bydleni-sandra.cz.

Shrnutí dění v dopravě v Praze 11
Cyklistika

Podařil se první krůček k podpoře cyklisti-
ky v Praze 11. Zastupitelstvo hl. m. Pra-
hy odsouhlasilo dotaci pro naši městskou 
část Praha 11 ve výši 700 000 Kč na 
studie proveditelnosti nových dopravních 
staveb pro cyklisty. Nejdůležitější část se 
bude týkat trasy A216, která by měla na-
pojit Kunratický les na stávající cyklotra-
sy, směrem k Šeberovu. Studie prove-
ditelnosti nám řeknou, zda je výstavba 
těchto tras technicky realizovatelná. 

Lávky

Podařila se demolice lávky v našem 
vlastnictví městské části Praha 11. Láv-
ka spojující EUC Klinika Praha–Opatov 
s obchodní pasáží Opatov již byla v nevy-
hovujícím technickém stavu. Díky demo-
lici, která se podařila během tří dnů, byly 
dopravní komplikace spojené s uzavře-
ním Opatovské ulice ještě snesitelné. Po-
dařily se připravit objízdné trasy pro au-
tobusové linky tak, aby se minimalizovalo 
omezení pro cestující veřejnou dopravou. 
Soukromé parkoviště polikliniky již slouží 
opět pacientům. Městská část Praha 11 
plánuje výstavbu nové lávky. K demolici 
sesterské lávky u zastávky Metodějova 

se rozhodl i její vlastník Praha. Tato láv-
ka, kterou spravuje TSK, bude stržena na 
jaře příštího roku. S TSK nyní řešíme, ja-
kým způsobem bude nahrazen bezbarié-
rový přístup k autobusové zastávce Me-
todějova po odstranění lávky. V případě 
této lávky se nepočítá s jejím obnovením 
přes ul. Opatovskou, neboť její roli plní 
světelně řízený přechod.

Výměna obrusné vrstvy v ul. Dědinova

Správci komunikace TSK se podařilo ještě 
v tomto roce zahájit rekonstrukci 2. čás-
ti ul. Dědinova. Výměna vrchní vrstvy 

vozovky bude probíhat od 29. 11. 2019 
do 8. 12. 2019. Dočasná dopravní opat-
ření byla zvolena tak, aby co nejvíce rezi-
dentů mohlo parkovat u svých domovů. 
Výjezd vozidel z této oblasti bude pro-
bíhat přes park mezi ul. Hrabákova a ul. 
Petýrkova. Víme, že pro rezidenty se 
bude jednat o dopravní komplikaci, ale 
cílem je renovace této komunikace. Na 
místě bude vyznačena dočasná objízdná 
trasa pro rezidenty.

S TSK a hl. m. Prahou jedná vedení rad-
nice MČ Praha 11 o možnostech provo-
zování parkovišť, která jsou v současné 
době pod správou soukromých subjektů. 
Změna provozovatelů těchto parkovišť 
by mohla vést k odlišné cenové politice 
i kapacitnímu obsazení, což by pomoh-
lo naší městské části zmírnit parkovací 
deficit.

Závěrem přeji všem klidné vánoční svát-
ky a příjemně prožitý čas s rodinou 
a blízkými. 

Mgr. Martin Duška  
(Piráti)

radní pro dopravu  
a otevřenou  

radnici



   

Život na Jižním Městě6

Zdravotní a sociální služby na Roztylech
Jižní Město nám bohužel stárne. Bylo vybudováno a následně zabydleno 
ve velice krátké době. Nastěhovala se sem generace tehdy 20–30letých 
mladých lidí s malými dětmi. Byla jsem jednou z nich. Tato generace 
zde za existence 40 let Jižního Města ale zestárla. Jižní Město nebylo 
průběžně doplňováno novou moderní výstavbou, a tak došlo k tomu, že zde 
zůstávali rodiče a mladí lidé se stěhovali jinam do modernějších bytů.

Tato vzniklá situace vyžaduje od MČ 
kladení důrazu na rozšiřování a dopl-
ňování služeb cíleně pro seniory. Musí-
me se starat i o jejich nové a pro ně při-
způsobené bydlení. MČ Praha 11 proto 
uvítala připravovaný projekt v lokalitě 
Roztyly: „Zdravotnické zařízení a Do-
mov pro osoby se zdravotním postiže-
ním“. Tento projekt byl MČ představen 
v roce 2018.

Projekt byl za účasti občanů vysvětlen 
a projednán na Výboru pro územní roz-
voj a životní prostředí. Z následné dis-
kuse vyplynuly různé připomínky, podně-
ty a požadavky, které výbor přijal za své 
a zapracoval je do svého usnesení. Tyto 
požadavky potvrdila i RMČ a staly se pří-
lohou jejího usnesení k tomuto projektu 
ze dne 15. 5. 2018.

Potom následovala řada pozitivních jed-
nání s investorem za mé účasti jako před-
sedkyně výboru a za účasti místostaros-
ty pro územní rozvoj M. Sedekeho. Tato 
jednání byla ze strany investora velice 
vstřícná a postupně všechny připomínky 
a podněty akceptoval a dle nich projekt 
postupně upravoval. Hlavní kladně vyře-
šené připomínky jsou tyto:
• Na základě doporučení byla celková 

plocha záměru ponížena. Došlo k vý-
razné redukci ploch zdravotnického 
zařízení, a to o 2 372 m² v nadzemní 
části a 877 m² v rámci ploch pro par-
kování. Celkově tedy došlo u objek-
tu zdravotnického zařízení k více než 
26,5% ponížení celkové nadzemní plo-
chy. Výsledkem nového řešení je sní-
žení dopravního zatížení a možnost 
zachování stávající hodnotné vzrostlé 
zeleně při JZ hranici pozemku.

• Celkový počet parkovacích stání pro 
„Zdravotnické zařízení a Domov pro 
osoby se zdravotním postižením“ je 
236, podél západní hrany ulice Hrdlič-
kova je umístěno 24 stání pro veřej-
né využití. Vlivy působící na okolí (vliv 
na životní prostředí, dopravní studie, 
hluková studie, napojení infrastruk-
tury…) jsou v projektu DUR posu-
zovány se započtením obou záměrů 
plánovaných v tomto území, tzn. jak 
Zdravotnického zařízení s Domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, 
tak i Bytového parku Roztyly.

• Provoz na hlavní páteřní komunikaci 
bude upraven do formy zóny „Tem-
po 30“. Nová komunikace bude ne-
průjezdná. Dopravní připojení v ulici 
Hrdličkova bude realizováno formou 
zvýšené křižovatkové plochy, která za-
jistí zpomalení průjezdu vozidel jak po 

trase ul. Hrdličkova, tak i na vstupu do 
nově budované komunikace.

• Napojení na ulici Komárkova je řešeno 
i s bezpečným překročením pro pěší 
a cyklisty.

• Podél západní hrany vozovky ul. 
Hrdličkova bude vybudován nový 
chodník pro pěší, navazující na stáva-
jící chodníky v severní části ul. Hrdlič-
kova (bude rovněž doplněno 24 no-
vých kolmých parkovacích stání pro 
obecné využití a jedno zásobova-
cí stání). Chodník je navržen s šířkou 
min. 3,00 m, vznikne tak nové chybě-
jící pěší propojení v území, které bude 
sloužit nejenom předmětnému areálu, 
ale i stávající obytné zástavbě. V blíz-
kosti křižovatky Ryšavého–Hrdličkova 
je navržen nový přechod pro chodce, 
doplněný o dělicí ochranný ostrůvek 
(š. 3,0 m), umožňující propojení na 
opačnou stranu komunikace. 

• Zmenšením objemu výstavby došlo 
ke zmenšení zastavěné plochy a vy-
puštění části obslužné komunikace 
při severozápadní hraně pozemku. Na 
základě této úpravy projektu bylo re-
dukováno kácení vzrostlé zeleně v zá-
padním rohu pozemku a většina per-
spektivní zeleně na protihlukovém 
valu bude zachována.

• Investorem je navrženo vyčlenění cca 
¼ plochy jeho pozemku (původně urče-
né k zastavění, tzn. plocha mimo funkč-
ní zónu IZ) pro vybudování většího par-
ku s návrhem sadových úprav – celkem 
41 ks stromů a vzrostlých dřevin. 

• V pobytových ulicích mezi domy 
a v okolí domů bude v rostlém terénu 

vysázeno celkem 101 ks vzrostlých 
dřevin. Na objektech budou využity 
zelené střechy, fasády a prvky parte-
ru budou doplněny popínavou zele-
ní, kdy tyto prvky fungují jako přírodní 
chlazení budov a zvyšují energetickou 
efektivnost staveb. 

• Budou sníženy dopady přívalových 
dešťů a dlouhodobého sucha opatře-
ními vodního hospodářství, zvyšová-
ním retenční schopnosti území a do-
plněním retenčních nádrží na straně 

jedné a využíváním dešťové a odpad-
ní vody pro závlahu nové zeleně na 
straně druhé.

• Všechny objekty budou napojeny na 
CZT (Centrální zásobování teplem) 
provozovaný Pražskou teplárenskou 
a.s. Napojení bude součástí DUR.

V budově kliniky bude zastoupeno cca 
20 různých zdravotnických odborností 
přístupných i veřejnosti, ale i další specia- 
lizované zdravotní služby.

V projektu je počítáno s cca 1000 m² ne-
bytových prostor, které mohou být využi-
ty pro obchod a služby veřejnosti.

Projekt byl občanům podrobně představen 
na veřejné prezentaci ve středu 23. 10. 
2019 od 16.00 hodin přímo v místě vý-
stavby. Zástupci investora, projektanti 
i zástupci vedení radnice naší MČ odpoví-
dali na dotazy a připomínky občanů.

Věřím, že takto upravený projekt bude 
přínosem pro občany naší MČ a pomůže 
ke zkvalitnění a rozšíření potřebných so-
ciálních a zdravotních služeb 
v MČ Praha 11.

Marta Šorfová,  
předsedkyně Výboru  

pro územní rozvoj a ži-
votní prostředí



    

Budoucnost Prahy 11? Příjemné bydlení, bezpečné ulice a opravené školy
Blíží se konec roku, což je vždy čas bilancovat úspěchy i nezdary. Když jsem 
se letos v únoru ujímal funkce místostarosty naší městské části pro majetek 
a investice, měl jsem jasnou představu, kam by měla Praha 11 směřovat. Mým 
cílem bylo – a stále je – vytvořit z Jižního Města místo, kde se bude lidem dobře 
žít, místo s bezpečnými ulicemi obklopenými zelení, hezkými opravenými školami 
a dostatečnou občanskou vybaveností. Jak blízko jsme k tomuto cíli dnes?

Jak se ukázalo, po složitém minulém voleb-
ním období, kdy neměla rada městské čás-
ti většinu v zastupitelstvu a větší rekon-
strukce či opravy tak prosazovala jen velmi 
obtížně, zůstal majetek Prahy 11 v neutě-
šeném stavu. Ihned proto bylo nutné začít 
řešit opravu střech škol a školek, kterými 
zatékalo, mostní prohlídky dlouhodobě za-
nedbávaných lávek a řadu rozpracovaných 
projektů. Zároveň jsem „zdědil“ správcov-
skou společnost naší městské části Jiho-
městskou majetkovou, a. s., zatíženou ne-
výhodnými smlouvami a problémy. 

Bylo to tedy zběsilých devět měsíců, přes-
to se nám podařilo mnoho problémů za-
žehnat. Za největší úspěch považuji zahá-
jení rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra, 
kde už brzy najde nové bydlení 174 jiho-
městských rodin. Současně se nám poved-
lo podat návrh na změnu územního plánu 
a posunout ho do dalších projednávání, 
aby bylo možné rekolaudovat ubytovací 
jednotky v budově na standardní byty. Mís-
to ubytovny tak zde v budoucnu vznikne 

hezký bytový dům pro jihoměstské obča-
ny. S Magistrátem hl. m. Prahy dále jed-
náme o výstavbě parkovacího domu, aby 
měli noví obyvatelé Opatova kde zapar-
kovat a neobtěžovali auty starousedlíky. 
Příprava realizace těchto garáží je jednou 
z mých priorit pro nadcházející rok.

Velkou radost mám také ze zahájení pří-
stavby Starochodovské školy, kterou sli-
bovalo několik předchozích vedení radni-
ce, žádné ji ale nedotáhlo do konce. Dnes 
už na místě původní školní zahrady sto-
jí skoro hotová hrubá stavba. Osobně se 
budu snažit maximálně urychlit stavební 
práce, aby mohly nové prostory sloužit 
už v příštím školním roce dětem a učite-
lům. Co se týče Jihoměstské majetkové, 
v září se v otevřeném výběrovém řízení 
podařilo najít nového ředitele, s jehož po-
mocí se společnost konečně ekonomicky 
stabilizovala. Ostatně i bytový dům Za-
hrady Opatov, který má Jihoměstská ma-
jetková v pachtu a často byl terčem kriti-
ky, je v současné době z 86 % obsazen. 

Z domu byli navíc vystěhováni všichni 
problémoví nájemníci, což se pozitivně 
projevilo na vzrůstajícím zájmu o bydlení 
v tomto bytovém komplexu. Výnosy z ná-
jmu bytů v Zahradách Opatov plánujeme 
postupně investovat do rekonstrukcí star-
ších bytů a oprav školských budov.

Nakonec ještě musím zmínit, co se na-
opak nepovedlo. Na odboru správy ma-
jetku máme stále personální deficit, který 
se nám nedaří pokrýt, a schopní lidé chy-
bí i v Jihoměstské majetkové. Proto pokud 
byste hledali práci v oboru správy majet-
ku nebo o někom takovém ve svém okolí 
věděli, budu moc rád, když mi napíšete na 
prokopo@praha11.cz. Bez doplnění kva-
litních personálních sil totiž v příštím roce 
nebudeme schopni realizovat rekonstruk-
ce a investiční projekty tak, jak bych si přál 
a jak si Jižní Město zaslouží. A to by byla 
velká škoda. 

Všem vám přeji příjemné a klidné Vánoce 
a šťastné vykročení do roku 2020!

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek, investice 

a podporu podnikání
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Sokol Chodov je jednou z nejdéle půso-
bících tělovýchovných jednot na území 
Prahy 11. Jeho sídlem je sportovní areál 
ve starém Chodově. Zrekonstruovaná bu-
dova, na jejíž současné podobě se nema-
lou finanční měrou spolupodílela MČ Pra-
ha 11, slouží nejen členům Sokola, ale 
i široké veřejnosti pro kvalitní sportovní 
vyžití v kryté tělocvičně. Nabídku doplňu-
jí tři venkovní antukové kurty, které jsou 
k dispozici vyznavačům letních sportů (te-
nis, volejbal, nohejbal). Jsem velmi rád, že 
Sokol Chodov nabízí možnost sportová-
ní hlavně dětem, z nichž si vychovává bu-
doucí členy dospělých oddílů, které skvě-
le reprezentují naši městskou část. Věřím, 
že i v budoucnu bude spolupráce mezi 
městskou částí a Sokolem Chodov stejně 
bezproblémová a pro obě stra-
ny přínosná. 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro oblast sportu, 
kultury a volného času

Sokol Chodov svým názvem stále připomí-
ná Tyršův odkaz, i když už do sokolské župy 
léta nepatří. Jeho hlavním cílem je vytvořit 
nejen svým členům pestrou nabídku spor-
tovních aktivit především rekreačního cha-
rakteru, která je dostupná pro každého. 
Prostřednictvím svých oddílů nabízí pestrou 
škálu aktivit od cvičení těch nejmenších až 
po zdravotní tělocvik pro seniory. Děti se na 
svůj sportovní vývoj připravují ve třech od-
dílech rozdělených podle věku. Ti nejmenší 
se za aktivní pomoci svých nejbližších vyřádí 
při oblíbeném cvičení rodičů s dětmi, které je 
určeno pro děti ve věku do tří let. Odrostlej-
ší předškoláci pak pracují na rozvoji základ-
ních pohybových schopností v navazujícím 
oddíle dětí ve věku 4-6 let. Školáci (6-10) 
přecházejí do oddílu sportovně-pohybové 
všestrannosti, kde se věnují základům gym-
nastiky, atletiky a míčových her. Vše probíhá 
organizovanou formou pod dohledem zku-
šených trenérů. 

Odrůstající školáci a adolescenti mohou 
přecházet do dospělých oddílů, které jsou 

zaměřeny již na jednotlivé kolektivní spor-
ty. Oddíly florbalu, nohejbalu a volejbalu tak 
nabízejí další možnost udržování vzniklých 
vazeb. Ve výčtu aktivit Sokola Chodov urči-
tě nelze opomenout jeden z člensky nejpo-
četnějších oddílů, a to ZTV. Zdravotní tělo-
cvik se zaměřuje na udržení tělesné kondice 
a veselé mysli a je určen především dříve 
narozeným sportovcům. Všichni členové 
i širší veřejnost mohou využít možnosti pro-
nájmu tělocvičny i antukových hřišť. K dis-
pozici je i veřejnosti přístupná posilovna, 
kde si během cvičení svých ratolestí často 
protahují těla také jejich rodiče či prarodiče.

