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KLÍČ 9

Zpravodaj  městské část i  Praha 11

04 090807

Graffiti  
ve Volnočasovém areálu  
Kupeckého (VAK)

Výstava vašich snímků  
z loňské fotosoutěže „Hledá  
se fototalent Jižního Města“ 

Demokratické kompetence  
na našich školách  
rozvíjíme už rok

Aktuální otázky 
ohledně rekonstrukce 
ubytovny Sandra

Program na straně 16
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2 Inzerce

- celoroční docházka ve škol. roce 2021/22
Začínáme vždy v září...

... v týdnu od pondělí 7. 9. 2020

29 NNaa  ttrrhhuu  vvííccee
nneežž  2299  lleett

www.rolino.cz

AANNGGLLIIČČTTIINNAA  pro děti na ZŠ/SŠ

80,- VVččeettnněě  uuččeebbnniiccee,,
tteessttůů,,  vvyyssvvěěddččeenníí,,  aattdd......vyuč. hod

Už do Rolina chodíš?
... přiveď kamaráda = BONUS 1.000 Kč pro oba...

77xx  vv  PPrraazzee
ROLINO 7
STODŮLKY
Praha 13 - Stodůlky

ROLINO 2
NÁM. MÍRU
Praha 2 - Vinohrady

ROLINO 3

HOSTIVAŘ

Praha 10 - Hostivař

ROLINO 4

HANSPAULKA

Praha 6 - Hanspaulka

ROLINO 1
FLORA
Praha 3 - Vinohrady

ROLINO 9
PROSEK
Praha 9 - Střížkov

 individuální přístup, výuka ve skupinkách max. po 7 žácích, 
stejného věku a jazykových znalostí = vstupní přezkoušení

 žák navštěvuje výuku 1x týdně 120 min. vcelku

 výuka probíhá po celý školní rok a návaznost je vždy zajištěna      
i v dalších letech

 při omluvené absenci žáka nabízíme možnost náhradních hodin

 unikátní řady učebnic a další výukové materiály jsou zpracovány 
dle věku a pokročilosti žáků a jsou zcela ZDARMA

 komunikativní způsob výuky a psychologie cviku, tj. kombinace 
hry, konverzace a drilových cvičení

 žák se nejprve učí v cizím jazyce to, co by měl znát ve své mateřštině, 
proto si zafixuje nové vědomosti naprosto přirozeně

  jedná se o ucelený systém výuky: vlastní výukové materiály, kdy za 
jednu návštěvu výuky se probere právě jedna lekce z dané učebnice 
= rodič přesně ví, jaké učivo žák probírá, jaký je DÚ, atd...

RROOLLIINNOO  88 --  HHáájjee  
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ROLINO 8HÁJE
Praha 11 - Háje

Začínáme vždy v září...
... v týdnu od pondělí 6. 9. 2021
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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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e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Marie Pešlová. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. 
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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. 

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Prahy 11,
máme tu měsíc září, a tak pomalu přichází na naše území období tzv. astronomického podzimu. Období, které pro Jižní 

Město a Prahu 11 znamená spoustu pestrých barev, jež k podzimnímu období neoddělitelně patří. Pozor tedy na změny po-
časí a častější dešťové přeháňky. Osobně mám v září a říjnu velmi rád tzv. babí léto, kdy jsou teploty velmi příznivé a praktic-

ky znamenají prodloužení předchozího léta. Tak se necháme překvapit, jak vše letos dopadne.

V období letních prázdnin se většinou cestuje a navštěvují se různé pamětihodnosti, tak pevně doufám, že jste si také vše 
podle svých představ užili. My jsme na radnici také nelenili a celkem 3x v tomto období zasedala rada městské části, která rozhodovala 
o dalším směřování Prahy 11. Veškerá usnesení Rady MČ Praha 11 jsou kdykoliv transparentně k dispozici na webových stránkách v sekci  
„Radnice/Rada MČ/Usnesení RMČ”. Ročně takto projednáme téměř 3 000 dokumentů, kdy některé mají i několik set stran informací a příloh.

Letos v září si také připomeneme 45. výročí vzniku Jižního Města, kdy se přistěhovali první obyvatelé (září roku 1976), a také 50. let od 
doby, kdy na současné území přijely první bagry (září 1971). Tak bychom vše mohli společně oslavit na největší letošní kulturní akci – Dnech 
Prahy 11, co říkáte?

A na co se můžete konkrétně těšit v parku u Chodovské tvrze? Podle aktuálního programu vystoupí ve dnech 9. až 11. září 2021 např. 
skupiny Lollipopz, Vilda Čok se skupinou Bypass, Bára Basiková, Dan Bárta & Illustratospere, Jamie Marshall (Anglie), Kamil Střihavka a The 
Leaders, Džezvica, Tygroo a další umělci. Zároveň také proběhne ve čtvrtek 9. září odpoledne od 14.00 i představení techniky, automobilů, 
ukázky zásahů apod. složek integrovaného záchranného systému v Praze. Je zřejmé, že program je velmi nabitý, za což patří velký dík spo-
lečnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s, která Dny Prahy 11 pro nás všechny pořádá. Případné detaily a změny programu budou vždy k dis-
pozici na webu http://dny.praha11.cz a na facebooku (dnyprahy11). Těšíme se na vás.

V úterý 31. srpna odpoledne proběhlo slavnostní předání dostavby ZŠ Chodov na adrese Květnového vítězství 57, kdy za účasti vý-
znamných hostů z Magistrátu hlavního města Prahy, radnice a MČ Praha 11, pedagogického sboru, zhotovitele stavby společnosti VCES, 
projektantů, technického dozoru a dalších významných osobností došlo k předání budovy veřejnosti. Jedná se o školský objekt, který je nyní 
nejmodernější v Praze a splňuje energetickou náročnost budovy ve třídě „PENB A”. Celková cena stavby převýšila 180 mil. Kč včetně DPH. 
Děkuji všem, kteří se na dostavbě podíleli, a osobně přeji všem žákům a zaměstnancům školy, ať jim nová budova dobře a dlouho slouží.

Ve čtvrtek 2. září od 9.00 proběhne v budově TOP Hotel Praha zasedání zastupitelstva, které má aktuálně v návrhu programu celkem 
32 bodů. Jedním z bodů je i změna stanov společnosti Jihoměstská majetková a.s., memorandum o společném postupu při využití území  
„Trojmezí” mezi MČ Praha 10, 11 a 15 a hlavním městem Prahou, dary pražským hasičům, policistům a strážníkům apod. Budu velmi rád, 
pokud se zastavíte.

Přeji Vám krásný a klidný podzim. Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Zajímá vás činnost rady a chtěli  
byste se o ní dozvědět víc? 

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  
⟶ Usnesení RMČ

Odbor kancelář starosty oznamuje, že 
21. zasedání členů Zastupitelstva MČ 
Praha 11 je plánováno na čtvrtek 2. 9. 
2021 od 9.00 hodin do kongresového 

sálu II. v TOP HOTELU Praha  
(Blažimská 1781/4, Praha 4). Vzhledem 

ke koronavirové situaci sledujte 
pro bližší informace, prosím, web 
MČ Praha 11 www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

  
Demolice pěších lávek u autobusové 
zastávky Metodějova 

Jak jste již nejspíš zaznamenali, v druhé 
polovině srpna provedla Technická sprá-
va komunikací hl. m. Prahy, a.s., (TSK) 
na Jižním Městě demolici dvou na sobě 
nezávislých pěších lávek X583 Opatovská 
a X585 V Jezírkách. K demolici lávek 
u autobusové zastávky Metodějova, ve-
doucích přes ulici Opatovská a dále přes 
ulici V Jezírkách, přistoupilo hl. m. Praha 
kvůli jejich špatnému technickému stavu.

„S TSK jsme vyjednali speciální do-
pravní režim s cílem zatížit občany naší 
městské části v souvislosti s probíha-
jícími pracemi co nejméně. Pro obyvate-
le ulice V Jezírkách tak byla zajištěna 
možnost dočasného náhradního parko- 
vání a rovněž nebyl nijak omezen provoz 
Obchodního centra Opatovská,“ vysvětlil 
radní Prahy 11 pro dopravu Mgr. Martin 
Duška (Piráti).

Graffiti ve Volnočasovém areálu Kupeckého (VAK) 
Sport a umění patří k sobě. Dalším důkazem toho je zcela nové velkoformátové 
graffiti od popartového výtvarníka a performera Josefa Rataje, které ozdobilo 
jednu ze stěn minirampy ve Volnočasovém areálu u ZŠ Kupeckého (Modré školy). 

Areál tak láká nejen příznivce sportování 
na pumtracku a minirampě, ale i fanouš-
ky tohoto uměleckého směru. Street art 
k Jižnímu Městu neodmyslitelně patří 
a osobitý styl Josefa Rataje skvěle vysti-
huje celou atmosféru VAKu.

Josef Rataj se narodil v roce 1979 v Pl- 
zni a kladný vztah k umění získal díky své 
rodině již v dětství. Během opakovaných 
cest do USA se zamiloval do pop-artu 
a posléze se stal jeho průkopníkem také 

u nás. Jeho vzorem je Andy Warhol, který 
tento styl proslavil. Významně ho ovlivni-
lo Los Angeles se svou specifickou atmo-
sférou, ale také Las Vegas a další americ-
ká města.

Inspiraci pro své originální dílo umístě-
né ve VAKu našel Josef Rataj zejmé-
na u Tonyho Hawka – hlavního před-
stavitele amerického skateboardingu. 
Ale nebyla to inspirace jediná. V graffi-
ti lze najít i řadu dalších znaků typických 

pro moderní umění: odkazy na Holly-
wood, Andyho Warhola, Mr. Brainwashe 
a Banksyho – tedy vše, co Josef Rataj 
obdivuje. Před nepříznivými vlivy poča-
sí i před případným poškozením graffiti 
chrání speciální nátěr. Po muralu u stani-
ce metra Opatov, který vznikl v loňském 
roce, tak do streetartové kolekce Jižního 
Města přibylo další výrazné dílo. A určitě 
nebude poslední.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Rada městské části Praha 11 se zároveň 
shodla na potřebě obnovení lávky X585 
vedoucí přes ulici V Jezírkách, o které již 
oficiálně požádala náměstka primátora 
hl. m. Prahy pro dopravu. 

Život na Jižním Městě
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Namísto kotelny může být nové kulturní & společenské centrum, 
navíc podle návrhu známého architekta
V poslední době se v souvislosti 
s projednávaným záměrem přestavby 
objektu bývalého kina Galaxie 
na bytový dům objevily podněty 
od občanů, podle kterých by bylo 
žádoucí zachovat kulturní funkci 
objektu bývalého multikina Galaxie. 

Splnit tento požadavek není ale v mož-
nostech MČ. Objekt je soukromý, bylo 
by tedy nutné ho nejdříve vykoupit (od-
hadovaná cena je cca 300 mil. Kč) a ná-
sledně přestavět (odhadovaná investi-
ce cca 150 mil. Kč). Finančně je taková 
akce mimo současné možnosti radni-
ce. Nabízí se ale jiná možnost, jak po-
žadavek na existenci kulturního zařízení 
v této lokalitě řešit. V blízkosti objektu 
bývalého multikina je objekt bývalé ko-
telny v ulici Anežky Malé. Tento objekt je 
ve vlastnictví městské části a záměr na 
jeho využití pro kulturní účely se objevil 
již v minulosti.

Z uvedených důvodů mi byl již v minulos-
ti zadán úkol aktualizovat původní stu-
dii přestavby tohoto objektu na divadlo. 
Cílem bylo upravit studii tak, aby objekt 
bylo možné využít nejen jako divadlo, ale 
také jako polyfunkční kulturní zařízení. 
Tato studie je již zpracována a je možné 
se s ní seznámit na webových stránkách 
Prahy 11 v sekci – > Územní rozvoj a re-
generace – > Regenerace Jižního Města 
– > Ostatní studie.

Základní požadavek směřující k více- 
funkčnosti objektu byl naplněn řadou dis-
pozičních změn a především přeměnou 
hlavního sálu z tzv. kukátka na tzv. Black 
box. V průběhu projednávání studie byly 
zvažovány 4 varianty řešení. 

Z nichž se posléze rozpracovala varianta 
s hl. sálem v podobě tzv. Black boxu umož-
ňující jeho využití v různých formách:

• klasické kukátko
• aréna na čtvercovém nebo kruho-

vém půdoryse
• molo
• přednáška, zasedání, prezentace
• společenské akce, svatby
• taneční kurzy

Dispoziční řešení pak předpokládá vstup 
do objektu z nově vzniklého náměstí, 
které by mělo vzniknout z části parko-
viště před objektem a mít podobu par-
kově upraveného prostoru. V přízemí by 
měla být kavárna, toalety, šatna a foyer 
plnící nejen funkci hlavního vstupu do 
sálu, ale i funkci místa využitelného pro 
výstavy a různé prezentace. Druhé pod-
laží by pak mělo obsahovat prostory 
sloužící nejen administrativním potře-
bám souvisejícím se zajištěním provo-
zu kulturního centra, ale i další prostory 
a zázemí potřebné pro organizování růz-
ných kulturních aktivit. Součástí je i bal-
kon hlavního sálu.

Pokud jde o vnější vzhled, hmotově vy-
chází objekt ze současné stavby. Pouze 
je přistavěn výtah, provaziště a vzducho-
technika. Současný kopilit je přeměněn 
na zářící okna, ve kterých je zdůrazněn 

vstup do divadla a kavárny, hmotově 
posílen představěným výtahem. S nad-
sázkou můžeme říci, že nový objekt bude 
zářit jako čárový kód kulturnosti.

Předběžný odhad  
ceny realizace je 50–80 mil. Kč

Projekt samotný je samozřejmě detailně 
propracovaný. Garantem je známý archi-
tekt a divadelník arch. David Vávra. Vě-
řím, že realizace přestavby kotelny podle 
této studie by změnila dnes nevzhledné 
místo v naší čtvrti v krásný prostor slou-
žící k setkávání našich občanů. Kotelna 
i obyvatelé Prahy 11 si to 
zaslouží...

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj

BD Ovčárna – Roztyly
V listopadu 2019 obdržela MČ P11 
k vyjádření upravenou studii BD Ovčár-
na. Upravená studie reagovala na připo-
mínky MČ. Objekt byl snížen o 1 podlaží, 
do parteru bylo přidáno 230 m2 neby-
tových prostor, přeskupena byla parko-
vací místa.

VÚRŽP upravenou studii projednal 
28. dubna 2020. K projektu dal několik 

připomínek (zpracovat dopravní studii, 
která by řešila celé území; kvalitně na-
hradit rušený vodní prvek jiným vodním 
prvkem v území; pokud to lze, umístit 
parkovací místa pod terén; studii pro-
jednat s občany).

Zveřejněná informace o projednání stu-
die s občany byla na webu MČ týden 
před vlastním projednáváním. Veřejná 

prezentace záměru na panelech pro-
běhla od středy 30. 6. 2021 do pátku 
2. 7. 2021 vždy v odpoledních hodi-
nách v zasedací místnosti hotelu Glo-
bus, a to za účasti projektanta. Prezen-
tace a diskuse o záměru se zúčastnilo 
72 občanů z nejbližšího okolí. 