Sokol Chodov je hrdým spolkem aktivních 
lidí, kteří si uvědomují zásadní význam po-
hybu pro spokojený život. To potvrzuje také 
vyjádření předsedy Sokola Chodov Dušana 
Marata: „Troufám si říct, že každý bez roz-
dílu věku si u nás najde to své. Snažíme se 
o poskytnutí dostupných možností ke spor-
tovnímu i společenskému rozvoji všech, kte-
ří svůj čas chtějí trávit aktivně a v příjemném 
prostředí. Chtěl bych touto cestou také po-
děkovat městské části Praha 11 za podpo-
ru, protože i díky ní jsme v uplynulých letech 
mohli zrekonstruovat kotelnu a zázemí tělo-
cvičny, letos jsme opravili plot a vybudovali 
rezervoár na dešťovou vodu k zavlažování 
venkovních hřišť.“

Za Sokol Chodov,  
předseda spolku Dušan Marat 

www.sokolchodov.cz 
www.fitness1807.cz. 

Sportování pro všechny generace



Michaela Kotroušová
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Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního  
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy  

na území České republiky mikročipem. 
Odpovědi na nejčastější otázky ohledně povinného označování 

psů mikročipem naleznete na webových stránkách  
Státní veterinární správy (https://www.svscr.cz).

INSTAGRAM – soutěž – jste skvělí!
V tomto čísle rádi uveřejňujeme další skvělé fotky od vás. 

Pět fotografů opět získává flash disk, který si může v úřed-
ních hodinách na své jméno vyzvednout ve vrátnici úřadu 

v Ocelíkově ulici.

Tereza Nerudová

Petr Obeslo

Jana Brůžková

Martin Kareš

Kluziště Westfield Chodov na ledě
Dovolte nám, abychom vám představili 
vánoční dárek pro všechny spoluobčany 
Prahy 11. Projekt WESTFIELD 
CHODOV NA LEDĚ. Je to ledové 
kluziště, které  jsme však pojali  úplně 
jinak než znáte, prostě netradičně.  
Inspirovali jsme se v sousedním 
Rakousku, konkrétně ve Vídni, kde 
tento projekt běží již 30. sezonu.

Dle dostupných historických pramenů 
jsme zjistili, že již v roce 1619 Fridrich 
Falcký, který se v tu dobu přestěhoval do 
Prahy a nechal se zde korunovat, byl váš-
nivý bruslař. Nechal tedy uklidit Vltavu od 
sněhu a šel bruslit. I vy si můžete vzít 
brusle a bruslit jako král na kluzišti West-
field Chodov. Pokud brusle nemáte, ne-
vadí, rádi vám je zapůjčíme.

Vánoce je období, kdy lidé by měli být na 
sebe hodní. Proto jsme se rozhodli po-
máhat prostřednictvím kluziště West-
field Chodov těm, kteří to potřebují 
a neměli v životě takové štěstí. Pomoci 
můžete i vy a to tím, že si k nám přijde-
te zabruslit.

Vybrali jsme dvě organizace, které jsou 
tematicky spojené s ledem. V krátkosti 
vám je představíme:

PROJEKT ,, SAVES HELP‘‘

Spojil téměř všechny brankáře extraligy 
a pár brankářů KHL i NHL, aby každým 

úspěšným zákrokem pomohli zlepšit ně-
komu život. Zde je vybrán vždy konkrét-
ní jedinec, kterému se pomáhá s kon-
krétní věcí například dětský vozík. Více 
podrobností najdete na webových strán-
kách http://www.saveshelp.cz/stranka/
uvod#poslani 

NADACE JAKUBA VORÁČKA  
„KLUK PUK“

Tato nadace je zaměřena na velmi krutou 
diagnózu tak zvanou RS – Roztroušená 
skleróza – jedná se o podporu individuál-
ních pacientů s RS v tíživé situaci, podpo-
ru rozvoje MS center v České republice, 

podporu komplexní rehabilitace RS paci-
entů, podporu organizací sdružujících pa-
cienty s RS a další. Podrobnosti nalezne-
te na webových stránkách https://www.
nadacejakubavoracka.cz/o-nadaci/ 

S některými hokejisty se budete moci po-
tkat osobně i vy a to na našem kluzišti 
od 1. prosince 2019. Sledujte informace 
na webu a sociálních sítích, ať svou oblí-
benou hvězdu nepropásnete.

Další  informací naleznete na webových 
stránkách www.chodovnalede.cz

Budeme se na vás těšit.



 

Oprava propojovacích chodníků na sídlišti  
Kateřinky – zrušené výběrové řízení
Městská část plánovala zahájit v říjnu le-
tošního roku opravu třech propojovacích 
chodníků, které vedou pod dráty vysoké-
ho napětí za ulicí Proutěná (čtvrtý chod-
ník u Milíčovských kopců měl být reali-
zován v dalších etapách rekonstrukce 
komunikací) směrem na Jižní Město. Ter-
mín dokončení opravy spojovacích chod-
níků měl být 30. listopadu 2019. 

V říjnu byla vyhlášena veřejná zakázka, 
jejímž předmětem byly opravy výše zmí-
něných přístupových chodníků. Zadava-
tel odeslal výzvu k podání nabídky této 
veřejné zakázky třem dodavatelům, ale 
žádná nabídka nebyla ve stanovené lhůtě 
podána. Z tohoto důvodu zadavatel roz-
hodl zadávací řízení na veřejnou zakázku 
zrušit. Městská část požádá o přesun fi-
nančních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč, 
které se nám podařilo získat z rozpočtu 
hl. m. Prahy, na příští rok. Výběrové řízení 

bude vypsáno v roce 2020, až budeme 
ujištěni, že nám budou finanční prostřed-
ky ponechány.

Zmiňované chodníky jsou často využívá-
ny místními obyvateli jako spojnice na 
Jižní Město, na metro či autobus. Mělo 
se jednat o první etapu rozsáhlé rekon-
strukce komunikací a chodníků v sídel-
ní části Kateřinky. Podle zpracovaného 
rozpočtu prací neměla oprava chodníků 
převýšit částku 2,5 mil. Kč včetně DPH. 
Přesto nebyl o zakázku zájem. Stavební 
práce spočívají v odebrání stávajícího as-
faltu, úpravy výšky kanalizačních vpustí, 
položení obrub a vyasfal-
tování povrchu. Součás-
tí prací je i okolní úpra-
va zeleně. 

 Václav Drahorád,  
 starosta
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Vítání občánků 
Ve středu 6. listopadu 2019 přivítal 
starosta společně s místostarostkou 
11 našich nejmenších spoluobčán-
ků jak z Újezdu, tak z Kateřinek. Tuto 
slavnostní akci jsme přesunuli ze spo-
lečenského sálu v ulici Vodnická do za-
sedací místnosti v budově hasičské 
zbrojnice v ulici Nad Statkem. Pozvány 
byly děti narozené v období od března 
do července 2019. Součástí setkání 
bylo i vystoupení dětí z Mateřské ško-
ly Formanská a společné fotografová-
ní rodičů s miminkem profesionálním 
fotografem. Sada fotografií a poukáz-
ka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží 
v drogerii jsou dárky, které rodiče k pří-
ležitosti narození dítěte obdrželi.

Společenskou akci „vítání občánků“ po-
řádá městská část již od roku 2005. 
Rodiče s trvalým pobytem v naší 
městské části, kteří mají zájem se to-
hoto setkání zúčastnit, mohou své 
nově narozené děti přihlásit osobně, 
telefonicky či e-mailem na Úřadu měst-
ské části Praha-Újezd.
 Pavla Pitrmanová
 kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha–Újezd dne 
23. 10. 2019 

Schvaluje:
• rozpočtová opatření k 10/2019
• dotaci z odvodů z výherních hracích 

automatů ve výši 45 000 Kč pro Sbor 
dobrovolných hasičů Praha-Újezd

• zrušení zadávacího řízení veřejné za-
kázky malého rozsahu na stavební prá-
ce s názvem „Rekonstrukce ulice Prou-
těná – oprava stávajících chodníků“

• dodání nábytku do Základní školy 

Formanská od společnosti ViVA school, 
s. r. o., ve výši 571 327 Kč

• dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na 
zhotovení studie stavby s názvem 
„Rozšíření ZŠ Formanská“ od společ-
nosti Etlesse Investment, s. r. o.

• plán zimní údržby komunikací a chodní-
ků na rok 2019/2020

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-
ní desce, informačních vývěskách a na 
webových stránkách úřadu.

 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Dopravní obslužnost městské části
Úřad městské části oslovil občany, ne-
spokojené cestující autobusové linky 
č. 363, se žádostí o sdělení svých zku-
šeností s touto příměstskou linkou, kte-
rá jako jediná dopravně obsluhuje naši 
městskou část.

Do konce října své podněty či stížnosti 
zaslaly již desítky občanů. Nejčastěji opa-
kujícími se zkušenostmi jsou:
• Vysoká přeplněnost spojů mezi 7. a 8. ho-

dinou ranní a v odpoledních hodinách.
• V dopravní špičce se stává, že linka ne-

pojme všechny cestující. Ti pak musí 
čekat na další spoj. Týká se to i dětí je-
doucích do školy.

• Jezdí malé autobusy se dvěma dveřmi. 
V případě plného autobusu nelze ze 
zadní části vystoupit.

• Při odjezdu z Opatova je nutné nastu-
povat pouze předními dveřmi, proká-
zat se řidiči platným jízdním kuponem 
či si přímo u řidiče zakoupit jízdenku. 
Tímto autobus získává zpoždění již na 
nástupní stanici.

• V příměstském autobusu neplatí SMS 
jízdenky.

• Komplikované nastupování rodičů 
s kočárky. Ti se musí nejprve prokázat 
řidiči průkazem a teprve potom mohou 
nastoupit prostředními dveřmi.

• Přeplněné autobusy jsou jedním z dů-
vodů, proč obyvatelé městské části po-
užívají k cestám do centra Prahy své 
automobily. Velké množství aut pak 
tvoří v ranních hodinách na křižovatce 
ulic Opatovská a Ke Kateřinkám kolony.

Městská část se se všemi podněty zto-
tožňuje a starosta je využije jako podkla-
dy k jednání s náměstkem primátora hl. 
m. Prahy pro oblast dopravy Ing. Ada-
mem Scheinherrem, Ph.D., MSc. Bude 
žádat pro své občany posílení doprav-
ní obslužnosti městské části a důstojné 
cestování městskou linkou s nástupem 
všemi dveřmi v rámci tarifního pásma 
platného na území hl. m. Prahy. 

 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Vystoupení dětí z mateřské školy na vítání 
občánků



Sociální a bezpečnostní sloupek 
Vážení a milí,

mnozí jste jistě byli v neděli na Národní tří-
dě či Václavském náměstí oslavit s tisíci 
dalšími lidmi 30. výročí sametové revoluce. 
Já jsem tam byl samozřejmě také a bylo 
mně tam moc dobře. Nepotkal jsem tam 
totiž ani jediného člověka, který by se mra-
čil! Přestože se za uplynulých 30 let vše 
možná nepovedlo tak, jak jsme si předsta-
vovali, žije se nám dnes mnohem a mno-
hem lépe než před listopadem 1989. Rád 
vzpomínám na ty převratné listopadové 
dny. Jsem rád, že jsem měl to štěstí prožít 
je jako přímý účastník.

V posledních dnech mně opět volalo ně-
kolik lidí se stížností na bezdomovce. Já 

samozřejmě takovou stížnost hned předá-
vám městské policii, ale mnohem rychlejší, 
a tím i účinnější je volat rovnou na číslo 156 
(bezplatně). Městská policie se dostaví nej-
později do deseti minut a vše vyřeší hned 
na místě.

Do Štědrého dne je sice ještě (nebo už jen?) 
5 týdnů, ale popřát musím už teď, neboť 
další Klíč k Vám dorazí až po Vánocích. Pře-
ji Vám všem, abyste mohli letošní vánoční 
svátky prožít v pohodě a klidu 
v rodinném kruhu, a do no-
vého roku 2020 jen vše 
dobré, především hodně 
zdraví a spokojenosti!

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

CYKLOJÍZDA pro seniory a seniorky: Vánoční kolečko
Dne: 2. 12. 2019 (pondělí)
Sraz a odjezd: v 10:00 u Komunitního centra Matky Terezy 
na Hájích 
Trasa: směr Kunratice, Točná, Komořany, Modřany a nejlépe 
i dále podle chuti a počasí…
Délka trasy: cca 25–45 km 
Přibalte vánoční řetězy a ozdoby, tak jako loni okrášlíme 
stromek v lese. Vánoce se ve staré Praze slavily už od 
1. 12.! Dozvíte se, kdo byli ometači a šmejdíři, proč 
na Barboru ženy sháněly muže, jak Perchta strašila 
i sváděla, o mikulášských zázracích, jak a proč děsi-
li Žber, Klemper a Ruprecht, čím budí v pět Ježí-
šek slunce, kterak jíst – a přesto vidět zlaté 
prasátko…
Trasou vás provede Mirja.

Každý jede na vlastní nebezpečí, měl 
by mít cyklistickou helmu a náhradní 
duši. Nejede se za extrémně ošklivého 
počasí – náledí apod.

TURISTICKá VYCHÁZKa pro seniory: 
Z Kamenice do Psár

Dne: 12. 12. 2019 
(čtvrtek)
Sraz: 8:10 Budějovická 
u busu 339
Odjezd: 8:15
Trasa: Kamenice – Koste-
lec u Křížků – Nechánice 
– Psáry 
Délka trasy: cca 8-10 km
Trasou vás provede paní 
Jitka.
Cestou nasbíráme chvojí 
a občerstvíme se v re-
stauraci U Zdeňky. 

KOMENTOVANÁ PŘEDVÁNOČNÍ 
VYCHÁZKA pro seniory

Dne: 7. 12. 2019 v sobotu v 10:00 
Dne: 10. 12. 2019 v úterý 14:00
Sraz: pro obě procházky u Lvího 
dvora naproti zastávce „Pražský 
hrad“ tramvaje č. 22 a 23.
Procházka povede přes 
Strahovský klášter k nej-
krásnějším pražským 
jesličkám, dále po 
stopách bezhlavého 
strašidla, ohnivého 
spřežení a dalších ta-
jemných bytostí, kte-
rými se Praha jenom 
hemží.

Víte, že: Strahovský kláš-
ter je nejstarší premonst-
rátský klášter v Čechách 
a jedna z nejvýznamnějších 
architektonických památek 
České republiky. Byl obno-
ven po roce 1990. V areá-
lu se nachází kostel Na-
nebevzetí Panny Marie, 
kostel sv. Rocha, slavná 
Strahovská knihovna, obra-
zárna a hospodářské budovy. 

Kostel Panny Marie Andělské je ty-
pickým kapucínským kostelem s pro-
stou fasádou, bez věže, trojúhelní-
kovým štítem a vstupním dvorkem. 
Obdivovat budeme betlém, který 
vznikl zřejmě zásluhou jednoho bra-
tra kapucína. V Čechách nemá obdo-
bu, jde o impozantní soubor celkem 
48 figur, většinou v téměř životní 
velikosti. 

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 jejich zahájením. 
Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí–pátek 8:00–14:00 
tel.: 770 197 680 a e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Pečovatelská služba nabízí volnou kapacitu
Terénní pečovatelská služba může přijmout několik nových klientů, kteří potřebují 
pomoci v domácnosti nebo s péčí o sebe (např.: s hygienou, nákupem, doprovody, 
podáním stravy).
V případě zájmu se obraťte na: 
Mgr. Lenka Holasová, koordinátorka pečovatelské služby, 724 603 303, teren@jmsoc.cz
Dominika Zemanová, DiS., vedoucí pečovatelské služby, 724 603 316, pece@jmsoc.cz 
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Zážitky z cest 
do Maroka, Íránu a sýrie

Povídání o Maroku: 2. 12. 2019 
(pondělí) od 14:30 DPS Šalounova 
2025/7, klubovna seniorů, 1. patro
Povídání o Íránu: 9. 12. 2019 
(pondělí) od 14:30 DPS Stra-
vovací centrum – jídelna,  
Křejpského 1502/8
Povídání o Sýrii: 16. 12. 2019 
(pondělí) od 14:30 DPS Šalou-
nova 2025/7, klubovna
Vstup: ZDARMA, rezervace 
není nutná
Co vás čeká: Vyprávění spojené 
s promítáním fotek z cest. His-
torie zemí, jejich kultura a způ-
sob života místních obyvatel.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ v nákupním centru WESTFIELD CHODOV 
POMOZTE NÁM I LETOS ROZJASNIT VÁNOCE V DOMOVĚ PRO SENIORY 
JIŽNÍ MĚSTO, ODLEHČOVACÍM CENTRU A V DOMÁCNOSTECH OSAMĚLÝCH 
KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – SPLŇTE JEJICH PŘÁNÍ 

150 přání, 150 lidských osudů…
Většina obyvatel Domova pro seniory Jižní Město a Odlehčovacího centra v Janoucho-
vě ulici bude trávit Vánoce bez svých blízkých a přátel, mnozí z nich připoutáni na lůžko. 
Potěšme je stejně jako osamělé klienty pečovatelské služby alespoň malým dárkem, 
který by jim udělal radost. 

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ozdobený vánočními přáními našich klientů naleznete 
v nákupním centru Westfield CHODOV, vchod B ze směru komplexu kancelářských 
budov The Park, vedle recepce a naproti obchodu STARBUCKS COFFEE… 

Je to tak snadné… 
vyberte si některé z přání a splňte jej… 
odměnou vám bude nepopsatelná radost,
úsměv a dojetí obdarovaných… 

DĚKUJEME… 
Ing. Petr Dvořák, ředitel Jihoměstské sociální a. s.

JAK NA TO?
1. Vyberte si jakékoliv nesplněné přání.
2. Kupte vybraný dárek.
3. Dárek s přáním předejte personálu  

v Click&Services, 
– 1. podlaží v termínu  
od 25. 11. do 15. 12. 2019.

Silvestrovská zábava
Dne: 30. 12. 2019 (pondělí) od 13:30 
hodin
Kde: v objektu Stravovacího centra 
Křejpského 1502/8
Cena: 160 Kč
Cena zahrnuje občerstvení: ovar + 
křen, hořčice, chléb, vánočka, voda, 
káva, šampaňské na přípitek, slané 
pochutiny, 2 ks chlebíčků 

Chystáme pro vás milé překvapení. 
Přijďte si užít odpoledne při tanci či po-
slechu za doprovodu živé hudby, hra-
je Color club p. Josef Šrám. Připojte 
se k vrstevníkům z domů s pečovatel-
skou službou a z klubů seniorů. 
Kontakt pro dotazy v pracovní dny 
pondělí až pátek 8:00-14:00 tel.: 770 
197 680, 724 603 317 e-mail: pora-
denstvi@jmsoc.cz

Zájemci o vstupenky z řad seniorské 
veřejnosti se individuálně přihlásí do 
17. 12. a uhradí vstupenku po před-
chozí domluvě na adrese: Dům s pe-
čovatelskou službou, Šalounova ul. 
2025/7, 1. patro, ev. účtárna, 2. pa-
tro, tel. č.: 770 197 680, 724 603 
317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

ROZDÁVAT RADOST MÁ SMYSL… 
Máte zájem uplatnit své schopnosti a dovednos-
ti a rozvíjet je tam, kde vás potřebují a kde se bu-
dete cítit užiteční? Srdečně vás uvítáme, pokud 
chcete věnovat svůj volný čas, energii či nápady 
svým vrstevníkům. Oceníme především schop-
nost vytvářet milou atmosféru, smysl pro humor 
a pozitivní přístup. Budeme rádi, když nás kontak-
tují ti, kteří by se byli ochotni ujmout vedení další-
ho z klubů seniorů na Jižním Městě. Budeme vám 
nápomocni s koordinací, zaučením a předáním zkušeností. Podpoříme vás, zajistíme 
zázemí pro klubovou činnost a poskytneme finanční odměnu za tuto činnost. Uvítá-
me i ty, kteří se chtějí s ostatními podělit o své zkušenosti z oboru, o zážitky z cest, 
své zájmové činnosti či dovednosti (například formou přednášek, rukodělných činnos-
tí) nebo jiným způsobem přispět k aktivnímu trávení volného času svých vrstevníků.
Kontaktujte: 
Bc. Janu Holubovou, tel. 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Zveme vás na den dobrovolníků
Přijďte 10. 12. 2019 mezi 16. a 18. hodinou do Domova seniorů Jižní Město, Janoucho-
va 670/1 na „Den dobrovolníků“. Zkusíte si, jaké to je navštívit některého seniora. Můžete 
se společně projít, dát si kafíčko a popovídat si nebo mu třeba něco přečíst. Bude vděčný 
za trochu času, který mu v předvánoční době věnujete. Ozvěte se nám na telefonní číslo  
603 205 399 nebo na e-mail: janouchova@jmsoc.cz, ať s vámi počítáme.
 Těšíme se na vás!

Přijďte si užít vánoční náladu a přispět na dobrou věc
Zakoupením krabičky vánočního cukroví v hodnotě 300 Kč umožníte další pokračování 
provozu Komunitního centra MEZI DOMY. V krabičce o rozměrech 15x11x4,5 cm najdete 
250 g tradičního cukroví. Váš příspěvek nám pomůže nadále pořádat akce pro rodiny s dět-
mi a širokou veřejnost. Krabičky budou k zakoupení v kavárně od 2. 12. 
 Děkujeme.



12 Inzerce

RV
18

02
76

3/
10

*Nabídka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Konkrétní výši zvýhodnění na vybraný model vám sdělí v autorizované prodejně RENAULT (h� ps://www.renault.cz/
prodejci.html). Uvedené maximální zvýhodnění se poskytuje na vozidlo Nový Renault KADJAR s na� ovým motorem a zahrnuje slevu za model a motorizaci, za výkup vozidla a za fi nancování 40 000 Kč PREMIUM KADJAR při využití značkového 
fi nancování Renault Finance poskytovaného společností RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km nebo 150 000 km pro Renault KOLEOS (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou 
neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,5–5,8 (l/100 km), emise CO2 125–132 (g/km); Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 km), emise CO2 112–139 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), 
emise CO2 143–152 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault SUV

#NejlepšíNabídka

Zvýhodnění až 120 000 Kč
Zimní pneumatiky zdarma*

5 let záruka Renault

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

Najdete nás na adresách

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 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 5. podlaží 
z 12. Bytová jednotka je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrabákova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk s 
lodžií, užitná plocha jednotky 63 
m2, v OV. Nachází se v 7. podlaží z 
12. Bytová jednotka je v původním 
stavu.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hněvkovského, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s lo-
džií, užitná plocha jednotky 80 
m2, v OV. Nachází se ve 2. pod-
laží ze 6. Bytová jednotka je po 
částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Blatenská, Chodov

Prodej řadového rodinného 
domu 3+kk, užitná plocha 80 m2, 
užitná plocha pozemku je 200 
m2. Dům se nachází v obci Jese-
nice - Osnice, okr. Praha západ.

PRODEJ DOMU 3+kk
Mátová, Osnice

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 43 m2, v 
OV. Nachází se v 2. podlaží z 7. 
Bytová jednotka je po celkové 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk
Mokrá, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s lo-
džií, užitná plocha jednotky 80 
m2, v OV. Nachází se v 2. podlaží 
z 8. Bytová jednotka je po čás-
tečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Láskova, Chodov

Veselé 
Vánoce  
Vám přejí  
Jihoměstské 
reality



Vánoce jsou skoro za dveřmi a my bychom rádi pozvali vás čtenáře 
prostřednictvím našeho časopisu na jubilejní čtyřicátou vánoční výstavu 
betlémů do Betlémské kaple. Výstavy jsou zajímavé nejen tím, že je pořádá 
Blahoslav Lukavec z Jižního Města (rozhovor Klíč 12/2017), ale také tím, že tady 
vystavují své práce děti z jihoměstských mateřinek Hroncova a Markušova. 

Každý rok bývá výstava v Betlémské kapli 
odlišně tematicky zaměřena – třeba Hra-
vé Vánoce 2018, Jak se vařilo a svíti-
lo 2017. Letos je to Vánoční ohlédnutí 
2019. Jestli vás zajímá, co letos uvidíte, je 
toho opravdu hodně. „Rádi bychom se po-
kusili představit to nejzajímavější, co jsme 
na minulých výstavách ukázali. Vystavíme 
nejrůznější vánoční ozdoby, které se při 
zdobení stromečků používaly. Ukážeme 
ozdoby z vosku, dřeva, dřevěných hob-
lin, vaty, ozdoby skleněné foukané i korál-
kové, různé provedení papírových ozdob, 
ozdoby z různých těst (kynuté, slané, vi-
zovické, sněhové, perníkové apod.), oz-
doby ze slámy a ozdoby z nejrůznějších 
přírodnin a plodů,“ říká organizátor Bla-
hoslav Lukavec. „Celá výstava bude nain-
stalována tak, aby návštěvníkům ukázala 
kouzlo klasických českých lidových Vánoc, 
protože jsme zjistili, že to je to hlavní, co 
na našich výstavách lidé hledají a proč 
k nám opakovaně tak dlouho chodí,“ do-
dává. A abych dala prostor všem, zeptala 
jsem se na pár vánočních otázek i ředite-
lek obou mateřinek. Paní Jiřiny Havlíkové 
z MŠ Hroncova a Karly Benediktové z MŠ 
Dubnova a Markušova.

Jak se vlastně stalo, že se mateřinky 
dostaly až do Betlémské kaple?

J. H.: Jako učitelka v Mateřské škole 
Hroncova jsem vyučovala děti keramiku 
a seznámila jsem se s paní Naďou Síbko-
vou, školnicí z Mateřské školy Dubnova, 
která také vedla kroužek keramiky. Za-
čaly jsme si spolu vyměňovat různé ná-
pady, školit se v práci s glazurou a zdo-
konalovat se v práci s hlínou. Naďa se 
seznámila s panem Lukavcem, který ji 
a poté i mě oslovil, abychom se zapojily 
do vánočního projektu v Betlémské kapli 
a vystavily své i dětské vánoční výrobky 
z našich kroužků. Tato spolupráce zača-
la v roce 2005 a trvá dodnes. Pan Luka-
vec je velmi šikovný a tvořivý, jeho nároč-
ná instalace je vždy moc krásná a vytváří 
úžasnou atmosféru Vánoc.

K. B.: Někdy kolem roku 2003 jsme 
začali spolupracovat s rodinou pana Lu-
kavce díky Evě Štechové, jedné z ma-
minek, která vodila svého syna do naší 
školky v Dubnové ulici. Slovo dalo slovo 
a naše děti od té doby tvoří a vystavu-
jí tam.

Je to krásný vánoční projekt, co vás na 
něm baví? 

J. H.: Víte, pro mě jako ředitelku školy 
je kroužek keramiky relaxem. Vymýšlíme 
s dětmi nové nápady a společně je pak 
z hlíny vytváříme. Jsem ráda, že tímhle mi-
lým způsobem prezentujeme naši mateř-
skou školu a tím i Prahu 11 v Betlémské 
kapli. Chtěla bych tímto poděkovat panu 
Lukavci a celé rodině za krásné kouzlo 
Vánoc.

K. B.: Moc nás těší prezentace naší 
školky v Betlémské kapli a spolupráce 
s rodinou pana Lukavce. Každá návštěva 
vánoční výstavy je pro nás všechny inspi-
rací. Děti obecně baví modelovat z kera-
mické hlíny a my je v tom podporujeme, 
začlenili jsme keramiku v rámci polytech-
nické výchovy do ŠVP, a tak mohou s ke-
ramikou pracovat všechny děti v naší 
školce. Hodně zajímavé bývá tvoření bet-
lému ve spolupráci dětí, rodičů a zaměst-
nanců obou budov naší školky. Jsou to 
setkání plná radosti z tvoření, smíchu 
a těšení na Vánoce – a o tom to je. Velký 
dík patří paní Naďe Síbkové, školnici v MŠ 
Dubnova, díky níž jsme vlastně s kerami-
kou i s výstavou v Betlémské kapli začali 
a která se keramice s dětmi dlouhá léta 
s láskou věnuje.

 Dana Foučková
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Betlémy v Betlémské kapli 2019, pojďte se s námi vánočně ohlédnout

Zveme vás 

na jubilejní 

40. výstavu betlémů 

v Betlémské  

kapli do 2. 1. 2020  

www.vanocnivystava.cz

Slovo radní pro školství
Moc mě těší, že se naše mateřské školy zapojují do této 
hezké každoroční aktivity a že se jejich společné výrobky 
objevují v Betlémské kapli. Vážím si energie a kreativního 
přístupu paní učitelek a také toho, že práce, které vznika-
jí, mohou vidět návštěvníci výstavy nejen z Prahy 11. Tím-
to bych chtěla velmi poděkovat všem lidem v jihoměst-
ských mateřských i základních školách za celoroční práci. 
Holčičkám a klukům bych ráda popřála pohádkové Vánoce 
a všem čtenářům klidné svátky v kruhu jejich 
blízkých.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová,  
(Piráti) 

radní pro školství

Foto: podmalba na sklo - Valerie Benáčková
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| Provozovatel kluziště

MČ PRAHA 11 ZVE
NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Z D A R M AZ D A R M A
OD 1. 12. 2019 DO 31. 1. 2020

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

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

KDY

KDE

PO-PÁ: 13–20 HOD.
SO-NE: 10–17 HOD.

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

PROSTRANSTVÍ U MODRÉ ŠKOLY
(NA MÍSTĚ PRODUKCE CIRKUSŮ)

Nový sál ZUŠ dává prostor větší kreativitě
V Základní umělecké škole Jižní 
Město proběhlo 12. 11. 2019 
slavnostní otevření nového sborového 
sálu. Ten byl vybudován pro pěvecký 
sbor Pražská kantiléna, ve kterém 
zpívá a muzicíruje na 460 dětí. 

Pražská kantiléna reprezentuje Prahu 
a Českou republiku po celé Evropě i v zá-
moří. Je laureátem 
mnoha mezinárodních 
soutěží, spolupracu-
je s Českou filharmonií 
a dalšími významnými 
orchestry a instituce-
mi, natočila řadu CD. Po 30 letech práce 
v malých prostorách se Pražská kantiléna 
dočkala krásného prostorného sálu, který 
umožňuje větší kreativitu ve výuce, moti-
vuje k dalším aktivitám a hlavně odpovídá 
profesionální práci pedagogů a žáků, kteří 
sklízí ovace na světových pódiích.

Slavnostního otevření se zúčastnila Len-
ka Němcová, ředitelka odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy MHMP. Radnici 

MČ Prahy 11 zastupoval starosta Jiří 
Dohnal, radní Petr Jirava a Jan Stárek 
a vedoucí odboru školství Martin Platz. 

Mezi hosty byla také starostka MČ 
Kunratice paní Lenka Alinčová a zástup-
ce starostky Ivan Hyža.

Kluziště je vhodné zejména pro rodiny s malými dětmi 



Anno, jste z umělecké rodiny, to člověka, 
ať chce, nebo ne, ovlivní… 

To víte, že ano, maminka je akademická 
malířka a můj děda a otec režiséři, takže 
od malička vnímám to „kreativno“ kolem 
sebe. A díky genům mě už jako malou hol-
ku fascinovalo všechno, co se točilo kolem 
umění a herectví, rozhodně víc než mate-
matika a ekonomie . 

16 Rozhovor

Jak se těší na 
Vánoce Anna Lucie, 

herečka, úspěšná 
ze Soulu i Ameriky, 

co miluje herectví 
a New York

Kde všude vás diváci kromě seriálu Ulice 
mohli vidět?

Hraju v představení Čekání na Mickey 
Rourka v našem divadelním souboru Ne-
kroTeatro. Skvělou zkušeností bylo účin-
kování v seriálech První republika, V.I.P. 
vraždy a taky natáčení reklam a hudeb-
ních videoklipů. Ulice pro mě byla roz-
hodně zlomová. Díky ní jsem získala 

zkušenosti a dostala se do povědomí di-
váků. Jako svou největší roli vnímám Sofii 
v česko-americkém seriálu Whisper Naked 
Shadow. 

Za roli Sofie jste letos získala prestižní 
ocenění v Soulu a Americe?

Je to pro mě stále ještě neuvěřitelné. 
V mé kategorii bylo tolik skvělých here-
ček a projektů z celého světa! Jsem moc 
šťastná, že právě ten náš získal nejvyšší 
ocenění. Považuji to za ceny pro celý tým. 

První je z mezinárodního festivalu „Se-
oul WebFest” v jihokorejském Soulu, kde 
jsem vyhrála v kategorii „the best actre-
ss”, tedy nejlepší herečka, a druhá je z fes-
tivalu v New Jersey “the best actress in 
a comedy”. Seriál zvítězil i v dubnové edici 
na filmovém festivalu v Los Angeles Film 
Awards a také na festivalu ve Florencii. 

Kde se vidíte za deset let? 

Čím jsem starší, tím méně plánuji, ne-
boť se mi ověřilo, že „člověk míní a život 
mění”, a deset let je opravdu dlouhá doba. 
V poslední době jsem měla možnost po-
znat alespoň částečně život v Asii a Ame-
rice – konkrétně New York, Los Angeles 
a Minnesotu, a musím říct, že ten pomysl-
ný šíp do srdce mi zasadil právě New York. 
Umím si představit zkusit žít právě tam. 
New York mě okouzlil skoro vším a jsem 
tam šťastná. Část scén seriálu Whisper 
Naked Shadow jsme natáčeli právě v New 
Yorku a já měla možnost natáčet s ame-
rickým štábem a úžasnými herci, který-
mi jsou například herec a stand up komik  
Vince Chang či Mary Fischetti. 

Jak vznikla myšlenka seriálu Whisper 
Naked Shadow, kde hrajete vedle Rad-
ka Bangy, kterého si čtenáři vybaví spíš 
v souvislosti s kapelou Gipsy.cz?