 Marta Šorfová,  
 předsedkyně VÚRŽP
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Na Jižním Městě ve volnočasovém areálu při ZŠ Kupeckého vzniká unikátní stavba – 
3D tištěné parkourové hřiště. Za projektem stojí Stavební spořitelna České spořitelny 
(Buřinka), která ke spolupráci přizvala výzkumníky ze společnosti 3Deposition. 

Městská část Praha 11 pro hřiště poskyt-
la pozemek. Projekt tak představuje spo-
lupráci soukromé, vědecké a veřejné sféry. 
První sportovce přivítá parkourové hřiště 
ve čtvrtek 30. září na slavnostním otevře-
ní, na které jste všichni srdečně zváni. 

42 % Čechů zná 3D tisk betonem 

S využitím 3D tisku ve stavebnictví jsou 
Češi obeznámeni také díky 3D tištěnému 
domu Prvok od Buřinky. Z průzkumu spo-
lečnosti IPSOS vyplynulo, že 42 % dotá-
zaných zná možnosti 3D tisku betonem. 
Tisk kovem si umí představit každý desá-
tý. Třicet procent lidí zatím o možnostech 
využití 3D tisku ve stavebnictví neslyše-
lo. Proto Buřinka přichází s dalším projek-
tem na podporu této moderní technolo-
gie. „Bydlení nejsou jen čtyři stěny, je také 
zásadní mít možnost trávit volný čas ven-
ku, bezpečně, blízko domova. V parkouro-
vém hřišti se potkává několik zajímavých 
aspektů – udržitelnost a unikátnost 3D 
tisku, aktivní trávení volného času a do-
stupnost pro širokou veřejnost,“ uvádí 
Libor Vošický, předseda představenstva 
Buřinky. 

Hřiště navržené parkouristy 

„Parkour je o pohybu, sebezdokonalování, 
svobodě, o kamarádství i ovládnutí mysli. 

Může ho dělat každý. Nepotřebujete to-
tiž žádné speciální vybavení, stačí tenisky 
a tepláky,“ říká Tomáš Zonyga z In Motion 
Academy. Spolu s kolegou, architektem 
Davidem Samkem, jsou u projektu první-
ho 3D tištěného hřiště od počátku. „Díky 
netradičnímu materiálu a tvaru překážek 
se parkouristi potkají s novými výzvami, 
kterým na běžných hřištích zatím čelit ne-
mohli. Sám se těším, až hřiště vyzkou-
ším,“ dodává Tomáš Zonyga. 

Hřišť pro větší děti není dostatek

Zrušení kroužků a uzavření vnitřních spor-
tovišť v době pandemie mělo negativ-
ní vliv na zdraví a pohodu lidí. Tato situa- 
ce ukázala, jak je důležité mít dostatek 
venkovních hřišť v blízkosti domova. „Těší 
nás, že můžeme poskytnout pozemek pro 
tento inovativní sportovní projekt, který je 
navíc vhodným doplněním našeho nového 
volnočasového areálu při ZŠ Kupeckého. 
Parkourové hřiště je skvělou variantou do-
stupného sportu pro starší děti i dospě-
lé,“ vysvětluje Jan Stárek, radní pro sport, 
kulturu a volný čas Prahy 11. 

Spolupráce s výzkumníky 
z VUT v Brně 

Samotný tisk probíhal během léta na rá-
mové tiskárně ve spolupráci s firmou 

3Deposition, která vznikla jako spin-off 
k výzkumným aktivitám na Vysokém uče-
ní technickém v Brně. 

„Davida Škaroupku a jeho kolegy z VUT 
jsme poznali při projektu Prvok. Na zákla-
dě jejich zkušeností s 3D tiskem a s vy-
užitím recyklovaného betonu jsme se 
rozhodli je oslovit, aby pro nás vytvoři-
li parkourové hřiště,“ říká Libor Vošický 
z Buřinky. 

„Dlouhodobý výzkum a vývoj 3D tisku na 
VUT nás vedlo k založení spin-off společ-
nosti 3Deposition. Ve spolupráci s Buřin-
kou nyní přivádíme 3D tisk blíže lidem, 
prošlapáváme cestu ostatním nadšen-
cům,” říká David Škaroupka, zakladatel 
společnosti 3Deposition. 

Základní údaje 
Rozměr: kruhový půdorys o poloměru 
14 m 
Dopadová plocha: litá EPDM pryž
14 elementů: nejnižší 22 cm, nejvyšší 
220 cm
Autor: Daniel Samek, 2. místopředseda 
České asociace parkouru
Stěny: vylity rebetongem, kotveny do be-
tonových základů 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

exhibice Tomáše Zonygy  I  vystoupení DJ FUUSE
lekce parkouru pro veřejnost  I  workshop 3D tisku

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
3D tištěného parkourového hřiště
KDY: 30. září 14:00 tisková konference, od 15:00 program pro veřejnost
KDE: Volnočasový areál Kupeckého 576/17, Praha 11

Praha 11 bude mít první 3D tištěné parkourové hřiště na světě



30. září bude poslední možnost k vyplnění  
Pocitové mapy Zdravé Prahy 2021
Jak zlepšit Jižní Město? Už jen do kon-
ce září můžete vyplnit Pocitovou mapu 
a tím dát nám i Praze zpětnou vazbu. 
Tento projekt, který spustilo právě hlav-
ní město Praha a jednotlivé městské čás-
ti ve spolupráci s Národní sítí Zdravých 
měst ČR a olomouckou Univerzitou Pa-
lackého, běží od letošního června, a to 
na webové stránce pocitovemapy.cz/
praha-11/. Co budete chtít vyplnit, záleží 
čistě na vás – pokud vás některá témata 

nebudou zajímat, jednoduše je přeskočí-
te. Své názory snadno „přišpendlíte“ do 
mapy na místo, kterého se týkají. Ke kaž- 
dému z nich pak ještě můžete doplnit 
i vlastní komentář. Vyplnění všech témat 
vám nezabere víc než pár minut. 

Děkujeme těm z vás, kteří již Pocitovou 
mapu vyplnili, a prosíme, abyste o ní řek-
li i svým známým. Čím více vás obyva-
tel Prahy 11 Pocitovou mapu vyplní, tím 

lepší zpětnou vazbu k tomu, jak se vám 
na Jižním Městě žije nebo pracuje, získá-
me a budeme s ní moci – samozřejmě 
ve spolupráci s hlavním městem Prahou 
a jejími organizacemi – dál 
pracovat.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí

7Život na Jižním Městě

A / Přišpendlení  
bodu do mapy

B / Možnost  
doplnění komentáře 

k bodu v mapě

Výstava vašich snímků z loňské fotosoutěže  
„Hledá se fototalent Jižního Města“ je konečně tady
Na konci září to bude právě rok od 
chvíle, kdy skončila možnost přihlásit 
se do soutěže „Hledá se fototalent 
Jižního Města“, kterou jsme uspořádali 
v rámci aktivit Zdravé Prahy 11. 

Měli jsme tehdy velké plány – počínaje 
společným setkáním na slavnostním vy-
hlášení výsledků a konče výstavou v Cho-
dovské tvrzi. Bohužel jak se zhoršovala 
epidemiologická situace, bylo nám záhy 
jasné, že se jedno ani druhé hned tak ne-
uskuteční. Vyhlášení výsledků proběh-
lo komorně na radnici Prahy 11 a uspo-
řádání výstavy muselo být odloženo na 
neurčito. 