 Režisérka Nora K má ráda žánr sci-fi a pří-
běhy o superhrdinech. Zároveň jí vždycky 
přišlo zajímavé, že všechny superschop-
nosti, které v takových příbězích někdo 
má, jsou docela dobře využitelné věci. 
Přemýšlela nad tím, jestli by se z někoho 
mohl stát superhrdina, i kdyby měl super-
schopnost, která vypadá naprosto nepou-
žitelně, nebo mu dokonce život znepříjem-
ňuje. A od toho byl již krůček k tomu, že 
naše hlavní postavy mají schopnosti, kte-
ré jim život opravdu značně komplikují. So-
fie má neviditelné oblečení, Robinův hlas 
(Robina hraje právě Radek Banga) se vy-
myká kontrole a Viki se snaží zlikvidovat 
její vlastní stín. Jak se s tím vypořádají, se 
podívejte v první řadě na české interneto-
vé televizi Obbod. Příští rok se můžete tě-
šit i na druhou řadu, která vyjde i na ame-
rické internetové televizi Seeka.tv.

K roli Sofie jste se dostala jak?

Viděla jsem výzvu na casting na Kinoboxu 
a poslala jsem svou nahrávku. Původně 

…Anna Lucie Schollerová je rodačkou z Blatné. Dědeček byl slovenský režisér 
Vlado Rusko, otec rozhlasový režisér a maminka akademická malířka Lucie 
Scholler-Rusková. Od dětství je hudebně a herecky nadaná, takže to, že se věnuje 
divadelnímu a filmovému herectví, nepřekvapí. Mohli jste ji vidět v seriálu Modrý 
kód či První republika i v nekonečném seriálu Ulice. Hrála v pohádce Pravý rytíř 
nebo v hořké divadelní komedii „Čekání na Mickey Rourka". Velký úspěch získala 
díky roli „Sofie” v česko-americkém seriálu Whisper Naked Shadow, za kterou 
získala letos ocenění za nejlepší herečku na mezinárodním festivalu v Soulu 
a v New Jersey. Je milá, usměvavá, moc sympatická a žije tady na jedenáctce.



dokonce na jinou roli, ale Noře jsem se ho-
dila víc právě na Sofii. Zpětně jsem za to 
ráda, máme toho přeci jen se Sofií víc spo-
lečného. V seriálu hraje Radek Banga, kte-
rého zaujal scénář tím, že mu nabídl roli 
pracujícího vysokoškoláka, což pro něj po 
nabídkách na role delikventů a různých 
psychopatů byla příjemná změna. Stejně 
jako ostatní herci i Radek se tak trochu 
v roli Robina sám viděl. Za sebe musím 
říct, že minimálně mně tahle role opravdu 
změnila život.

V jakém smyslu?

S Norou K jsem se seznámila díky konkur-
zu a zaslané nahrávce. Všemu předcháze-
la zajímavá situace. První e-maily si totiž 
s Norou vyměnil můj tehdejší partner, kte-
rý jí mou nahrávku zaslal s tím, že si myslí, 
že bych se měla zúčastnit. Já se na cas-
ting tehdy vůbec necítila, nahrál mě v pod-
statě bez mého vědomí a odeslal. Věřím, 
že se nic neděje jen tak a někteří lidé jsou 

Rozhovor 17

 Foto: 2x Barbora Ziegler

Jak vzbudit 
pastýře
Letos si to vyzkouší i děti 
ze ZŠ Klíček z Prahy 11, 
pastýři se na ně už těší.

Co kdybyste si mohli vánoční příběh 
poslechnout přímo od pastýře, který 
před dvěma tisíci lety pásl ovce poblíž 
Betléma? Děti, které se svojí třídou 
přijdou před Vánoci na program Po 
stopách pastýřů do kostela Pražské-
ho Jezulátka, to mohou prožít. Když 
vymyslí, jak pastýře vzbudit, provede 
je betlémem až k jesličkám připrave-
ným na narození Jezulátka a bude jim 
o tom vyprávět. Děti se také aktivně 
zapojí a hvězda přání z jejich návště-
vy pak v kostele zůstane jako součást 
vánoční výzdoby. „Programy pro školy 
děláme v kostele celoročně na různá 
témata. Před Vánocemi se sem mno-
ho tříd přicházelo podívat na betlém, 
a tak jsme na to navázali. Postavy 
z malovaného betléma oživíme a na-
hlédneme také trochu hlouběji pod vá-
noční výzdobu – k poselství, které je 
s nimi spojeno,“ vysvětluje lektorka 
Denisa Molatová. Po stopách pastý-
řů se letos u Pražského Jezulátka pro-
jde 15 tříd. 

Děti ze ZŠ Klíček se už také těší na 
velké setkání dětí z celé Prahy pod 
betlémskou hvězdou. 13. prosince se 
u Pražského Jezulátka setká na tři sta 
dětí z různých škol. Vyrobí společně 
kometu, která bude celé Vánoce viset 
nad betlémem, a navzájem se obda-
rují. „Moc se mi líbil nápad s přáníčky, 
žáci byli nadšení, že je předávali ‚cizím‘ 
dětem,“ říká o programu paní učitel-
ka, která se setkání se svou třídou zú-
častnila v loňském roce. 

Programy pro školy v kostele Pražské-
ho Jezulátka probíhají v rámci projektu 
Stopy lidí, který je podpořen z Výzvy 
MŠMT v programu „Podpora vzdělá-
vacích aktivit národnostních menšin 
v roce 2019“. 

Do projektu je stále možné se zapo-
jit, více informací najdete na webu 
www.prag-jesu.cz/stopy. 

v našem životě jen chvíli právě proto, 
aby nám ukázali cestu. Krátce nato jsme 
se totiž rozešli. Tehdy mě to ranilo, ale 
s odstupem času už vím, že to tak mělo 
být, a jsem za to vlastně vděčná. Žiju ži-
vot, o kterém jsem vždycky snila. Setká-
ní s Norou považuju za osudové. Spojuje 
nás opravdové přátelství a je člověkem, 
kterému naprosto věřím. 

Co vás na herectví baví? 

Ta rozmanitost, kterou profese herečky 
přináší. V každé roli jste v podstatě ně-
kým jiným a vyzkoušíte si spoustu „profe-
sí“ a postav. Já občas z některých čerpám 
i v reálném životě. Párkrát se mi dokon-
ce stalo, že jsem si položila otázku, co by 
v dané situaci například udělala Sofie. 

Za pár týdnů jsou Vánoce, těšíte se?

Já Vánoce miluju! Od dětství se na ně 
těším už od léta . Čím jsem starší, tím 
víc bych se já osobně obešla bez zabíje-
ní kapra či řezání živých stromků. Myslím, 
že kdybychom je nechali naživu, ty svát-
ky by na kráse neztratily. Ráda bych zažila 
i pravé americké Vánoce. Fascinují mě je-
jich ozdobené ulice, domy, tisíce světýlek, 
koledy a všechny možné sladkosti. Mým 
největším přáním je, abychom se o Váno-
cích všichni sešli, zapomněli na stres, mís-
to kupování dárků se objali a byli spolu. To 
je totiž ten nejkrásnější pocit a dárek, kte-
rý si člověk za peníze nekoupí. 

Aničko, existuje vánoční dárek, na který 
nejde zapomenout? 

To víte, že ano  Vzpomínám si, bylo mi 
asi třináct a já si moc přála vyklápěcí mo-
bilní telefon. Po rozbalení všech dárků 
jsem si ten poslední, o kterém jsem byla 
skálopevně přesvědčena, že ho skrývá, 
nechala na konec, rozbalila ho a objevi-
la rychlovarnou konvici. Tehdy jsem pro-
pukla v pláč a krabici ani neotevřela. Po 
hodině mě mamka s mým nevlastním tá-
tou požádali, ať jim v té konvici uvařím 
kávu, já samozřejmě nechtěla, ale nechala 
jsem se přemluvit, krabici otevřela a tam 
byl můj vysněný mobil! Na to do smrti 
nezapomenu. 

Poslala byste skoro vánoční vzkaz našim 
čtenářům…

Moc ráda! Přeju čtenářům a všem lidem 
na téhle zemi moc krásných chvil s jejich 
blízkými, zážitky a radosti, které každý 
nový den přináší, otevřená srdce a hlavně 
zdraví. A ještě maličkost, buďme k sobě, 
lidem okolo, přírodě i naší planetě milejší 
a pokornější.

Já vám, Aničko, za sebe i za naše čtená-
ře přeju hodně zajímavých rolí, nám všem 
klidné a pohodové Vánoce a ať vám vyjde 
ten New York .

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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – zast. 
Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast.  
U Kunratického lesa, pak 7 minut chůze. 
Od Centra Chodov 10 minut chůze. 
Otevřeno po–čt 8.00–21.00, pá 8.00–18.00 
nebo dle programu.
DIVADLO
 11. 12. Filumena Marturano – 19.00. Si-
mona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních 
rolích skvělé italské tragikomedie.
KONCERTY
 1. 12. Hudba z pohádek – 16.00. Slavné 
melodie z českých pohádek a večerníčků za-
hraje Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka. 
Více k programu na http://www.orchestrdh.
cz/z-nasich-programu.html 
 12. 12. Ivan Hlas Trio – 20.00. Ivan Hlas 
vystoupí spolu s excelentními muzikanty – ky-
taristou Norbim Kovácsem a violoncellistou 
Jaroslavem Olinem Nejezchlebou.
 17. 12. Česká mše vánoční – 19.00. Slav-
ná tradiční mše J. J. Ryby v podání Malého ev-
ropského orchestru a sboru Canticorum lubilo.
 19. 12. Yo Yo Band – 20.00. Koncert české 
hudební legendy, jejíž repertoár tvoří převážně 
vlastní autorské písničky. Kdo by neznal Karvi-
nou, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno.
KINO KLUB ZAHRADA
 2. 12. Staříci – 19.00. Dva bývalí političtí 
vězni ve stařeckém věku se vydávají vypátrat 
a zabít komunistického prokurátora z 50. let, 
který nebyl za své činy nikdy oficiálně potres-
tán. Drama. ČR, 2019, 85 min. Nevhodné do 
12 let
 9. 12. Pardon, nezastihli jsme vás – 19.00. 
Novinka režiséra společenských dramat Kena 
Loache. VB, 2019, 100 min. CZ titulky. Ne-
vhodné do 12 let
 16. 12. Jiří Suchý – Lehce s životem se 
prát – 16.30. Dokument Olgy Sommerové. 
102 min. Přístupné
DĚTEM
 7. 12. Vánoční příběh – 15.00. Poetická 
pohádka plná koled. Divadlo Kaká
 11. 12. Na Vánoce dlouhé noce – 14.30. 
Vánoční hra o putování pastýřů a králů za Je-
žíškem. Divadlo Koník
 14. 12. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. 
Výroba betlému
 14. 12. Vánoce pana Sovy – 15.00. Ni-
kdo nechce být sám. Natož na Vánoce. Stu-
dio Damúza.
16. 12. Tajný život mazlíčků 2 – 18.00. Ani-
movaný film pro celou rodinu. 86 min.
 18. 12. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – 14.30. Vánoč-
ní sen

K U L T U R A
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PRO SENIORY
 3. 12. Host do domu: Sandra Pogodová – 
14.30. Kam tato herečka přijde, tam zavládne 
dobrá nálada. A nejinak tomu bude i v tomto 
pořadu! 
 16. 12. Vánoční koncert – 14.30. Účinku-
je Pražský salonní orchestr a komorní smíše-
ný pěvecký sbor ROSA, diriguje Jiří Pražský.
VÝSTAVY
 do 6. 12. Cesta
Žáci základních škol Prahy 11 představu-
jí své výtvarné práce inspirované cestami za 
hranice.
 9. 12. 2019 – 31. 1. 2020
Lenka Hatašová „30“. Dosud nepublikované 
fotografie zachycují atmosféru událostí listo-
padu 1989.
Photolitera 2019. Neobvyklé spojení fotogra-
fie a literárních textů.
DALŠÍ AKCE 
 3. 12. Skupinové bubnování – 17.30 sku-
pinové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 
veřejné bubnování pro všechny
 5. 12. Mikulášský průvod Jižním Městem 
vyráží v 18.00 od Komunitního centra Matky 
Terezy. Malí andílci a čertíci v průvodu za ohni-
vým rejem vítáni! 
PŘIPRAVUJEME 
 23. 1. Průdušky – 20.00. Vzpomínkový ve-
čer teplické bluegrassové kapely, dvojnásob-
ného vítěze Porty. 
 31. 1. – 2. 2. Přehlídka ochotnických 
divadel
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 školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více info na webu 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

Kulturní přehled prosinec

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

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna: po zavřeno; út–pá 10.00–19.00 
a so–ne 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY
 5. 12. Melodie pro každého – adventní kon-
cert – od 19.00. Písničky Jiřího Suchého a Jiřího 
Šlitra, Miloslava Ducháče, Vladimíra Dvořáka, 
Jaromíra Vomáčky či Zdeňka Borovce i jiných 
autorů laděné do doby adventní a vánoční. 
Účinkují: Erik Bezdíček – zpěv (emeritní sólis-
ta opery a operety Divadla J. K. Tyla v Plzni), 

a Václav Vedral – klavírní doprovod (hudební 
skladatel a učitel). (Restaurace Chodovská tvrz)
 11. 12. Musica Amabile aneb jedenáctého 
na „Jedenáctce“ – od 19.00. Pravidelný hu-
dební cyklus nabídne při hře na flétnu v podání 
skupiny Musica Amabile originální hudbu, tran-
skripce děl světových autorů i skladby napsané 
přímo pro tento soubor od současných českých 
skladatelů. 
Vánoce na Chodovské tvrzi 
Speciální vánoční program na nádvoří Chodov-
ské tvrze ve sváteční atmosféře se stánky nabí-
zejícími vánoční sortiment a občerstvení v době 
od 13. do 20. 12. Stánky otevírají vždy od 
15 hodin a o víkendu od 14 hodin.
 13. 12. Česká mše vánoční – od 19.00. 
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podá-
ní Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka 
a smíšeného sboru Mikrochor. Zdarma
 14. 12. Ženský pěvecký sbor Vltavínky – od 
16.00 – Zdarma
 14. 12. Výtvarná dílna pro děti – od 16.00 
do 19.00 – Zdarma
 14. 12. Irena Budweiserová – od 19.00. 
Koncert zpěvačky, textařky, skladatelky a dlou-
holeté členky skupiny Spirituál kvintet. Zdarma
 15. 12. Dětský sbor Hájíček – ZUŠ Jižní 
Město – od 14.00 – Zdarma
 15. 12. Jak pejsek a kočička čekali na Ježíš-
ka (pohádka) – od 15.00. Před Vánocemi nás 
čeká spousta práce. Úklid, pečení, nakupová-
ní, nácvik koled apod. Jakpak si s tím asi poradí 
pejsek a kočička? Veselé příběhy pro děti od tří 
let. Divadlo Tondy Novotného. Zdarma
 15. 12. Sbor akademie 55+ – ZUŠ Jižní 
Město – od 16.00 – Zdarma
 15. 12. Výtvarná dílna pro děti – od 16.00 
do19.00 – Zdarma
 15. 12. Malá kočičí pohádka – od 17.00
Hraje divadelní spolek Amartum. Zdarma
 15. 12. Komentovaná prohlídka výstavy 
Zdeny Fibichové a Vladimíra Preclíka nejen 
pro děti – od 18.00 – Zdarma. Prohlídka bude 
koncipována především pro děti s důrazem na 
hmatový vjem exponátů. Účastnit se mohou 
samozřejmě i dospělí.
 16. 12. Jana Rychterová a spol. – od 16.00. 
V podání písničkářky a kytaristky Jany Rychte-
rové zazní na nádvoří Chodovské tvrze nejen 
vánoční písně a koledy pro tu správnou advent-
ní atmosféru. Doprovodí ji výborný Radim Lin-
hart na klavír a Michal Žára na housle. Zdarma
 16. 12. Pražská mobilní zvonohra Carillon – 
od 17.00 – Zdarma
 16. 12. Smíšený sbor Josefa Vycpálka – od 
18.00 – Zdarma
 17. 12. Živý betlém – 15.00-19.00 – Zdarma
 17. 12. Výtvarná dílna pro dospělé – 16.00-
19.00 – Zdarma
 17. 12. Pěvecké sbory Mendy a Campík – 
od 16.30 – Zdarma
 18. 12. Živý betlém – 15.00-19.00 – Zdarma
 18. 12. Koledování s Monikou Obermajero-
vou – od 17.00. Vánoční koledy (vlastní hrnečky 
na svařené víno s sebou). Zdarma
 18. 12. Vánočně laděné Šansony na Cho-
dovské tvrzi – od 18.00 – Pravidelný hudební 

KC ZAHRADA

CHODOVSKÁ TVRZ
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Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU 
 8. 12. Mikulášská dílna s nadílkou – výroba 
vánočních dárků, společné zpívání a nadílka od 
Mikuláše a jeho družiny
VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY – PILATES, 
BALANTES, PORT DE BRAS, BODY STALING 
– podrobnosti naleznete 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 na http://msbenjaminek.webnode.cz. 
 Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
 FIT pohybový program pro kluky a holčičky 

cyklus se ponese ve vánočním duchu. Zazpívají 
Marta Balejová a Jana Rychterová. Mluveným 
slovem okoření Václav Větvička se svými vá-
nočními fejetony, na klavír doprovodí Jiří Hošek. 
 19. 12. Odpoledne s flašinetářem – 15.00–
17.00 – Odpoledne zpříjemní flašinetář s reper-
toárem staropražských písniček. Zdarma
 19. 12. Výtvarná dílna pro děti – 16.00 do 
19.00 – Zdarma
 19. 12. Staropražští Pardálové – 17.00,
Koncert kapely pro dobrou náladu. Zdarma
 19. 12. Vánoční Jazz 
klub Tvrz: Cirilic Trio – od 
20.00 – Nizozemský hudeb-
ník Cyrille Oswald zahraje na 
saxofon, flétnu a klávesy za 
doprovodu Kirilla Yakovleva na kytaru a Martina 
Kopřivy na bicí. (Restaurace Chodovská tvrz – 
kapacita omezena)
 20. 12. Jaroslav Svěcený: Vánoční koncert 
– 17.30 a 19.30 – Na tradičním Vánočním dvoj-
koncertu Jaroslava Svěceného na Chodovské 
tvrzi zazní sváteční hudba Arcangela Corelliho, 
Antonia Vivaldiho, Giuseppe Tartiniho a dalších 
barokních velikánů. Nebudou samozřejmě chy-
bět ani známé vánoční melodie. Na koncertě vy-
stoupí i vynikající cembalistka Jitka Navrátilová. 
POHÁDKY 
1. 12. Divadlo Myšky Elišky – od 15.00
Pohádka s vánoční tematikou. (Změna progra-
mu vyhrazena)
8. 12. (Ne)pořádné Vánoce – od 15.00
Při předvánočním úklidu se vyhodí do popel-
nice ledacos: ponožky, které nejdou do páru, 
staré ozdoby na stromeček, harmonika nebo 
kufr s betlémem. Všechny vyhozené věci ožijí 
a s nimi i kouzlo Vánoc. Jenže ouha. Z betléma 
se ztratil Ježíšek. Naštěstí jej ponožkoví hrdino-
vé najdou, a tak se slaví pořádné Vánoce. Lout-
ky: Karel Vostárek, Eva Pecháčková. Hrají: Hana 
Grančičová a Kryštof Míka z divadla DAMDAM.
BESEDY/KURZY/OSTATNÍ
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
V prosinci opět probíhají od úterý do čtvrtka od 
14.00 v ateliéru Chodovské tvrze v 1. p. kurzy 
malby, kresby a výtvarné dílny pro děti i dospě-
lé. Více na www.dovedeme.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. 

ZAVŘENO: 24.–26. 12. 2019

Jsme tu pro mladé lidi ve věku 11–20 let, kteří 
bydlí nebo tráví svůj volný čas na Jižním Městě 
a řeší obtížné situace ve svém životě. Naše 
akce jsou bez alkoholu, jiných drog a agrese 
a zpravidla bývají zdarma. Není potřeba se regi- 
strovat, stačí přijít. 
KONTAKT: Brandlova 1639/6, Praha 11 (au-
tobusová zastávka Mikulova – střecha nad 
Tescem); 775 637 050
KDY TU JSME: PO–ČT: 14.00–19.00 
PROSINEC
- V průběhu měsíce se budeme hravou for-
mou, tedy prostřednictvím diskusí, filmů a her, 
s mladými lidmi bavit o tématu závislostí, a to 
v různých podobách. Budeme mluvit nejen o al-
koholu, drogách a jejich rizicích, ale také o závis-
lostních vztazích. A také si užijeme vánoční 
atmosféru, třeba výrobou cukroví či výzdobou 
klubu. 
Pozor, od 23.12. máme zavřeno. 
Uvidíme se po Novém roce, nejdříve 2. 1. 2020.

DÁLE NABÍZÍME:
Wifi, stolní fotbálek, šipky, XBOX, deskové hry, 
hudební aparatura, zkušebna, doučování (po-
moc se školou), možnost se něco dozvědět, 
naučit, vyzkoušet si něco nového, sport, filmy, 
hudba, vaření, zdarma, bez alkoholu, drog 
a agrese, s respektem.
Pro aktuální informace o programu a otevírací 
době sledujte naši FB stránku Klub Jižní pól 
a Terén Jižák či Instagram jiznipol. 

AKCE
 4. 12. HÁLÓ, TADY MIKULÁŠ! – Pojďte 
s námi oslavit Mikuláše – na programu budou 
workshopy, hudební vystoupení a mikulášská 
nadílka. Akce je určena pro děti a mládež od 
6 do 15 let, zdarma a s přihláškou.
 6. 12. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – BOW- 
LING – I v zimním období půjdeme sportovat. 
Máme připravenou návštěvu bowlingu. Akce je 
určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, s při-
hláškou. 
 9.–12. 12. AKČNÍ TÝDEN „Cesta kolem 
světa“ – Celý týden se budeme věnovat pre-
ventivnímu tématu JINAKOST A TOLERANCE. 
Zdarma, bez přihlášení. Tento týden nebudou 
probíhat zájmové činnosti. 
 13.–15. 12. VÝJEZD „Cesta kolem svě-
ta“– Na víkend s klubem za dobrodružstvím 
mimo Prahu v rámci preventivního programu 
JINAKOST A TOLERANCE. Akce je určena pro 
děti a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou. Maxi- 
mální počet účastníků 12.
 20. 12. OSLAVA VÁNOC – Pochutnat si na 
cukroví, zazpívat si koledy a užít si zábavu. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, zdar-
ma a bez přihlášky. 
 27. 12. SILVESTROVSKÁ PÁRTY – Na pro-
gramu workshopy, kouzelnické vystoupení aj. 
Akce je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
zdarma a s přihláškou. 

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají 
každý den od pondělí do čtvrtka v čase 17:00–
18:00, zdarma. Pondělí: výtvarná dílna, úterý: 
sebeobrana s Fandou, středa: pohybové aktivity 
(jugger), čtvrtek: pohybové aktivity (fotbal).

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, cvi-
čení podporující protažení zatěžovaných sva-
lových skupin, prevence bolestí zad a relaxa-
ce pro dobrou psychickou pohodu, čt 17.00 
a 18.00.
http://benjaminklub.webnode.cz

Vystavující: ZŠ Mikulova
Název výstavy: Vánoce a zima

4. 12. 2019 – 5. 1. 2020

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

NZDM KLUB  
YMKÁRIUM

BENJAMIN KLUB

NZDM KLUB JIŽNÍ PÓL

VÝSTAVA NA RADNICI



OTEVÍRACÍ DOBA MEZI DOMY
PONDĚLÍ až PÁTEK: 10.00-20.00,  
SOBOTA: 12.00-18.00, na adrese Křejpského 
1502/8, Praha 11 – Chodov.
Komunitní centrum MEZI DOMY s kavárnou 
přeje všem krásné prožití adventního času a vá-
nočních svátků. Připravili jsme si pro vás několik 
akcí, které jistě v tomto krásném čase oceníte. 
Najdete nás na adrese: Křejpského 1502/8, 
Praha 11 – Chodov. Během vánočních svátků 
budeme mít zavřeno. 
Zimní otevírací doba: 
Po-pá: 10.00-19.00, so: 12.00-17.00
PROGRAM
Vánoční tvoření – 7. prosince – 14.00–17.00
Zveme vás na kreativní akci pro děti i dospělé. 
Můžete si u nás vyrobit několik výrobků s vá-
noční tematikou. 
Keramika – 14. prosince – 10.00–12.00
Oblíbená akce keramikování s Janou Kalinovou. 
K dispozici materiál, ozdoby, pomůcky a spous-
ta inspirace. 
Vánoční tržiště – 14. prosince – 13.00–17.00 
Přijďte si nakoupit originální dárečky pod stro-
meček. Jistě si vyberete některé z rukodělných 
výrobků. Pokud chcete i vy nabízet svoje výrob-
ky, je nutné se zaregistrovat na níže uvedeném 
kontaktu. Těšíme se na návštěvu.
Přednáška Zdraví začíná v hlavě – 18. prosince 
– 17.00–19.00
Inspirativní přednáška paní Klíglové na téma 
Znamení zvěrokruhu v nás.
Na všechny akce je nutné se zaregistrovat: 
SMS: 777 485 939, e-mail: info@mezi-domy.cz
Šťastné Vánoce a nový rok přeje Veronika 
a celý tým MEZI DOMY
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PC klub pro zdravotně postižené 
U Zeleného ptáka 1158/5
Tel.: 271 913 590 nebo 607 534 184
www.zelenyptak.cz
POČÍTAČOVÉ KURZY SNADNO!
V bezbariérovém počítačovém klubu 
U Zeleného ptáka v Praze–Kunraticích se konají 
vaše oblíbené INDIVIDUÁLNÍ POČÍTAČOVÉ 
KURZY, které začínají již v lednu 2020. Oso-
by se zdravotním postižením zaplatí 300 Kč, 
senioři od 400 do 600 Kč, se slevami mohou 
počítat ženy na mateřské. Naučíte se základy 
OS Windows 10, pokročilou práci s počítačem 
a balíčkem programů MS Office, jako je Word 
nebo Excel. Práce s internetem je samozřej-
mostí. Součástí kurzu je i výuka a obsluha tab-
letů a chytrých telefonů. Kurzy jsou rozděleny 
do tříměsíčních cyklů po celý rok 2020 kromě 
prázdnin. Pokračujeme i s kurzy angličtiny pro 
pokročilé a CVIČENÍ vsedě – na židli s prvky 
jógy. Toto cvičení je vhodné zvláště pro méně 
pohyblivé seniory a vozíčkáře. V současnosti 
u nás v klubu probíhá výstava obrazů Nakla-
datelství UMÚN, umělců malujícími ústy a no-
hama, která potrvá až do 5. 12. 2019.

Kulturní přehled prosinec

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1 
149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
AKCE
 1. 12., 17.00 Adventní koncert – „Veni 
Emmanuel“. V podání souboru Gemini musica-
les zazní středověké adventní skladby za do-
provodu dobových nástrojů, jako jsou šalmaje, 
gemshorny či varhanní portativ. Vstupné dobro-
volné (kostel sv. Františka).
 4. 12., 16.00 Tvořivé odpoledne s Danielou 
– výroba PF na kamínky. Přihlášení na e-mailu 
hamalova@kcmt.cz do 2.12. 
 5. 12., 17.00 MIKULÁŠSKÁ – tradiční setká-
ní s Mikulášem a jeho pomocníky anděly. Vstup-
né dobrovolné. 
 7. 12., 8.30–12.30 DOBRODEN – předvá-
noční úklid v obou našich kostelích. 
 8. 12., 19.00 Vánoční příběh – divadlo „Já 
to jsem – Víťa Marčík ml. a spol.“. Předprodej 
v kavárně nebo kanceláři KCMT. 
 9. 12., 16.00 Adventní zamyšlení s jáhnem 
Pavlem Urbanem. Zve SKS Praha 11. 
 12. 12., 19.00 Zastavení u Matky Terezy 
s novinářkou Markétou Kutilovou – Od revo-
luce po světovou válku v Sýrii. 
 15. 12., 17.00 Adventní koncert – Pavel He-
lan, „vlídný písničkář“, finalista soutěže Česko-
slovensko má talent. Vstupné dobrovolné 
 16. 12., 14.30 Divadlo – Já, Eliška Rejčka 
v podání Stáni Hoškové. 
 22. 12., 17.00 Veni, veni, Emanuel – ad-
ventní koncert Českých madrigalistů, vstupné 
dobrovolné
 23. 12. Betlémské světlo – můžete přijít do 
našich kostelů pro světlo z Betléma 
 25. 12., 14.30 – Vánoční pořad pro ty, kteří 

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
 Fyzio & Core – úterý 19.20–20.20
 Fit & Core – středa 18.00–19.00
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Fyzio & Core – středa 8.00–9.00
 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.

e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V ÚNORU
KOSTELNA,  
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro každého napříč generacemi. 
Pondělí 10.00-12.00: BABYKLUB. Prostor 
pro setkání rodičů a dětí do tří let.
Úterý 18.00-19.45: Dětský klub. Karetní, 
deskové a jiné hry.
Čtvrtek 16.30-18.30: Dětský klub. Karetní, 
deskové a jiné hry.
Pátek 9.30-11.30: Klub seniorů. Povídání  
při kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené set-
kání pro seniory nejen z Jižního Města.
LEGOklub Pátek 13. 12. od 17 do 19 hod. 
Zveme všechny holky a kluky, kteří si chtějí 
hrát s legem. Vstup volný.
Kurzy angličtiny zimní semestr 16. 9. 2019 
– 31. 1. 2020. Pondělí 18.15 Conversation 
Club (B2-C2), Úterý 18.00 Angličtina pro 
středně pokročilé (B2), Středa 18.00  

Angličtina pro mírně pokročilé, čtvrtek 
19:15 Conversation Club (B2-C2). Lekci tvoří 
výuka podle učebnice a čtení z cizojazyčné 
Bible. Cena kurzu je 2400 Kč/16 lekcí. Kluby 
100/130 Kč za lekci.
Připravujeme: Česká mše vánoční J. J. Ryby. 
Hrají a zpívají studenti SOŠP a Gymnázia 
Evropská z Prahy 6. Vstupné dobrovolné.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

www.sokolchodov.cz
www.fitness1807.cz

Cvičení rodičů s dětmi: pondělí 15:30-16:30 
a 16:30-17:30
Předškoláci (4-6 let): čtvrtek 16:00-17:00
Všestrannost (6-10 let): úterý 17:00-18:00
Zdravotní TV (senioři): pondělí 17:30-18:30 
a 18:30-19:30
Fitness: po-pá a ne 15:00-22:00 
so 10:00-12:00 a 14:00-16:00
Další aktivity: florbal, volejbal, nohejbal, tenis

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807

KCMT

KP ZELENÝ PTÁK

FYZIOKLINIKA

MEZI DOMY

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 – JIŽNÍ MĚSTO

nechtějí být o svátcích sami (pořádá Klub ak-
tivního stáří).
 26. 12. 19.00 – Česká mše vánoční J. J. 
RYBY v podání absolventů Arcibiskupské-
ho gymnázia pod vedením Ondřeje Dobisíka. 
Vstupné dobrovolné (kostel sv. Františka).
 Rorátní mše každý čtvrtek a pátek adventu 
v 6.45 v kapli Matky Terezy.
 Adventní duchovní obnova 26. 11., 3. 12., 
10. 12. od 18.45 v kostele sv. Františka.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Kostel sv. Františka 
24. 12. 17.00; 25. 12. 8.00, (14.00–17.00 
možnost návštěvy kostela); 26. 12. 8.00 
Komunitní centrum Matky Terezy 
24. 12. 16.00 (mše sv. pro rodiny s dět-
mi), 24.00 (půlnoční mše sv.); 25. 12. 9.30 
a 11.00; 26. 12. 9.30, (14.00–17.00 možnost 
návštěvy kostela)
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE KNIHOVNA  
OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

J. S.: S N Ě N Í  
– B . D Ě N Í N A D Ě N Í 

16. 12. 2019 – 24. 1. 2020

Na přelomu roku bude výstavní 
foyer opatovské knihovny patřit 
poetickým dílům plným fantazie 
a humoru malíře s uměleckým 
jménem J. S. (1953). 

VÝSTAVA – LENKA HATAŠOVÁ „30“ 

9. 12. 2019 – 31. 1. 2020 
Fotografka Lenka Hatašová se proslavi-
la především portréty známých osobnos-
tí našeho šoubyznysu. Ve fotografickém  

projektu „30“ představí své dosud nepub-
likované fotografie zachycující atmosféru 
událostí 17. listopadu 1989.

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 
Srdečně zveme čtenáře, aby si přišli vypůjčit nově zakoupené knižní přírůstky: v žán-
ru detektivním se mohou těšit jak na české, tak zahraniční mistry detektivek. Milovníci 
knih Vlastimila Vondrušky najdou dva jeho nejnovější tituly a tzv. ženská témata jsou 
zastoupena Radkou Třeštíkovou. K dispozici jsou rovněž dva příběhy aristokratky Evže-
na Bočka. K nejoblíbenějším českým autorům poslední doby patří Alena Mornštajnová 
a Patrik Hartl, nemohou tedy v novinkách chybět. A těšit se mohou samozřejmě i na 
další zajímavé tituly.
Sídlí nově v Domově pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31,  
149 00 Praha 4 – Chodov, tel.: 777 031 002, e-mail: knihovna@kczahrada.cz 
www.mistniknihovnachodov.cz 
Spojení: bus 154, 170, 177, 181, 182, 197 – zastávka Donovalská 
Otevřeno po, čt 13–18 h., st 14–19 h. 

IVAN HLAS TRIO 

12. 12. / 20.00 
Ivan Hlas se proslavil především písněmi 
k filmu Šakalí léta, za něž obdržel České-
ho lva za nejlepší hudbu. Od roku 2005 
vystupuje s excelentními muzikanty  

– kytaristou Norbim Kovácsem a violonce-
llistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou, 
v Triu Ivana Hlase. Přijďte do Zahrady na 
příjemný folk-rockový večer!