Před několika měsíci však pronajala naše 
organizace Kulturní Jižní Město, o.p.s., 
venkovní výstavní panely, které již nějaký 
čas můžete vidět na pochozí zóně u met-
ra Háje (v zálivu před drogerií Teta). 

Každý měsíc je na nich prezentováno jiné 
téma a celé září budou patřit právě vý-
stavě vašich podařených snímků, které 
jste do fotosoutěže zaslali. 

Všech 164 soutěžních snímků se na pa-
nely sice nevešlo, ale i tak je výstava vel-
mi bohatá a určitě stojí za prohlédnutí. 
Tímto vás na ni srdečně zvu!

Kde: v zálivu na pochozí zóně Háje u drogerie Teta (GPS 50.0310383N, 14.5296864E) 
Kdy: celodenně 1.–30. září 2021 

VÝSTAVA 

FOTOSOUTĚŽE
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Demokratické kompetence na našich školách rozvíjíme už rok
Loni v září začaly základní školy v Praze 11 spolupracovat na projektu 
Rozvoj demokratické kultury na školách Prahy 11. Protože je za námi 
kus práce, chtěla bych vám blíže představit vznik projektu.

Jsem moc ráda, že projekt probíhá a že 
se věnuje rozvoji demokratické kultury na 
našich základních školách. Za zřizovate-
le chci podpořit myšlenku možnosti ovliv-
ňovat chod školy zevnitř, prostřednictvím 
jednotlivých aktérů školního života a zvý-
šit tak míru jejich spokojenosti. Konkrét-
ní podoba projektu se vyvíjela postupně. 
Zcela jasný záměr jsem na počátku ne-
měla. Spolupracuji již několik let s konzul-
tantkou a koučkou Evou Růtovou, kte-
rá mi pomáhá nacházet řešení otázek, 
u kterých váhám nebo jsou pro mě v ob-
lasti školství nové, například problemati-
ka školských rad, která je pro obec, coby 
zřizovatele škol, velmi důležitá. Paní Rů-
tová mě informovala, že zná dva exper-
ty, kteří se touto problematikou zabývají, 
a upozornila mě i na to, že jeden z nich 
je její životní partner Nikola Křístek. Pro-
studovala jsem si oba profesní profily 
a právě jeho jsem nakonec oslovila, jest-
li by mi nepomohl se v tématu hlouběji 
zorientovat.

První krůčky

Nikola Křístek mě zároveň upozornil na 
možnost získání finančních zdrojů z do-
tace, kterou vyhlásil Magistrát hl. m. 
Prahy a která by mohla pomoci s finan-
cováním některých změn. Na přípravu 
žádosti o grant jsme měli necelý měsíc. 

Kdo někdy takovou žádost dával dohro-
mady, potvrdí, že to je šibeniční termín. 
Navíc se blížil konec školního roku, kdy 
jsou školy extrémně vytížené. A uvědo-

mme si, že školy běžně nemají expertizu 
ani zkušenosti s psaním takových grantů. 
Proto jsem na poradě ředitelů v červnu 
2019 představila základní myšlenky pro-
jektu. Ředitelům společná žádost dávala 
smysl a my pak s jejich souhlasem požá-
dali o grant za městskou část. Důležitá 
byla skutečnost, že se kvalita práce škol-
ských rad může rozvíjet plošně – v rám-
ci celé městské části. Žádost ještě před 
podpisem smlouvy projednala Komise 
pro školství, kulturu a národnostní men-
šiny. Díky jejímu jednohlasnému doporu-
čení pak podání žádosti podpořila Rada 

městské části Prahy 11. Celková dotace 
činí 9 004 375 Kč a městská část přispí-
vá spoluúčastí ve výši 5 %, tedy skoro 
půl milionu korun. 

Co jsme zvládli za rok

Nejvýznamnější posun proběhl v klíčo-
vé aktivitě evaluace, tedy v posouzení 
kvality a hodnocení. Vstupní evaluační 
kola proběhla na 8 z 9 škol a díky tomu 
byly identifikovány potřeby, které budou 
předmětem projektové podpory. Další 
důležitou osou projektu jsou výše zmí-
něné školské rady. Na školách proběhlo 
evaluační setkání se členy školských rad 
a chystáme vytvoření metodiky pro škol-
ské rady. Právě zvyšování efektivity škol-
ských rad mi připadá nejvýznamnější. Ro-
diče do školských rad volí své zástupce, 
kteří mají poměrně vysoké pravomoci. 
Schvalují například školní řád, ve kterém 
je popsáno i hodnocení dětí ve škole. 
Mají tak možnost ovlivňovat prostředí, 
ve kterém se jejich děti učí. To jsem si já 
sama nedávno vyzkoušela a myslím, že 
jsme dosáhli užitečné změny. Budeme 
proto propagovat školské rady mezi širo-
kou veřejností, podpoříme kandidáty do 
školských rad, aby byli na funkci co nejlé-
pe vybaveni, a budeme pomá-
hat stávajícím školským 
radám v dalším rozvoji.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství

Aktuality z dopravy
Vážení čtenáři, v době psaní tohoto textu byly již lávky Metodějova a V Jezírkách 
odstraněny a probíhají zde dokončovací práce. Následně provedeme 
rekultivaci okolí, tzn. nové chodníky a celkovou opravu po demolici.

V létě jsme také dokončili opravu povr-
chů v ulici Mendelova, včetně zrenovová-
ní rampy pro vozíčkáře. Rovněž se nám 

podařilo opravit přes prázdniny schody 
do vnitrobloku Křejpského. Opravy pě-
ších vazeb jsou pro nás prioritou, neboť 

chůze je nejpřirozenějším způsobem po-
hybu po městě.

Ještě v tomto roce budeme soutěžit no-
vou rámcovou smlouvu na opravy ko-
munikací v hodnotě 3 milionů korun, kde 
se kromě výtluků ve vozovkách chceme 
zaměřit i na zanedbané vstupy do vnit-
robloků. V rámci projektu Tři metry k ži-
votu jsme začali digitálně zaznamenávat 
všechny nástupní plochy pro hasičskou 
techniku. Po připomínkách hasičů budou 
tyto plochy propsány do vnitřního systé-
mu programu Doprava.

Na závěr mám dobrou zprávu pro rodi-
če, kvůli kterým jsme na začátek nové-
ho školního připravili parkoviště K+R při 
základních školách Waldorfská a K Mi-
líčovu. Už nyní se nicméně chystáme 
i na ostatní školy, další v pořadí ZŠ 
Donovalská.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu  
a otevřenou radnici
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Aktuální otázky ohledně rekonstrukce ubytovny Sandra
Milí sousedé, rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra je největší investiční akcí 
v Praze 11 posledních let, takže není divu, že se na ni často ptáte. Nejdůležitější 
informace a odpovědi na vaše dotazy jsem shrnul do tohoto článku.

Proč Praha 11 vůbec realizuje takto 
nákladnou rekonstrukci a dům radši 
neprodala nebo nezbourala?