YO YO BAND

19. 12. / 20.00 
Populární česká hudební skupina vznikla 
v listopadu 1975. Založili ji Richard Tesa-
řík, Vladimír Tesařík, Ondřej Hejma a Ju- 
lius Novotný Kuzma jako vokální kvarteto. 
Za celou dobu trvání prošla kapelou celá 
řada hudebníků. Repertoár tvoří převážně 
vlastní autorské písničky. K těm nejzná-
mějším patří Karviná, Jedem do Afriky, Ry-
bitví či Kladno.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

17. 12. / 19.00 
Slavnou vánoční mši skladatele Jakuba 
Jana Ryby si můžete vyslechnout v podání 
Malého evropského orchestru a pěveckého 
sboru Canticorum lubilo se sólisty Klárou  

Boudalovou (soprán), Michaelou Královou 
(alt), Filipem Bradou (tenor), Pavlem Kšicou 
(bas). Na varhany hraje Lukáš Dvořák, diri-
guje sbormistr Josef Popelka ml.

Balení dárků do šátků
5. 12., 16:30–18:00

Naučte se balit dárky originálním způso-
bem! Už žádné balicí papíry a papírové 
taštičky! Dárky můžete zabalit docela ji-
nak – do šátků a látek. Čeká vás spous-
ta inspirace a ukázky různých způsobů 
balení dárků si také sami vyzkoušíte. 
Lektorka: Šárka Pavličová, šátky si mů-
žete přinést s sebou.
 

Vánoční jarmark
7. 12., 9:00–15:00
Chybí vám okouzlující vánoční dárky? 
Přijďte k nám! Za tónů vánočních koled 
si můžete vybrat neotřelé šperky, origi-
nální oděvy, vánoční přáníčka, obaly na 
knihy, polštářky, vánoční ozdoby, ručně 
vyráběná mýdla a koupelové soli, nápa-
dité ručně šité tašky a mnoho dalšího 
zboží. V dětském oddělení bude záro-
veň probíhat vánočně zaměřená tvořivá 
dílnička pro děti.

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

PŘIJĎTE S NÁMI ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ STROMEK

Srdečně zveme všechny jihoměstské obyvatele na slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu u Komunitního centra Matky Terezy 
ve čtvrtek 5. prosince 2019. Strom bude rozsvícen na úvod 
tradičního mikulášského průvodu v 18 hodin. 



24. října 2019 oslavili man-
želé Marie a Zdeněk Simo-
novi 60 let společného života – 
diamantovou svatbu.

Zlatou svatbu oslavili 1. listopadu 
2019 na Chodovské tvrzi manželé 
Blanka a Josef Macháčkovi.
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Životní 

jubilea 

Jazz klub Tvrz: Cirilic trio

Cyrille Oswald – Kirill Yakovlev – Martin Kopřiva 

19. 12. – 20.00 
Fenomenální nizozemský hudebník Cyri-
lle Oswald, jehož hra se vyznačuje výraz-
nou melodičností a kombinací vlivů různo-
rodých žánrů, zahájil profesionální hudební 
dráhu počátkem 90. let v Karibiku. Po ná-
vratu do vlasti studoval Královskou kon-
zervatoř v Haagu pod vedením Johna Ruo-
cca. Od té doby nahrával a účinkoval ve 
své zemi i v zahraničí, z toho např. dva-
krát spolu se svým tehdejším kvartetem 
na prestižním festivalu North Sea Jazz. 
Od roku 2008 pobývá především v Pra-
ze. Po lektorování na jazzových dílnách  

pořádaných Českou jazzovou společností 
brzy založil vlastní kvarteto s Davidem Do-
růžkou, Tomášem Liškou a Danielem Šol-
tisem a v téže sestavě natočil roku 2010 
pro Animal Music své čtvrté (plně autorské) 
album The Wrong Present. Hudba tohoto 
souboru by se dala nazvat postmoderním 
jazzem a čerpá z mnoha dalších hudebních 
oblastí jako world music, alternativní hud-
by nebo moderní vážné hudby. Na tvrzi Cy-
rilla Oswalda doprovodí Kirill Yakovlev na 
kytaru a Martin Kopřiva na bicí. (Restaura-
ce Chodovská tvrz – kapacita omezena)

MEMOfestival v Domově pro seniory Chodov opět rozehraje vzpomínky
Festival reminiscenčního divadla se uskuteční od 4. do 8. 12. 
2019 v pražském Domově pro seniory Chodov pod patronací 
pana Tomáše Töpfera a pana Otakara Brouska ml. 

MEMOfestival je jednotný název pro di-
vadelní a sociálně-umělecké aktivity, 
v nichž se objevují techniky reminiscen-
ce. Základním stavebním kamenem toho-
to typu divadla je vzpomínka. Tvůrčí pro-
ces proměňuje životní zkušenosti v živé 
umění, od činohry přes loutky a objekto-
vé formy divadla po ryzí fyzické divadlo. 
Festival představuje výsledky spolupráce 
s institucemi ze sociálního i uměleckého 
prostředí a zároveň je přehlídkou různo-
rodých přístupů ke vzpomínkám a vyprá-
vění. Festival založilo umělecké sdružení 
FysioART v partnerství s Domovem pro 
seniory Chodov. 

Festival reminiscenčního divadla se popr-
vé konal v prosinci roku 2017 v Domově 
pro seniory Chodov v Praze. Na inscena-
ce a diskuse bohatá přehlídka překvapila 

zájmem publika jak z řad seniorů, tak nej-
širší veřejnosti. A právě otevřený dialog 
byl zásadní motivací rozšířit program 
festivalu o mezigenerační besedy a na-
výšit počet festivalových dnů. Letos se 
uskuteční již třetí ročník, který například 
v pražské premiéře představí inscena-
ci Hany Strejčkové Půlnoc v pohraničí 
o perzekuci duchovních, o „akci K“. Pro 
studenty a seniory jsou připravena inter-
aktivní dopoledne, jedno z nich se pone-
se v duchu 60. let s inscenací s názvem 
2:0 4:3, která vzpomíná na osudová 

hokejová vítězství a navazuje na loňské 
Zchlazení jara o srpnové okupaci. Pro nej-
menší nebude chybět pohádka upletená 
ze vzpomínek na tradiční Vánoce a di-
vadelní představení s názvem Letokufr, 
které se v premiéře představí 17. 11. 
v rámci programu Korzo Národní 2019: 
30 let svobody. Součástí programu bu-
dou i dva koncerty, které se hudebně vrá-
tí do 20. století. 

MEMOfestival se koná za podpory měst-
ské části Praha 11, hlavního města Pra-
hy, Ministerstva kultury ČR a Nadace 
ČEZ. 

Více na: www.memofestival.cz. 

Jaroslav Svěcený – Vánoční koncert 

20. 12. – 17.30 a 19.30 
Na tradičním Vánočním dvojkoncertu Jaro-
slava Svěceného zazní sváteční hudba Ar-
cangela Corelliho, Antonia Vivaldiho, Giuse-
ppe Tartiniho, Jean Maria Leclaira a dalších  

barokních velikánů. Nebudou samozřejmě 
chybět ani známé vánoční melodie. Spolu 
s Jaroslavem Svěceným vystoupí vynikající 
cembalistka Jitka Navrátilová. 

Společné hledání Zdeny Fibichové a Vladimíra Preclíka – Sochařské manželství

13. 11. 2019 – 15. 1. 2020 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí prv-
ní společnou výstavu děl známé umělecké 
dvojice, která tak navíc koncepčně navazu-
je na předešlé rodinné a manželské výsta-
vy v minulosti. Cesta obou sochařů zapo-
čala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v první polovině 50. let 20. století v atelié-
ru profesora Josefa Wagnera. Tvorbu Zde-
ny Fibichové charakterizují především sty-
lizované ženské postavy, torza se silnou  

emoční výpovědí, přičemž často pracova-
la s keramickou hlínou. Vladimír Preclík zís-
kal řadu ocenění a uznání. V roce 1967 byl 
vybrán mezi 50 největších žijících sochařů 
světa. V témže roce se ocitl jeho čtyřme-
trový dřevěný Strom života mezi umělec-
kými díly na světové výstavě EXPO´67 
v Montrealu. Část výstavy bude hmato-
vě přístupná pro návštěvníky se zrakovým 
postižením. 

13.–20. 12. 

Vánoce na Chodovské tvrzi 

Přijďte okusit sváteční atmosféru na 

nádvoří Chodovské tvrze se stánky pl-

nými vánočního sortimentu a občerstve-

ní od pondělí do pátku vždy od 15 hodin 

a o víkendu od 14 hodin. Speciální vá-

noční program nabídne koncerty, vý-

tvarné dílny a pohádky.

více na straně 18 



Adventní věnce 
mezi betonem, cihlami a sklem, zelení i asfaltem 
Dnes už jen málokdo nemá „ja-
kés takés“ povědomí o adven-
tu. Nejrůznějších předvánočních 
informací – a realizací – se kaž- 
doročně objevuje pro někoho 
až příliš. Pro většinu ale pře-
ce jenom patří všechny ty prv-
ky výzdoby i melodie, jejich ob-
sah neodmyslitelně ke koloritu, 
pro některé i k plnému prožitku 
týdnů kolem slunovratu (latin-
sky solstitium). Jeho datum se 
mění, letos nastává již 22. pro-
since v 5 hodin a 20 minut. Ně-
kolik málo dnů nato vrcholí sváteční křes-
ťanské údobí zvané advent – očekávání, 
totiž čekání na příchod – narození Ježíše, 
oslavovaný církví 25. prosince. Advent za-
hrnuje čtyři neděle včetně poslední z nich 
před 25. prosincem a končí 24. prosince 
o půlnoci. (Začátek adventu je církví už 
dobře od 13. století určen za vstup do no-
vého liturgického roku. Předtím byl oním 
prahem až 25. prosinec.)

Možná vás zaujme: Od kdy adventní vě-
nec? A jaký? Na začátku všeho prý byl je-
den učitel v sirotčinci v německém Ham- 
burku, Johann Hinrich Wichern. Roku 
1839 na svátek Ondřeje, 30. listopadu, 
přinesl do jídelny vozové kolo a naležato 
je tam zavěsil. Po jeho obvodu symetric-
ky rozmístil a přilepil tolik svíček, kolik ješ-
tě zbývalo dnů do Štědrého dne. Dětem 
tak zábavněji vymezil těšení se na příjem-
né. (Jestlipak za to učitel dostal platové 

přilepšení? Nebo jen dál chodil s chovanci 
na koledu?) 

Církev učitelovu mnemotechnickou po-
můcku převzala, pouze prakticky omezila 
počet svíček na čtyři. Umístila je na este-
tičtější zelený věnec, totiž vlastně slamě-
ný, zelení opletený. Poprvé prý v katedrále 
v Cáchách. Jak šel čas, dotvářela se podo-
ba věnce, užitá zeleň, barva svíček. Nyní ví-
tězí červené nebo zlatě obalené. A samo-
zřejmě vznikají výklady všeho a mýty. Ty 
pradávné, trvající nezávisle, se týkají tvaru 
věnce – kruhu, jemu přičítaných významů 
a skrytých sil. 

Jsou tato sdělení jistá? Existují na pokraji 
mýtu a tam vždy záleží trochu na důvěře 
a často hodně na víře. A tak si řádky pře-
berte po svém, ale podklady se zdají dů-
věryhodné. Předvánoční atmosféru se 
však hodí ještě narušit: ty údajně ověřené 

průměry částek vynaložených 
českým jednotlivcem nebo ro-
dinou na nákup dárků, které se 
zase někde objeví, jsou určitě 
také mýty – marketingové. Jis-
tě nejsou trestné, zatímco kdo-
ví jak si stojí beztrestnost těch-
to řádků, když kvůli nám právě 
ze všech stran plují, jedou i letí 
uniformní kontejnery a v koutku 
některého z nich se nachází – 
doufejme, že ne politováníhodní 
migranti – krabice a v nich něco 
vhodného pro většinu z nás. 

Kdo si ale míní vzít na vánoční dárky půjčku, 
ten ať raději doma popadne pořádný (čis-
tý!) hadr, pákový vodovodní kohout zatlačí 
co nejvíc doprava, prostě tam, kde pouští 
vodu nejstudenější, textílii pořádně namo-
čí a nechá ji přistát na vlastní hlavě. Třeba 
i několikrát. Pokud ne kvůli zchlazení vlast-
ních „šedých buněk“, aspoň kvůli nám, co 
neradi vnímáme, jak celé roky mizí nemalé 
společné peníze do ztracena, totiž na do-
datečnou ekonomickou záchranu mnohých 
s horkou hlavou, beztak ale hlavně k věři-
telům. I když jeden „prokecaný“ den place-
ných představitelů také není vůbec laciný.

Hezké vyvrcholení adventu a třeba příjem-
nou podvečerní procházku naším rozsvíce-
ným panelovým Betlémem, místo které-
ho někteří ještě nedávno „viděli“ Palermo 
(město prý proradné, ale taky krásné), přeje

 Jiří Bartoň 
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 Co se děje kolem nás…

Tentokrát se časově pohybujeme v jediném dnu, letošním 19. říjnu. 1 – Před skvěle vybavenými Tatrami v ústí zbrojnice našeho sboru dobro-
volných hasičů v Bohúňově ulici hned po zahájení dne otevřených dveří. 2 – A po nedlouhém čase, kdy už vnitřní i vnější prostory okupovali 
návštěvníci. Hostitelé při příležitosti 125. výročí založení svého sboru a po zdařile dokončené rekonstrukci všude připravili zajímavý program. 

Potkávali jsme je v TOMTO třicetiletí
Ve čtvrtek 12. prosince od 16 hod. si v opatovské pobočce městské knihovny vsedě předvánočně zavzpomínáme. Připomeneme 
si alespoň některé z mnoha známějších tváří těch, kdo naší městskou částí a vůbec Prahou v posledních desetiletích procházeli. 
 J. Bartoň
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Nabídka sportovních aktivit pro zrakově 
handicapované děti v Praze

Jménem spolku Osvě-
ta bychom rádi pozvali 
děti se zrakovým han-
dicapem do aktivit na-
šeho spolku Sportov-
ní aktivity pro zrakově 
handicapované děti 
v Praze. Cílem projektu 
je nabídnout možnos-
ti trávení volného času 
i rozvoje osobnosti dětí 
s postižením zraku skrze 
pohyb. Aktivity budou 
probíhat ve speciálně 
upraveném prostředí pod vedením odborných instruktorů, s vy-
užitím speciálních pomůcek, které otevírají dětem nové mož-
nosti poznávání okolního světa. Děti budou motivovány k posí-
lení skrze přirozené pohyby a ke zvýšenému vnímání vlastního 
těla v prostoru. Tomu budou pomáhat též zatěžující pomůcky 
a zvuková odezva upraveného prostoru. Výuka bude probíhat 
v nově zrekonstruovaných bezbariérových prostorech na adre-
se Bellušova 1877/68, Praha 13, v blízkosti metra Luka. Pro-
jekt podporuje MČ Praha 11 v rámci dotačního programu v ob-
lasti sportu pro rok 2019.

Kontakt: 
Larisa Ruzjaková
tel.: 721 002 936, e-mail: larissaruzyak@seznam.cz 
facebook.com/osvetaz.s/

Nová éra hájeckého fotbalu
Fotbal se nezadržitelně žene kupředu a rychle se mění. Rychlou pozitivní 
změnu prožili i v klubu FC Háje na Jižním Městě. Hlavním stvrzovatelem tohoto 
progresu je status SpSM OFS, který klub drží od sezóny 2018/2019.

Když se řekne FC Háje, málokoho napad-
nou ligové a divizní soutěže. Přesto se ten-
to klub krajské úrovně z jihu Prahy konfron-
tuje s nejvyšší fotbalovou kvalitou v lize 
mladších a divizi starších žáků. Háje syste-
maticky a koncepčně pracují s mládeží tak, 
aby již od toho nejnižšího věku vychová-
valy originální a uvědomělé hráče. Postup 
do těch nejvyšších soutěží je 
výsledkem dlouhodobé tvrdé 
práce.

Kvalitní fotbalová utkání mají 
být hrána na kvalitním hřiš-
ti. I z toho důvodu FC Háje JM 
disponují třemi sportovními areá- 
ly. Pro hráče jsou zajištěny trénin-
ky a zápasy na umělé i přírodní trá-
vě. „Naším hlavním sídlem zůstává 
areál K Jezeru, kde máme k dispozici hři-
ště s umělým povrchem a travnatou plo-
chu určenou pro přípravky. Nedaleko odtud 
máme nově k dispozici areál Nad Přehra-
dou s travnatým hřištěm na velký fotbal. 
Tam trénují a hrají převážně žákovské a do-
rostenecké kategorie. Třetí hrací plochou 
je menší UMT v areálu Schulhoffova, která 
slouží jak přípravkám, tak starším katego-
riím k menším formám her,“ říká Michal Hor-
ník – sportovní ředitel klubu.

Kvalita fotbalu se zvedla, ale v první řadě 
tu jsou děti, jejich pohyb a radost. FC Háje 
JM má momentálně více než 600 členů. 
Většina z nich jsou děti do 15 let. Ne kaž- 
dý je však rozený fotbalista. Díky více 
než 50 trenérům je na Hájích postaráno 
i o pomaleji se učící sportovce. „Na po-
čátku sezóny jsme rozjeli projekt Háje+. 

V kategorii starších přípravek 
a žáků jsme vytvořili tým, je-
hož členové mají fotbal jen 
jako koníček a jejich moti-
vace je nižší a rychlost učení 
pomalejší. Díky počtu, kvalitě 

a práci našich trenérů se nám 
tak podařilo zajistit individuál-

nější přístup k dětem, což pro-
spívá všem. Rychlejší a nadanější 

hráči se ještě více posouvají dopře-
du a ti pomalejší mají více klidu k tomu, 
aby si osvojili fotbalové a sportovní zákla-
dy,“ říká Jan Špinka – sportovní manažer 
mládeže.

K velkému počtu dětí na Hájích přispě-
la i vřelá spolupráce s okolními základní-
mi a mateřskými školami. Mnoho trenérů 
z FC Háje ve školách působí jako učite-
lé nebo trenéři sportovních kroužků. Kaž-
dým rokem klub pro nejen partnerské školy 

organizuje sportovní akce jako Mateřina 
Cupy nebo Sportovní dopoledne na Hájích. 
Háje spolupracují i s okolními fotbalový-
mi kluby. Kontakt s českou fotbalovou eli-
tou zajišťuje partnerství s SK Slavia Praha. 
Spřátelených klubů mají FC Háje ale více. 
„Klub se snaží spolupracovat s okolními 
kluby a nastavovat prostředí, které pomů-
že mládežnickému fotbalu v této části Pra-
hy. Proto udržuje kontakt a dobré vztahy 
s kluby, jako je Sokol Zvole, SK Újezd Pra-
ha 4 a další,” říká Jan Špinka.

Moderní fotbal a společnost je o komuni-
kaci, spolupráci, otevřeném myšlení, ale 
i o originalitě, odvaze a respektu. Toto na 
Hájích velmi dobře vědí.

 Za klub FC Háje JM Mikuláš Zbořil



• Etický kodex zastupitelů | Součástí Progra-
mového prohlášení Rady MČ Praha 11 bylo i za-
vedení takzvaného Etického kodexu zastupitele 
Prahy 11. V současné době je zavedení a obsah 
Etického kodexu tématem pro Výbor pro ote-
vřenou radnici a digitalizaci. Toto téma jsme 
zde již dvakrát projednávali a v současné chvíli 

jsou naše návrhy zpracovávány právníky měst-
ské části. Na prosincovém jednání výboru už by-
chom měli mít prvotní návrh kodexu. 
Na výboru často zaznívalo, že kodex by měl 
být stručnější verzí kodexu, který má Magis-
trát hl. m. Prahy. Měl by být snadno srozumi-
telný pro občany. Odpovědnost zastupitele 

vůči občanům, odpovědnost vůči městské čás-
ti, nezneužívání informací, střet zájmů, slušné 
chování a přiznání příjmů, které zastupitel zís-
kal z veřejných prostředků (souvisejících s výko-
nem jeho funkce) – to vše by mohl Etický kodex 
obsahovat.
  Mgr. Zuzana Böhmová, Piráti
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• Veselé Vánoce a bohatého ježíška… | …budou 
mít letos téměř všichni koaliční zastupitelé. Skoro  
každému totiž za ČLENSTVÍ v komisích a výborech 
už přistálo na účtě kolem STA TISÍC z obecní poklad-
ny. A to už je pěkná suma na dárky, ne? 
Již v lednu totiž rodící se koalice přehlasovala 
HPP 11 a schválila, že neuvolnění zastupitelé budou 
pobírat odměny za případný souběh až tří funkcí (tj. 
nové zákonné maximum), ač do té doby dotyčnému 

v obdobných případech příslušela jen jedna (nejvyš-
ší) odměna. 
Nikoho tak asi nepřekvapí, že po podpisu koaliční 
smlouvy byli téměř všichni koaliční zastupitelé po-
stupně jmenováni alespoň do tří výborů/komisí, 
zpravidla do jedné z nich navíc v roli předsedy (za to 
je pár stovek navíc), tj. pobírají ODMĚNU VE VÝŠI cca 
13 500 Kč hrubého měsíčně. Odměna přitom není 
nijak vázána na skutečně odvedenou práci, stačí jen 

přijít přibližně osmkrát za rok na jednání komise/vý-
boru a ZÚČASTNIT SE (a případně ve správnou chvíli 
zvednout ruku). 
Jižní Město má tedy skutečně obrovské „štěstí“, že 
toto volební období zasedá mezi zastupiteli tolik „od-
borníků“, z nichž mnozí jsou „experty“ i na tři úplně 
různé oblasti! Škoda jen, že mu v důsledku toho chy-
bí peníze pro „obyčejné“ lidi...
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Radnice Prahy 11 zažádala o svěření pozemku 
u metra Roztyly | Radnice MČ Praha 11 dne 4. 11. 
2019 přijala usnesení, kterým žádá Magistrát hl. 
m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 3276/4 v k. ú. 
Chodov. Ten se nachází u stanice metra Roztyly, na 
hranici Krčského lesa. Pozemek vlastní hl. m. Praha 
a o jeho koupi již delší dobu usiluje soukromý inves-
tor. Pozemek je v současnosti veden v územním 
plánu jako „SO3 – částečně urbanizované rekreační 

plochy”, a je tedy možné jej využít např. pro dět-
ské hřiště. 
Nedávno byl na Praze 11 projednáván první návrh 
územní studie v okolí metra Roztyly, který v sou-
časné podobě navrhuje tuto parcelu změnit na za-
stavitelnou. Studie se vytváří a není jasná její finální 
podoba. Naši zastupitelé se zástavbou této par-
cely nesouhlasí. Proto jsme proti studii podali při-
pomínky, dostupné na našem webu online. Jsme 

přesvědčeni, že městská část by měla mít možnost 
sama rozhodovat o výstavbě na pozemcích, které 
jsou na jejím území a zároveň ve vlastnictví Prahy. 
Radnice přijala usnesení, ve kterém městská část 
žádá magistrát o svěření pozemku, stejně jako to 
platí i pro okolní pozemky. Ty tak zůstávají v majet-
ku magistrátu, ale městská část se stará o jejich 
údržbu a rozhoduje, co na nich vznikne.
 Josef Kocourek, Piráti

• HPP 11 usiluje o rozkrytí skladby poradních or-
gánů (PO) MČ P11 | I rok po volbách 2018, v nichž 
se politici předháněli, kdo slíbí transparentnější rad-
nici, stále není jasné, kdo sedí v PO – tito lidé činí 
důležitá rozhodnutí, neboť doporučují radě i zastu-
pitelstvu věci k projednání. HPP 11 navrhuje holé 
jmenné seznamy členů komisí a výborů DOPLNIT 
O KONTAKTNÍ ÚDAJE. Nyní občan nemá mož-
nost přímo kontaktovat člena PO a např. projednat 

s ním téma zájmu nebo si nechat odůvodnit jeho 
hlasování. Nejasné je i POLITICKÉ SLOŽENÍ, při-
tom každý člen je nominantem politického sub-
jektu a vystupuje v souladu s jeho rétorikou. Lidé 
mají důvěru ve strany, které volili, a obracejí se na 
jejich zástupce – bohužel, ze seznamu občan ne-
pozná, kdo je kým nominován. P11 má 17 komi-
sí a 4 výbory, jedná se o více než stovku osob, 
ke jménům stačí doplnit textové info ve formátu 

„e-mail | telefon | pol. příslušnost”. Nápad se nese-
tkává s nadšením a častá obava členů je, že by je 
lidé kontaktovali. (!) HPP 11 chce informaci povin-
ně doplnit u zastupitelů MČ, dobrovolně pak u čle-
nů z řad občanů a u všech, koho jsou nominanty. 
HPP 11 též požaduje, aby hlasování v zápisech 
z PO bylo rozepsáno jmenovitě – před odpověd-
ností se přeci nelze schovávat! 
 Martin Farmačka, HPP 11

• CRESCON a ALBORG představily záměr klini-
ky na Roztylech | Ta má stát spolu se třemi domy 
pro ubytování osob se zdravotním postižením při 
ul. Ryšavého a Hrdličkova. Navržené objekty jsou, 
oproti předchozím slibům investora místním obča-
nům a spolkům, značně předimenzované (klinika 
má mít 5 NP a 2 PP, ubytovny 4 NP a 2 PP, cel-
kem 311 parkovacích stání). Obáváme se dalšího 
zhoršení dopravní situace a stability podloží. Již 

(pozastavená) 1. etapa výstavby způsobuje pro-
blémy se sedáním terénu, praskáním fasád okol-
ních domů a poruchami inženýrských sítí. V oko-
lí je navíc plánována další intenzivní zástavba. 
Díky dlouhodobým špatným zkušenostem s in-
vestorem (deset let stále stejní lidé) máme obavy, 
aby se z ubytoven kliniky nestaly nakonec komer- 
ční bytovky. Zatímco si představitelé radnice vy-
plácejí trafiky v podobě placených postů a smluv, 

p. Jirava a pí Šorfová (oba ANO) na veřejném se-
tkání na Roztylech lidem sdělili, že MČ nemá pení-
ze na vlastní kliniku. Nejsme proti zdravotnickému 
zařízení, ale proti mohutnosti zástavby v režii sou-
kromého investora a proti úplnému vytěžení dopo-
sud zeleného území! Požadujeme redukci intenzity 
navrhované zástavby. E-petici proti tomuto zámě-
ru a info k projektu najdete na webu HPP 11. 
 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• Jak bojuje velký developer proti spolkům?  
Inzerátem! | Ten vyšel Passerinvestu v Metru 
30. října a tvářil se jako článek. Uvádí se v něm, 
že spolky lžou, neboť tvrdí, že studii na Rozty-
lech si objednala právě firma pana Passera. De-
veloper se musí cítit ohrožen, když vynakládá pe-
níze, aby očernil spolky. Roztylské spolky výrok 
uvedený v inzerátu ale nikdy neřekly. Nezakrývá-
me, že právě spolky požádaly MČ o vypracování 

regulačního plánu, případně územní studie pro 
okolí stanice metra. K tomu nás vedly opakují-
cí se návrhy na změny územního plánu nezasta-
vitelného území na zastavitelné. Spolky nemají 
v okolí stanice metra Roztyly problém s výstav-
bou v zastavitelném území, pokud bude pro úze-
mí přiměřená. Říkáme, a z předložené studie je 
to jasně patrné, že zpracovatel spolupracoval 
s vlastníky pozemků tak, že vyhověl všem jejich 

požadavkům na změny plánu, které již dříve (či 
aktuálně) chtěli. Ochrana území, kterou požado-
valy spolky, se nekoná, zato dochází k navýšení 
zástavby a hodnoty pozemků. Mapa zveřejněná 
v inzerátu navíc zanedlouho nemusí platit. Již rok 
pan Passer usiluje o odkup městského pozemku 
v blízkosti lesa a stejně tak chystá výstavbu na 
parcelách Dopravního podniku.
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

• Až se zima zeptá, bude Jihoměstská majet-
ková a magistrát spát? | Každý rok totéž: pře-
kvapené TSK vysílá sypače k zledovatělým 
pražským silnicím a Jihoměstská majetková pro-
hrabuje a sype sůl na cestu ke starostovi. Ješ-
tě loni to byl Jirava, dnes se bude prohrabovat 
k Dohnalům. A okolní obyvatelé se vztekají, pro-
tože jim nebylo dopřáno privilegium první cesty 
se solí. Proto vás chci poprosit, abyste tentokrát 

okamžitě hlásili na adresu zima@nasepraha11.cz 
místa, která se ocitla v závěji, kde nedochází 
k pluhování, sypání soli nebo se tam nedá par-
kovat. Rozhodli jsme se z opozice suplovat prá-
ci koalice, protože to je to nejpřínosnější, co pro 
vás můžeme udělat. Zároveň vám chci touto ces-
tou nabídnout brigádu: chceme ve volném čase 
pomoct s odklízením sněhu, přidali byste ruku 
k dílu? Jde hlavně o okrajové lokality a parky. 

Zkrátka čekat na zázrak nemá smysl, máme ruce, 
lopaty, a jestli radnice nebude fungovat, pustíme 
se do toho sami. Pomůžete nám? Sháníme také 
někoho s malotraktorem a radlicí. Hlaste se na 
zima@nasepraha11.cz. Přeji vám krásný podzim 
a ještě hezčí ladovskou zimu, ať se nám na Praze 
11 žije dobře a hlavně dlouho. Pevné zdravíčko 
a štěstí ze života srdečně přeje 
 Libor Pechmann, SPD 

• Zbourána lávka k poliklinice Opatovská… jak 
se zdá, tak nová jen tak nebude! | Dne 1. listopa-
du byla odstraněna během tří dnů lávka přes ulici 
Opatovskou. Demolice proběhla rychle a bez pro-
blémů. Co však je smutné, že parkoviště u polikli-
niky, které z důvodu technického stavu a násled-
né demolice je stále nefunkční a ještě minimálně 

týden bude. Jeho uzavřením je poliklinika nepří-
stupná pro automobily a právě tato situace zne-
možňuje řádný chod zdravotnických zařízení a lé-
kárny v této poliklinice zvláště pro imobilní či hůře 
pohyblivé občany. Současná radnice bohužel ne-
měla chuť řešit žádné náhradní řešení. Dále je pře-
kvapující, že původní částka za demolici 2,5 mil. má 

být z důvodu víceprací navýšena a výsledná částka 
se může vyšplhat až na 6-7 mil. Kč. Jak je možné, 
že ani po půl roce, kdy je daný termín demolice, 
současné vedení Prahy 11 ani „nesáhlo“ na přípra-
vu nové lávky. Škoda ztraceného půl roku. A nikdo 
neví, kdy „se na tom začne pracovat“.
 Ing. Petr Souček, JM-ND
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• Lékařská služba první pomoci | V březnu příštího 
roku končí smlouva mezi MČ Praha 11 a provozo-
vatelem LSPP pro dospělé EUC Klinika v poliklini-
ce Šustova. Městská část přispívá na provoz této 
služby částkou 5 milionů korun. Ovšem tato část-
ka se zdá městské části vysoká, a tak chce tuto 
smlouvu ukončit a službu zrušit s odůvodněním, že 
obyvatelé Jižního Města mohou využívat pohoto-
vost v Thomayerově nemocnici. Jenže její kapacita 

je prostorově a hlavně personálně omezená, a tak 
se stává, že naopak z nemocnice posílají pacienty 
na pohotovost do Šustovy ulice. Jižní Město stár-
ne a tyto služby využívá mnoho našich spoluob-
čanů, navíc doprava v nočních hodinách do Krče 
je špatná. Ti, kdo nemají vlastní auto, se na poho-
tovost prakticky nedostanou a pak zneužívají rych-
lou záchrannou službu na úkor těch, kteří ji oprav-
du nutně potřebují. LSPP jsou finančně náročné 

a nikdy nebudou soběstačné, ale hlavně je to služ-
ba pro naše obyvatele. Částka 5 milionů je malé 
zrnko toho, kolik peněz se utápí v budování Sandry, 
Areálu zimních sportů, ve zbytečných funkcích na 
radnici či v různých poradenských smlouvách. A co 
na to strany, které ve svém volebním programu sli-
bovaly zavedení dětské lékařské služby první po-
moci (JM-ND, SPD)?
  Alžběta Šafránková, HPP 11 – KDU-ČSL

• Praha ignoruje doporučení UNESCO a koledu-
je si o mezinárodní ostudu | Praha i stát nedosta-
tečně chrání historické centrum před nájezdy bez-
ohledných developerů. Pražské památky ohrožuje 
nejen výstavba současných a plánovaných věžá-
ků například na Pankráci, ale také připravovaný 
Metropolitní plán a nový stavební zákon. To vše 
vedení Prahy vytýkají komisaři UNESCO po ne-
dávné návštěvě. Živelná výšková výstavba může 

potenciálně zničit unikátní vzhled historického cen-
tra, za nímž se do Prahy sjíždí návštěvníci z celého 
světa. Historické centrum se tak může dostat na 
seznam památek v ohrožení. 
Pokud autoři Metropolitního plánu a vedení Pra-
hy nevyslyší výzvy Centra světového dědictví, 
hrozí Praze v zařazení na Seznam světového dě-
dictví ohrožení a mezinárodní ostuda. Metropole 
by neměla nadále podporovat předimenzovanou 

výstavbu, z nichž mají užitek pouze soukromé fir-
my. Úlohou samosprávy je naopak zajištění udrži-
telnosti rozvoje a ochrana veřejného zájmu, kterým 
je kromě ochrany kulturního dědictví a veřejného 
prostoru i ochrana životního prostředí a zdraví stá-
vajících obyvatel.
Podpořte výtky UNESCO vůči vedení Prahy formou 
e-petice na webu HPP 11.
 Ing. Jiří Štyler, HPP 11