Objekt bývalé ubytovny Sandra byl dří-
ve v soukromém vlastnictví a obyvate-
lé jeho okolí trpěli zvýšenou kriminali-
tou, nepořádkem, rušením nočního klidu 
a dalšími nepříjemnostmi. Problémy spo-
jené s ubytovnou trvaly léta a negativ-
ně postihly celou lokalitu, proto se vede-
ní naší městské části už kdysi rozhodlo 
objekt vykoupit a provoz ubytovny poté 
ukončit. Já sám jsem se v roce 2018 do-
stal k již připravenému projektu vyklizení 
a rekonstrukce budovy, který měla rea- 
lizovat předvybraná společnost. V radě 
naší městské části jsme tehdy vybírali 
mezi následujícími variantami:
a) Spustit projekt tak, jak ho mí 
předchůdci připravili, a to i se všemi riziky, 
která z toho vyplývají. Hlavní rizikový 
faktor přitom spočíval ve skutečnosti, 
že už byl projekt neaktuální a navíc 
nekompletní, takže hrozil vícepracemi 
a dalšími problémy.
b) Celý projekt aktualizovat a pře- 
pracovat, čímž by se jeho realizace 
zdržela o několik let, během nichž by 
byla budova prázdná a nenesla městské 
části žádné příjmy. U této varianty 
bylo navíc pravděpodobné, že by kvůli 
rostoucím cenám stavebních prací byla 
rekonstrukce v době, kdy by k ní konečně 
došlo, ještě mnohem dražší.
c) Prodat budovu. V takovém případě 
bychom však riskovali, že se bude 
opakovat stejná situace jako při provozu 
ubytovny, tedy že bude objekt využíván 
k „obchodu s chudobou“. 
d) Budovu zbourat. Nechali jsme si 
vypracovat technický posudek, co by 
demolice objektu obnášela, a ten vyšel 
jednoznačně v neprospěch zbourání. 
Ukázalo se totiž, že kromě 80 milionů 
Kč, jež by samotné bourání Prahu 11 
stálo, by byla demolice až po dobu 
jednoho roku spojena s obrovskou 
hlukovou a prachovou zátěží pro celé 
okolní sídliště. Zároveň bychom tím 
odepsali nemovitý majetek v hodnotě 
stovek milionů korun, jemuž z hlediska 
statiky nic není. Ve finále by nám tu zbyl 
prázdný, relativně malý pozemek, za což 
by městská část vědomě vyhodila z okna 
stovky milionů.

Z výše uvedených důvodů jsme se 
rozhodli jít cestou již připravené re-
konstrukce i se všemi riziky, která 
z toho plynula. Až v průběhu re-
alizace se bohužel ukázalo, jak 
špatný původní projekt byl. Ne-
jen, že v něm nebyla zpracová-
na rekonstrukce části sociálních 
zařízení, neboť se očekávalo, že 

bude v dobrém stavu bez nutnosti oprav 
– v projektu dokonce nebylo pamato-
váno ani na potřebu izolace a zateplení 
budovy. Jak jsme záhy zjistili, podle pů-
vodního projektu by dům prakticky neby-
lo možné zprovoznit, protože by kolem 
některých oken a v části fasády protéka-
la voda a foukal vítr. Tím pádem by se 
v domě muselo mnohem víc topit, což by 
výrazně zvýšilo životní náklady jeho oby-
vatel. Některé ubytovací jednotky by se 
vedle toho rychle znehodnotily vlhkostí, 
plísněmi atd.

V průběhu rekonstrukce interiérů jsme se 
proto rozhodli, že je nutné připravit i dru-
hou etapu rekonstrukce, v rámci níž vy-
měníme okna, topení, plášť a střechu. 
Finální projekt k druhé etapě jsem s kole-
gy dokončil letos na jaře, v červenci jsem 
pak radě naší městské části předložil ná-
vrh na schválení výběrového řízení na 
zhotovitele. 

V průběhu posledních měsíců však do-
šlo k dramatickému zvýšení cen staveb-
ních prací a materiálů a nyní nám na rea- 
lizaci celé investiční akce chybí zhruba 
100–150 milionů korun. To je také důvo-
dem, proč někteří kolegové z rady bloku-
jí vypsání výběrového řízení, které jsem 
jim během léta předložil v různých modi-
fikovaných podobách již třikrát. Ani jeden 
z mých návrhů neschválili. Tento stav mě 
osobně velmi mrzí, protože tím jen od-
kládáme problém do budoucna. Neroz-
hodováním navíc kolegové z rady způso-
bí městské části další zbytečné náklady 
na konzervaci stavby a staveniště po 
tom, co zhotovitel dokončí první eta-
pu rekonstrukce, což nastane už během 

října tohoto roku. Vzhledem k patové si- 
tuaci v radě jsem se tedy rozhodl disku-
tovat a rozhodnout další postup ohledně 
projektu na zářijovém zasedání zastupi-
telstva Prahy 11.

Parkovací dům pro nové  
i stávající obyvatele

Co se týče dalších dotazů, nejčastěji se 
mě ptáte, jak bude po zprovoznění ob-
jektu řešeno parkování. Ve spolupráci 
s hl. m. Prahou plánujeme výstavbu par-
kovacího domu, který bude kapacitně 
stačit pro Sandru i sousední hotel Opa-
tov a využívat ho budou moci i stávající 
obyvatelé této lokality. K parkovacímu 
domu už máme hotovou studii, umístěn 
bude mezi ulicemi Opatovská a Šalouno-
va. Zde je důležité zmínit, že parkovací 
dům je navržen tak, aby nijak nezastiňo-
val bytový dům v Šalounově ulici! Jelikož 
je však pravděpodobné, že rekonstruk-
ce objektu bývalé ubytovny Sandra bude 
dokončena dříve, než stihneme tento 
parkovací dům postavit, máme připrave-
nu dočasnou variantu parkování v přileh-
lém objektu Zahrady Opatov. Kdyby ani 
to nestačilo, jednáme o dalších kapaci-
tách s nedalekým OC Opatov. 

Rád bych vás na závěr ujistil, že zpro-
voznění a zabydlení Sandry by mělo pro-
běhnout bez vážnějších dopravních kom-
plikací pro místní obyvatele. Na to je 
nicméně zatím čas, dříve než koncem 

roku 2022 Sandra k nastěhování zce-
la připravena nebude. 

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek,  

investice a pod-
poru podnikání

Máte k Sandře další dotazy? 
Neváhejte se na mě kdykoliv 

obrátit, případně se přijďte osobně 
zúčastnit zasedání jihoměstského 

zastupitelstva ve čtvrtek 2. září 
v TOP HOTELU Praha.
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CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: DO ZÁPORNA, NA KLEPEC a NA PÓL
Dne: 20. 9. 2021 (pondělí)
Sraz: na nádraží Kolovraty v 9:27 hodin (Vlak z Hostivaře 9:18, 
z H. Měcholup 9:21) 
Odjezd: z Masarykova nádraží v 9:32, příjezd do Kladna 10:25, 
(pokud se nevejdeme do vlaku, druhá část lidí jede spěšným 
v 10:02, příjezd 10:43)
Délka trasy: 55 km
Trasa: Kolovraty, Nedvězí, Babice, Třebohostice, Škvorec, Při-
šimasy, Limuzy, Úvaly, Klánovice, Běchovice, Dubeč, Háje
Na co se můžete těšit: Byli jsme v Kladně, musíme do 
Záporna! Dobudeme východní pól Prahy! Nevíte, kde 
hledat tajemný Kočár, Slouhu, Obří záda, Stoh slá-
my – a to vše z kamene? O důvod víc jet s námi. 
Trasou vás provede Mirja. Přibalte náhradní duši 
a dle epidemiologické situace respirátor do vlaku.