• Malé kompetence MČ P11: s vraky aut si do-
dnes nikdo neví rady | Dne 10. 10. 2019 byl na 
ZMČ projednáván bod p. Součka z Mlejnského 
JMND: vraky aut v okolí ul. Zimákova, které ne- 
ukázněný občan již řadu let odstavuje v ulicích JM 
a úřady jsou na něj krátké. Občany, kteří nemají kde 
zaparkovat, nezajímá bezmocné krčení ramen zá-
stupců radnice, že s problémem nic nesvedou. MČ 
si nemůže sama napsat vyhlášku (jako obec), což 

trápí všechny, na které podobné problémy dopada-
jí a cítí skutečnou potřebu je řešit, a naopak netrá-
pí to ty, kdo jsou se stávajícím stavem spokojeni, 
zejména pokud každý měsíc dostanou na účet vý-
platu nezávisle na vykonané práci. Narovnání kom-
petencí MČ v roce 2016 nastínil starosta Jiří Šty-
ler (HPP 11), neboť toho času ve funkci měl dosti 
svázané ruce. Tehdy byl politickými oponenty úče-
lově napaden, že chce „odtrhnout JM od Prahy”, 

současně však nikdy nezaznělo vysvětlení, co by 
větší kompetence pro MČ obnášely. A tak MČ Pra-
ha 11 nadále nic nesvede s bezdomovci, volně po-
bíhajícími psy, nepořádkem na soukromých pozem-
cích ani s vraky aut, kvůli kterým přicházejí naši 
občané o tolik potřebná parkovací místa a které 
chce paradoxně projednávat člen JMND, který sám 

horoval pro odvolání Jiřího Štylera. 
 Václav Tejkl, HPP 11

• Lávka na Opatovské nám bude chybět | Kdy-
bychom počítali využití jednotlivých chodníků, 
podchodů, veřejného osvětlení a dalších atribu-
tů civilizované obce, polovinu Jižního Města mů-
žeme rovnou zrušit. Podobně dnes chybí zbořená 
lávka na Opatovské ulici. Tragédie nastala, když 
žádný ze starostů Prahy 11 lávku neudržoval, až 
se část lávky propadla. Nevěřím, že bylo nutné ji 
zbořit. Jenže lákadlo tří milionů korun zakázky na 

demolici a následné úklidové práce a pak nová láv-
ka třeba za 15–20 milionů zvítězila. Proč udržovat 
to staré, když se lze napakovat na novém. Neho-
vořím o úplatcích, nýbrž o zakázkách stavebním 
firmám. Jako dítě jsem po lávce denně chodil ze 
školy, byla tam drogerie se školními pomůckami, 
hračkářství s angličáky a opravdu to tam žilo. Láv-
ka je pozůstatkem koncepce, kdy nad čtyřproudo-
vou Opatovskou měl vzniknout bulvár tak, aby se 

občané vůbec nepotkali s auty. Nevěřím moc, že 
nová lávka vznikne brzy, a ještě před volbami se 
koalice bude předhánět sliby, jak ji postaví. Slovy 
klasika nebyla to chyba, byl to trestuhodný omyl. 
Vytrácí se nám Jižní Město tak, jak jsme ho zna-
li. Za chvilku bude všude zabetonováno a občané 
se začnou stěhovat na venkov, protože betonové 

peklo není k žití. Co si o tom myslíte vy? 
 Bc. Robert Vašíček, SPD

• Lékařská pohotovost na Jižním Městě ohrože-
na | Od roku 2010 funguje na Jižním Městě lékař-
ská pohotovostní služba pro dospělé. Byla zave-
dena tehdejším vedením radnice D. Mlejským, aby 
usnadnila občanům přístup k lékařské péči a lékár-
ně i v nočních hodinách. Na Jižním Městě žije cca 
80 000 lidí, což je číslo srovnatelné s počtem oby-
vatel velkých okresních měst. Proto ve volebním 
programu Jižní Město – náš domov bylo jednou 

z hlavních priorit zajistit a rozšířit pohotovostní 
péči pro děti i dospělé občany Jižního Města včet-
ně pohotovosti zubní. O to více nás mrzí součas-
ná situace, kdy se vedení radnice – Piráti, ANO, 
TOP 09 a ODS – rozhodlo stávající pohotovost-
ní službu pro dospělé zrušit. Bude-li pohotovost-
ní služba zrušena, budou muset občané dojíždět 
na pohotovost do nemocnice v Krči a čekat dlou-
hé hodiny na ošetření v přetížené nemocnici. Jižní 

Město – náš domov jako opoziční strana má jen 
omezené možnosti ovlivnit tuto nepříznivou si- 
tuaci. Rozhodnutí je v rukou současného vedení 
radnice. Náklady na pohotovostní lékařskou služ-
bu jsou hrazeny městskou částí. Vyzýváme tedy 
vedení radnice vedenou Piráty, aby zachovalo stá-
vající pohotovostní službu pro dospělé a aby roz-

šířilo tuto službu i pro dětské pacienty. 
 MUDr. Jitka Vydrová, JM-ND

• Zatímco si koalice vyplácí trafiky a cpe stov-
ky miliónů do 21patrové ubytovny Sandra, obča-
nům radní vyprávějí, že městská část nemá pení-
ze a zruší i lékařskou pohotovost | Objevili jsme 
další ze série poradenských smluv na Praze 11, 
tentokrát s neúspěšnou kandidátkou TOP 09 Te-
rezou Dolanskou na 25 tis. Kč. O trafikách v podo-
bě poradenských smluv jsme psali v Klíči 7/8, za-
ujaly nás zejména peníze koaličním zastupitelům 

Dittrichovi (ODS) a Balíkovi (ANO). Starosta Do-
hnal (Piráti) se nikterak netají tím, že poradenské 
smlouvy s městskou částí jsou politickou doho-
dou koaličních stran (Piráti/ANO/TOP 09–STAN/
ODS) a že každá koaliční strana má „koaličně slí-
beno“ 30 000 Kč měsíčně z veřejného rozpoč-
tu! Rada MČ uvolnila 11. 3. 2019 pro vyplacení 
smluv 1,2 mil. Kč pro zbytek r. 2019. Zároveň ko- 
alice „brečí” lidem o prázdné městské pokladně. 

Od r. 2020 se rozhodli v rámci úspor zrušit lékař-
skou pohotovost, chystají se velké škrty v údržbě 
zeleně a ve školství (rušit se mají např. příspěvky 
na dětské plavání). Na trafiky je, na lidi není. Politi-
ka pod vedením Pirátů P11 je bohužel velké zkla-
mání, občané nám to říkají každý den. Jsou však 
věci v životě důležitější. Všem obyvatelům přeji 

pěkné a klidné Vánoce. 
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Omluva | V listopadovém čísle časopisu Klíč došlo k tiskové chybě u textu zastupitelky Ing. Ireny Řivnáčové (HPP 11 – KDU-ČSL) u koncovky v názvu ulice Mi-

kulova. Tímto se paní zastupitelce omlouváme. 
 Redakce časopisu Klíč

• Reakce | Lávka byla odstraněna na základě výsledku dvou mostních prohlídek. Obě potvrdily, že technický stav lávky již neumožňuje její opravu, obě doporu-
čily její demolici. 
 Mgr. Martin Duška, radní pro dopravu a otevřenou radnici, Piráti

• Reakce redakční rady | Paní Zdeňková lživě tvrdí, že se „chystají velké škrty v údržbě zeleně“. Letošní rozpočet 24 milionů na údržbu zeleně je už od léta v návrhu roz-
počtu na rok 2020 navýšen na 27 miliónů, čili je naopak posílen. Co se týče poradců členů rady Prahy 11, každý člen rady (starosta, tři místostarostové a pět radních) 
má měsíčně maximálně 10 nebo 15 tisíc Kč na to, aby mu s jeho/její složitou agendou pomáhal jeden či dva externí poradci. Např. paní Zdeňkovou zmíněná Mgr. Dolan-
ská – vysokoškolsky vzdělaná advokátka – poskytuje měsíčně poradenské služby v průměrné výši 5 000 Kč na základě přesně vykázaných hodinových služeb. Posuďte 
prosím sami, zda jde o plýtvání. Na většině jiných velkých městských částí mají členové rady výrazně vyšší počet odborných asistentů a poradců, než je tomu v případě 
současné rady Prahy 11.  A do třetice lží a polopravd: lékařskou pohotovost nerušíme, pouze v příštím roce skončí smlouva na její provozování. Na náhradním řešení in-
tenzívně pracujeme. Shodou okolností to byla právě paní Zdeňková a její kolegové z HPP11, kteří se během svého krátkého působení v radě neúspěšně pokoušeli tuto 
smlouvu z doby bývalého starosty Mlejnského předčasně zrušit. A teď se pokrytecky rozčiluje nad tím, když její platnost konečně vyprší.
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2500 VOZŮAŽ

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR

NOVĚ OTEVŘENO 800 110 800
www.aaaauto.cz  ČESTLICE, V Oblouku 128

OTEVÍRÁ DRUHOU POBOČKU V PRAZE
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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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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

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

K přání příjemného prožití 
vánočních svátků připojujeme 

poděkování za vaši důvěru.
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Nechte
si poděkovat!

31. 1. 2020

*Dvoulůžkový pokoj se snídaní a DPH

...za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně.

Přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 777 Kč, 

999 Kč nebo 1111 Kč!* Navíc získáte slevu na vstupném do Pražského hradu, 

Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy a Staroměstské radnice. 

Rezervovat svůj hotel si budete moci již od 2. 12. 2019.

Veškeré informace najdete na www.NocHotelu.cz  

Klíč_1/4_roh_92x130_v1.indd   1 03/11/2019   18:09
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BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i s věcným břemenem na dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel.: 728 384 509
• Koupíme na JM byt pro dceru s dět-
mi. Platíme hotově, RK nevolejte! 
E-mail: kudrnata.zora@seznam.cz, 
tel.: 704 371 112
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na 
JM jako doma! Prodáme, pronajmeme, 
vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme dluhy, 
exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi ZDAR-
MA poradit do našich kanceláří: Petýrkova 
1993/30 a Steinerova 608/4 na tel.: 607 
00 11 88, na e-mailu: info@ 
jihomestskereality.cz 
• Koupím chatu, chalupu do 50 km od 
Prahy, v dobrém i špatném stavu. Děkuji za 
nabídku, tel.: 725 911 070
• Pro několik vážných zájemců hledám ke 
koupi byty OV 3+kk(1)/L kolem Hájů nebo 
mezi Chodov a Roztyly. Dr. Hloušková t.: 
732 174 735
• Pro solventního zájemce hledám ke koupi 
byt 2+kk až 3+1/L u Milíčovského lesoparku 
(Kateřinky, Újezd, část sídliště JM pod Opa-
tovskou). Ing. Hloušek t. 732 237 741 
• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Již-
ní Město hledá pro své klienty byty k prodeji 
a výměně v Praze 11 a okolí. Využijte našich 
dlouhodobých zkušeností a možností. Jsme 
ryze česká realitní kancelář, člen ARK ČR. 
Máme databázi zájemců, zavedený realitní 
i právní servis. Nabízíme poradenství a odha-
dy cen bytů. Vestibul metra Opatov, tel.: 
272 927 497, 732 237 741,  
www.hlousekreality.cz

• Koupím chalupu, domek nebo 
chatu s dobrým dojezdem do Prahy. 
Může být i před rekonstrukcí. Děkuji 
za nabídku tel.: 720 031 400
• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo 
větší do 20 tisíc pro 2 osoby - pár. 
Dlouhodobě, lodžie výhodou, ale 
nemusí být, centrum do 30 minut. Za-
řízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
605 845 088
• JSME NEJLÉPE HODNOCENÍ PRO-
DEJCI BYTŮ V PRAZE. Než uzavřete 
smlouvu o prodeji vašeho bytu s rea- 
litní kanceláří, zavolejte nám. Dáme 
vám výrazně výhodnější nabídku. Tel.: 
228 227 751.
SLUŽBY
• Nabízím stavební a obkladačské práce, 
rekonstrukce koupelen a bytových jader. Tel.: 
777 262 472, 777 256 217
• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-
NÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, 
REKONSTRUKCE 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
• 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
• 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.
• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN. Opra-
vy 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 
služby u zákazníka doma, v práci... T.: 777 
285 669  
www.kadernice-do-domu.cz. 
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, BA- 
TERIE, odpady, topení. Rozvody vody 
a instalace. 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
• 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
• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad, tel.: 608 926 974, 
www.hodinovy-manzel-michal.cz

• Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů a neby-
tových prostor, www:rek-bachr.cz. Tel.: 732 
359 883
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme 
malířské a lakýrnické práce. Byty, nebytové 
prostory, školy, kanceláře. T: 606 556 547, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz, 
www.malovani-novotny.cz 
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 
604 517 565, e-mail:  
mirekrychly@seznamcz, www.stukmalba.cz
• 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 po-
platků za čekání a nástup, max. 4 pasažéři, 
snadné objednávání, spolehlivost.  
www.mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716,  
608 553 080
• Servis plastových oken. Okna je nutno 
jednou za dva roky seřídit a promazat, jinak 
neplní svou funkci a dochází k vážnému 
poškození. Prodej žaluzií. jirasek.servis@ 
seznam.cz. Tel.: 601 236 957
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-
vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 
606 312 174, www.cistirnaperi.cz
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Chcete výhodně prodat byt? Zavolejte a přijďte se poradit. Jsem tu pro vás už 17 let.

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

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

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

BANNER_KLIC_188x63_2.indd   1 23.04.19   12:46
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Jednotlivě i ve větším počtu  
(dárky pro zaměstnance apod.)
Osobní dodání po celé Praze.
Pro firmy možnost odběru na fakturu.
Bližší informace:  
kosmetikabrouk@gmail.com  
777 177 601

Dárkové kosmetické balícky  
na míru nejen o Vánocích

˘
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ZÁŽITEK  

PRO VAŠE  

BLÍZKÉ!

DÁRKOVÝ POUKAZ 

NA PŘEDSTAVENÍ 

V HUDEBNÍM DIVADLE KARLÍN

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.

92x63_Darkovy poukaz.indd   1 19.11.19   9:51

RV
19

01
81

1/
0

4

Dokonalé lyžování - Francie 
Týdenní pobyty  
se skipasem 

Tel.: 224 214 403
www.betatour.cz

Testování lyží  
Sporten zdarma 
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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• Instalatér – oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 771 808
• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, 
satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-
fonu. Servis malých domácích elektrospotře-
bičů. 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
• Stěhování Vrána – stěhovací a vyklízecí 
práce provádíme již 6 let. Máme zkušenosti, 
svaly, vybavení a kvalitní vozový park. 
Svátky a víkendy bez příplatků. 
Km po Praze zdarma. 775 631 233 
www.stehovanivrana.cz
• Nabízíme kvalitní čistění koberců a seda-
ček 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, 
malířské práce, strop. kazety, 
dekorace, bytová jádra, rekonstrukce 
bytů. Zaměření zdarma. Levně, rychle, 
kvalitně. Tel.: 603 494 330 e-mail: 
ivan.lafek@seznam.cz
• Žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, sta-
hovací garnýže, oprava a servis žaluzií 
a rolet. www.interierservisgroup.cz, tel.: 
603 715 285
• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní. 
Volejte 774 426 635
• Instalatér – oprava voda, odpad, 
plyn, montáž. Tel.: 603 771 808
• IT hodinový manžel – nevíte si rady 
s počítačem, telefonem, tabletem, 
tiskárnou, wifi, TV, jejich zapojením, 
nastavením apod.? Volejte nebo pište 
PO-NE 10-22 hod. na tel.: 608 063 
640
• Pokládka podlahových krytin, ko-
berce, vinyl, PVC, dřevěné, laminátové 
podlahy, renovace podlah. Kvalitně 
odvedená práce je pro nás priorita.
Tel.: 608 068 694,  
www.podlahyvinterieru.cz
• Instalatérské práce-výměny a opravy 
baterií, WC, připojení praček, myček, 
plynových spotřebičů. I čištění odpadů, 
výměny rozvodů. Tel.: 737 384 001
OSTATNÍ
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ 
POZŮSTALOSTI. NABÍDNĚTE. TEL.: 603 
247 819 E-MAIL:  
CENTRUMS.T@POST.CZ

RV
18

02
73

2/
11

KONTAKT
Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz
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• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6,1. patro, přijímá k registraci nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme. 
Tel.: 267 914 143, mob.: 721 479 023.
• Odborný odhad jakékoliv nemovitos-
ti pro účely dědického řízení. Tel.: 720 
031 400.
• Aj, 15 let praxe, doučování dětí, ma-
turity, pokročilí, vlídný přístup, dobré 
výsledky. Mob.: 606 767 899
• Pronájem nebytových prostor ve 
Valentově ulici o velikosti 21,21 m 
a 10,55 m (čtverečních), k dispozici 
sociální zázemí ve společném prosto-
ru. Tel.: 731 466 932
• ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ – 
projekt a získání stavebního povolení, 
výběr dodavatele a technický dozor 
stavby, Nová zelená úsporám. Tel.: 
605 175 019, e-mail: tepelne-izolace-
-fasad@email.cz
• Akademie doučování nabízí pomoc 
s přípravou k přijímacím zkouškám na 
SŠ z matematiky a běžné doučování 
matematiky a fyziky pro ZŠ a SŠ. Tel.: 
607 570 747
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Objednejte se
k lékaři na čas

a nečekejte

v naší péči  /  euc.cz

EUC_inzerce 188x130 Spachtle_Klic.indd   1 04/11/2019   12:13
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ČISTÍRNA PEŘÍ     www.cistirnaperi.com

tel.: 720 243 365, 735 930 104       e-mail: helenaflegrova@seznam.cz
Klírova 1911/14, Praha 4 – Chodov (u polikliniky Šustova)

■ 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 
■ AKCE PROSINEC: Polštář 90x70cm 600,- Kč / 40x40cm 100,- Kč. Náplň husí drané peří.
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