Jihoměstská sociální a.s.
Kontaktní telefon JMS a.s.: 267 990 151
Terénní pečovatelská služba: 724 603 303 
Sociální pracovnice DS a OC: 603 205 396 
Akce, aktivity, procházky: 724 603 317

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Vojtěšská čtvrť a nábřeží 
Dne: 25. 9. 2021 (sobota) ve 14:00 hodin
Sraz: u Národního divadla (historická budova)
Rozebereme vznik a okolnosti mnohými dodnes proklínané budovy Nové scény Národ-
ního divadla. Řekneme si také, jak vznikal její interiér ze zeleného mramoru a že to ne-
byl úplně nápad samotného architekta. Nezapomene ani na proslulou kavárnu Slavia 
a osobnosti, které byly častými hosty. Řekneme si, jaké byly důvody ke zboření řetězo-
vého mostu a jeho nahrazení mostem Legií. Projdeme se po nábřeží, kde si ukážeme 
nádherné secesní domy včetně budovy spolku Hlahol, a zamíříme i do Vojtěšské čtvrti. 
Povíme si o Žofíně, pojmenovaném na počest arcivévodkyně Žofie. Ze sakrálních sta-
veb se zastavíme u nepříliš známého kostela sv. Vojtěcha. Procházkou a historií vás 
provede paní Jelena. Rezervace míst: sms 724 603 317, poradenstvi@jmsoc.cz

POZVÁNKA NA KLUBOVÉ SETKÁNÍ
KDY: 7. října 2021 (čtvrtek) od 14:30 hodin
KDE: v Křejpského 1502/8 (objekt Stravovacího centra – v jídelně)
Hlavním cílem je seznámit s nabídkou aktivit a programů, jejichž cílem je přispívat ke 
zkvalitnění života, rozvoji osobnosti, ale především přinášet radost ze života. 
Dozvíte se více o setkáních klubů, o aktivitách pro seniory a dle potřeby i o našich 
službách. Pozvánka je určena pro seniorskou veřejnost, ale i pečující osoby a pro 
všechny, kteří hledají např. náplň pro své rodiče.

TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro 
seniory: Z Pyšel do Pyšel
Kdy: 16. 9. 2021 (čtvrtek) 
Odjezd: 8:21 hodin ž. st. Praha-Horní 
Měcholupy 
Jízdenka PID – předem 
zakoupená – pro 4 pás-
ma nebo u průvodčího
Délka trasy: 13 km
Trasa: Pyšely – Lore-
ta – Doly – Nespeky 
– Pyšely.
Kopcovitou krajinou 
s vyhlídkami do Posá-
zaví dojdeme ke sta-
ré zájezdní
hospodě v Nespe-
kách a přes Borovou 
Lhotu zpět k vlaku 
do Pyšel.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Břevnov
Dne: 21. 9. 2021 (úterý) ve 14:00 hodin 
25. 9. 2021 (sobota) v 10:00 hodin
Sraz: před vstupní branou do areálu Břevnovského kláštera 
Břevnov se vyznačuje prostou krásou nádherně zachovalých a dnes už většinou 
i zdařile rekonstruovaných secesních domů maloměstského periferního charakteru, 
které nás dokážou uchvátit svým venkovským charakterem. V Břevnově převládají 
jednoznačně činžovní domy ve stylu geometrické secese. V západní části Břevnova 
se mezi ulicemi Bělohorskou a Tomanovou nachází rozsáhlá vilová čtvrť. Krásný ze-
lený rámec břevnovské vilové čtvrti vytváří park Ladronka s nevšedními výhledy na 
Prahu.
Od barokního Břevnovského kláštera a jeho zahrad projdeme přes úhledné socialis-
tické sídliště do vesnicky půvabné uličky a kolem starých viničních usedlostí směrem 
ke Strahovskému klášteru.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ 
PRO SENIORY JIŽNÍ MĚSTO 
A ODLEHČOVACÍM CENTRU 

KDY: 6. října 2021 (středa) od 13:00 
do 16:00 hodin
KDE: Janouchova 670/1 
Zájemci si během této doby mohou 
s personálem náš domov prohlédnout 
a obrátit se na pracovníky se svými 
dotazy. V tento den bude odpoledne 
v domově probíhat doprovodný hu-
dební program.

Nevíte si rady s počítačem, 
tabletem, chytrým telefonem 
nebo internetem?

JSTE SENIOR 65 +? MÁME 
PRO VÁS SNADNÉ ŘEŠENÍ:
Ve spolupráci s Moudrou Sovičkou 
z.s. a za podpory MČ Praha 11 mů-
žete využít služeb hodinového ajťá-
ka, který přijde za vámi domů nebo na 
domluvené místo, za cenu pro seniory 
s bydlištěm v Praze 11 pouze 50 Kč/
hodina. Nově je v nabídce i spojení 
zdarma na dálku.
V nabídce jsou také semináře v roz-
sahu 3 x 2 hodiny pro skupinu max. 
10 osob. Spoluúčast za celý kurz činí 
150 Kč.
Neváhejte a kontaktujte nás na tele-
fonním čísle 777 611 790 nebo pro 
dotazy ke kurzům na 724 603 317. 
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KURZY DOTOVANÉHO CVIČENÍ PRO 
SENIORY 65+ od ZÁŘÍ
MČ Praha 11 nadále finančně podpo-
ruje sportovní aktivity a zdravý životní 
styl seniorů 65+ formou dotovaného 
plavání seniorů a zdravotně postiže-
ných občanů s tělesným handicapem, 
cvičení seniorů. Příspěvek za každou 
odcvičenou hodinu seniora činí 30 Kč, 
výše dotace na plavání 20 Kč/vstup.
Pro bližší informace kontaktujte jed-
notlivá sportovní centra na Jižním 
Městě:
Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 
2021, H. Roztyly, noví zájemci o zá-
pis do kurzů kontaktují Danielu Dolano-
vou, tel.: 775 281 711, dolanovadani-
ela@centrum.cz: Cvičení začíná od st: 
29. 9.: 10:00–11:00, 11:00–12:00, pá: 
1. 10.: 10:15–11:15, 11:30–12:30, po: 
od 4. 10.: 13:00–14:00, 14:00–15:00. 
Možnost zakoupení 6– a 12týdenní 
permanentky, cvičení začíná od 29. 9. 
2021. Permanentky zakoupené na 
podzim 2020 lze čerpat do konce roku 
2021.
SQUASHPOINT, Květnového vítězství 
938/79, Háje, tel.: 728 481 157, 272 
940 089, info@sqp.cz, út: 8:30–9:30, 
čt: 8:30–9:30 
Fitness Star Chodov – Wanko, objekt 
OC Slunečnice, Vojtíškova 1783/2, Cho-
dov, pro bližší informace o termínech 
a zápisu kontaktujte Ing. Průšu tel.: 
777 054 685, fitnesstar@seznam.cz.

DOTOVANÉ PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM 
BAZÉNU JEDENÁCTKA VS :
Provozovatel AQUA SPORT CLUB s.r.o., 
Mírového hnutí 2385/3, Chodov, tel.: 226 
801 290, 226 801 299, info@aquasport-
club.cz, www.aquasportclub.cz.
Kdo může využít dotované plavání do 
31. 12. 2021:
• Senioři 65+, na recepci/pokladně 

se prokáží občanským průkazem. 
• Osoby zdravotně postižené s tě-

lesným handicapem (OZP), proká-
ží se průkazem ZTP/P. Vstup pou-
ze v doprovodu osoby starší 18 let. 
Nutná tel. rezervace 9:00–10:00 
hodin, tel. č.: 226 801 290/299 
(vstup max. 5 osob pro zajištění 
komfortu zázemí).

Plavání mohou využít senioři 65+, 
OZP z MČ Praha 11. Vstupenky pro 
uvedené skupiny (na 60 + 20 minut) je 
možné zakoupit v čase 12:30–13:30 
hodin. Zvýhodněná vstupenka (pro se-
niora, OZP, doprovod) činí 40 Kč. 
Zvýhodněné plavání probíhá pouze ve 
všední dny v průběhu dvou hodin, tj. od 
12:30 do 14:30 hodin. V případě, že na 
všední dny připadají svátky, slevu nelze 
uplatnit. Kontakt pro dotazy: Bc. Jana 
Holubová, telefon: 724 603 317, e-mail:  
poradenstvi@jmsoc.cz, www.jmsoc.cz

VÝLET: VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTU ZA JEDNÍM Z NEJZACHOVALEJŠÍCH 
VODNÍCH SÍDEL U NÁS
Jihoměstská sociální a.s. s finanční podporou MČ Praha 11 připravila výlet pro se-
niory z Jižního Města

Dne: 30. září 2021 (čtvrtek)
Sraz: v 7:45, odjezd v 8:00 z Chilské ul. před oploceným záchytným parkovištěm 
poblíž metra Opatov ve směru příjezdu z dálnice od Brna vpravo – odbočovací 
pruh, návrat cca do 18:00 hodin 
Cena: 300 Kč/za osobu zahrnuje vstupy i jednotný oběd/platba v den prodeje 
zájezdu
Navštívíme zámek Blatná, obehnaný vodním živlem a přírodou jižních Čech, poznáte 
sídlo Hildebrantů. Vedle Švihova a Červené Lhoty je jedním z nejzachovalejších vod-
ních panských sídel v České republice. Navštívíme zámecký park, ve kterém můžete 
krmit daňky přímo z ruky. Dalším cílem našeho putování za památkami v dochova-
ném renesančním slohu bude zámek Březnice. Zámek vyniká krásnou sgrafitovou vý-
zdobou, které se mu dostalo v období vlády Pálffyů. Přidejte se k nám a dozvíte se 
mnoho dalšího během tohoto putování.

VÝLET: VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTU ZA STŘEDOVĚKÝM SKVOSTEM ZÁPADNÍCH 
ČECH 
Dne: 12. října 2021 (úterý)
Sraz: v 7:15, odjezd v 7:30 z Chilské ul. před oploceným záchytným parkovištěm 
poblíž metra Opatov ve směru příjezdu z dálnice od Brna vpravo – odbočovací 
pruh, návrat cca do 18:00 hodin 
Navštívíme reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha, prohlédneme si zámec-
ké interiéry a knížecí salóny. Dále se vydáme na gotický hrad, jehož název je odvozen 
od meandru řeky Ohře, který rád navštěvoval Karel IV. i jeho syn Václav IV. Hrad se 
od doby sice změnil, ale pro návštěvníky je stále přitažlivý. Uhádnete, o jaký hrad se 
jedná? Pokud jste tipovali, že jde o Loket, je to správně.

PRODEJ OBOU ZÁJEZDŮ pro seniory 65+ s trvalým bydlištěm v Praze 11 se 
uskuteční dne 15. září (středa) od 9:00 hodin do vyprodání kapacity na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7, 1. patro v klubovně seniorů, 
průkaz totožnosti s sebou, prodej max. 2 vstupenky na osobu. Rezervace po te-
lefonu není možná. Přijímáme i náhradníky pro případ uvolněné kapacity. Cena 
300 Kč/za osobu zahrnuje vstupy a jednotný oběd. 

ŠACHOVÝ KROUŽEK opět pokračuje, přidejte se k nám…
… Šachy sice umíte, ale nemáte je s kým hrát? … 
Kdy: již v září 2021 (pondělí) od 15:30 hodin 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro – 
klubovna seniorů
Mírně pokročilí a pokročilí zájemci o tuto královskou hru sehrávají volné 
partie i kombinace. Potřebujete-li další informace, volejte v pracovní dny, 
tel.: 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz.

Týden sociálních služeb v Jihoměstské sociální a.s.
Zveme vás na DEN ZDRAVÍ – „Nedoslýchavost v běžném životě a možná řešení“

KDY: 5. října 2021 (úterý) od 14:00 do 16:00
KDE: v Křejpského 1502/8 (objekt Stravovacího centra – v jídelně)
Téma: „Slyším, ale nerozumím“ – deficit sluchu v běžném životě a možná řešení.
Program: Přednášející prim. MUDr. Jitka Vydrová, lékařka a ředitelka společnosti MEDI-
CO s.r.o., vám objasní vše kolem deficitu sluchu v běžném životě se střední až těžkou ne-
doslýchavostí, se ztrátou schopnosti slyšet některé zvuky nebo neschopnosti rozumět 
jednomu z řečníků, pokud kolem vás probíhá jinak živá komunikace (od 14:00 do 15:00).
Odborník ze společnosti REJA s.r.o. vám nabídne adekvátní možná řešení přispívající ke 
zkvalitnění vašeho života – praktickou ukázkou sluchadel a příslušenství bezdrátové ko-
munikace zn. PHONAK (od 15:00–16:00), na kterého se můžete obracet s konkrétními 
i praktickými dotazy.
Pozvánka nejen pro seniorskou veřejnost, pečující osoby, ale i pro všechny, kteří hle-
dají vhodná řešení.
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Kamenný kruh druidů u Počátek 
na Vysočině láká k meditaci a zklidnění duše
Zkuste se v dnešní uspěchané době alespoň na chvíli zastavit, 
nadechnout se čerstvého vzduchu, rozhlédnout se po okolí 
a pokusit se najít svůj vnitřní klid. Pro mnohé z nás to není ani 
zdaleka snadný úkol. Na louce za resortem Svaté Kateřiny 
toho však docílit můžete. Ocitnete se totiž u kamenného 
kruhu, který připomíná tolik známý Stonehenge.

Marika Mejzlíková

Tato zajímavost vznikla v roce 
2014 na louce za resortem Svatá Ka-
teřina nedaleko Počátek na Vysočině. 
Dílem je kruh vytvarovaný kameny 
vztyčenými do výšky. Kruh o prů-
měru 34 metrů tvoří 33 menhirů 
a prostřední kámen, který  se nachá-
zí ve výšce 717 m n.m. Obvod kruhu 
činí magických 108 metrů a toto čís-
lo vzbuzuje řadu emocí a prolíná se 
snad všemi kulturami.

Kruh je výjimečný hlavně ka-
menem v jeho středu, který stojí na 
třech menších podstavách.  Toto 
uspořádání používaly již v historii 
některé severské kmeny. Energetic-
ké vlastnosti kamene umožňují člo-
věku funkce, které ostatní kamenné 
kruhy nemají.

Dílo bylo nazváno „Kamen-
ný kruh druidů“ a pro hosty resor-
tu Svatá Kateřina bude toto místo 
sloužit také ke společným cvičením 

dem kruhu prochází evropské roz-
vodí Severního a Černého moře, což 
dodává místu jedinečnou sílu.

K českému Stonehenge 
naučnou stezkou

Naučná stezka s názvem K pra-
menům Počátek a okolí začíná u so-
kolovny v Počátkách. Stezka vás zave-
de k prameni sv. Kateřiny a na dohled 
od něj stojí také kostel sv. Kateřiny. 
Od pramene se vydáte krásnou alejí, 
která vás zavede až na louku, na je-
jímž vrcholu už zdálky uvidíte magic-
ký kamenný kruh druidů.

Od kamenného kruhu pokračuje 
naučná stezka k prameni řeky Jihla-
vy u obce Jihlávka. Pokud se vydává-
te na procházku s dětmi, tento delší 
úsek je možné bez problému vyne-
chat. Podívat se ale můžete k prame-
nům sv. Markéty a sv. Vojtěcha, u kte-
rých najdete i lavičky k odpočinku.

Další tipy na výlety naleznete 
na webu https://fajnvylety.cz/ 

Staňte se členem FB skupiny Fajnvylety.cz a získáte 
přístup ke stovkám tipů a možnost podělit 
se o fotky i zážitky z vašich výletů.

Kamenný kruh druidů u resortu Svatá Kateřina v Počátkách. Foto: Vít Míka

a meditacím pod vedením zkušených 
lektorů.

Jak kamenný kruh vypadá?
Kruh byl vyznačen a rozdělen 

do 32 stejných výsečí s kameny, kte-
ré stojí na jeho obvodu. Ze západní 
strany byla postavena vstupní brána, 
čímž bylo dosaženo celkového počtu 
33 kamenů. Jednotlivé kameny roz-
hodně nejsou žádní drobečkové. Roz-
mezí jejich výšky se pohybuje mezi 
1,6 až 4,2 metru.

Každý z kamenů má hmotnost 
několika tun a jejich nemalá část je 
ještě zakopaná v zemi, aby bylo do-
saženo správné stability. Nejvyšší-
mi kameny byly vyznačeny jednotli-
vé světové strany včetně západní, již 
zmiňované, vstupní brány.

Zajímavosti
Zajímavostí tohoto místa, které 

připomíná Stonehenge na jihu Ang-
lie, je také skutečnost, že přesně stře-
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E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej rekreační chaty, výměra 
pozemku je 508 m2, se zasta-
věnou užitnou plochou 54 m2, 
v obci Krhanice, okres Benešov. 
Dispozičně je řešené jako 2+kk.

PRODEJ CHATY 2+kk/T
Krhanice

Prodej bytu 2+kk, užitná plo-
cha bytu 39 m2, v OV. Nachá-
zí se v 6. podlaží ze 14. Byt je 
po celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk
Hurbanova, Krč

Prodej bytu 3+kk s lodžií, užit-
ná plocha bytu 68 m2, v OV. 
Nachází se v 1. podlaží z 12. 
Byt je v původním stavu.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

Prodej bytu 3+kk s balkonem, 
užitná plocha bytu 90 m2, v OV. 
Nachází se ve 3. podlaží ze 13. 
Byt je novostavba.

PRODEJ BYTU 3+kk/B/GS
Zvěřinova, Strašnice

Prodej bytu 1+1 s lodžií, užitná 
plocha bytu 41 m2, v OV. Na-
chází se v 8. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 1+1
Baškirská, Vršovice

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskleno) 
a s garáží, užitná plocha bytu 78 
m2, užitná plocha garáže 17 m2, v 
DV. Nachází se ve 3. podlaží ze 4. 
Byt je v původním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L/G
K Vystrkovu, Modřany

Prodej bytu 2+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 46 m2,  v DV. Na-
chází se v 10. podlaží z 14. Byt je 
po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Hněvkovského, Chodov

Prodej bytu 3+1 s lodžií (za-
skleno), užitná plocha bytu 
80 m2, v OV. Nachází se v 5. 
podlaží z 12. Byt je po celko-
vé rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Augustinova, Chodov

Nenechte se
připravit o svou
nemovitost!

Přijďte se k nám ZDARMA poradit!
Najdeme pro Vás nejvhodnější řešení.

Nestyďte se za své dluhy.

Máte dluhy, exekuce, exekuční
příkaz k prodeji nemovitosti?

Narazili jste na lichváře?

Hrozí Vám riziko, že přijdete
o svou nemovitost v dražbě?

Někdo Vás podvedl?



Sedím naproti usměvavé, vysportované hnědovlásce v příjemné moderní 
hale nového tanečního centra DanceZone, které vzniklo z bývalé kotelny 
vedle hotelu Sandra. Povídáme si o Tanečním klubu Sparta, (dále TK 
Sparta), který je tak trochu jejím třetím dítětem. Se svým životním 
partnerem tvoří skvělou dvojici nejen v osobním, ale i v tanečním životě. 
Lenka a Marcel Gebertovi, devítinásobní mistři ČR ve standardních 
tancích, finalisté mistrovství Evropy. Soutěžně spolu tančili 16 let. 

Lenka vystudovala Filozofickou fakultu 
UK obor filologie španělštiny, má peda-
gogicko-psychologické státnice a absol-
vovala Trenérské studium Fakulty těles-
né výchovy a sportu v Olomouci. Marcel 
absolvoval Trenérské studium Fakulty 
tělesné výchovy a sportu v Olomouci. 
Oba jsou porotci 1. třídy. Mají spolu syny 
Kryštofa (13 let) a Olivera (10 let) – oba 
tančí.

Marcel začínal v 11 letech v tanečním 
klubu svého tatínka v Ústí nad Labem. 
V té době byl dětský taneční klub vzác-
nost. Lenka se k tanci dostala přes ta-
neční. Tam ji na první prodloužené oslovil 
tanečník, který hledal partnerku na sou-
těžní tancování. S ním se dostala do ta-
nečního klubu Takt ÚKDŽ Praha, kde po-
tkala Marcela.

A jak to bylo dál, Lenko? 

Marcel šel do Prahy na vysokou školu 
také proto, aby mohl trénovat s tehdy 
nejlepším tanečníkem v republice. Zača-
li jsme spolu tančit a pod vedením mis-
tra republiky Martina Pošara jsme brzy 
získali nejvyšší taneční třídu (mezinárod-
ní) a jeli jsme na naše první mistrov-
ství republiky. Hned další rok jsme 
se protančili do finále a získali stří-
brnou medaili. Pak už začal oprav-
dový taneční život plný cestování 
po světě na nejrůznější světové 
i domácí soutěže, mistrovství Ev-
ropy a světa. Začali jsme jezdit 
za trenéry do Anglie. Trénova-
li nás ti nejlepší, všechno bývalí 

mistři světa. Když jsme sečetli naše tré-
ninky s nimi, tak jsme ročně strávi-
li v Anglii 3 měsíce. Byl to krásný život. 

Zjistili jsme, že ti, kteří toho v životě do-
sáhli nejvíc, jsou úplně normální, na nic 
si nehrají a dodnes jsou to skvělí přáte-
lé. Měli jsme opravdu štěstí na trenéry. 
Naše hlavní trenérka Bobbie Irvinová nás 
v mnoha směrech podporovala a zajis-
tila nám některé sponzory, bez kterých 

bychom to měli daleko těžší. Od začátku 
jsme se živili výukou tance a všechno, co 
jsme vydělali, jsme zase obratem dali za 
nové informace od trenérů. Později jsme 
trénovali i v Německu a v Itálii. Dnes to 
předáváme našim svěřencům. 

Jak vznikla myšlenka tanečního klubu? 

Bylo to v roce 2000, tehdy jsme se roz-
hodli, že bychom chtěli vytvořit klub, kde 
budou co nejlepší tréninkové podmínky 
pro páry, které jsme v té době trénova-
li. Marcel vždy fandil fotbalistům Spar-
ty. Navíc jsme tehdy jako pár měli spon-
zora florbalistek Sparty Praha. Název 
Sparta pro taneční klub se nám zalíbil, 
v tanečním světě to by název naprosto 
neobvyklý. 

Věnujeme se sportovnímu tanci, dříve 
známému jako společenský. Patří sem 
standardní a latinskoamerické tance, ty 
se dnes řadí mezi sporty kvůli fyzické ná-
ročnosti. Věnujeme se všem věkovým 
skupinám od dětí po seniorské páry, od 
hobby párů až po účastníky mistrovství 
republiky a mistrovství světa.

Každá skupina vyžaduje speciální pří-
stup. U dětí máme zkušenost, že nemá 
cenu začínat dříve než v 5 letech. V út-
lém věku je každý půlrok na pohybu dí-
těte znát. A i když se snaží, tak nejsou 
schopné pojmout krokové variace a sché-
mata. Doporučujeme, aby do té doby na-
vštěvovaly nějaké cvičení např. v Sokole 
nebo gymnastiku, které nejsou tak slo-

žité, a pak teprve přišly k nám.

TK Sparta vznikl v době, kdy jste 
s manželem ještě aktivně tančili?

Ano, byli jsme všem na očích 
a o páry nebyla nouze. Všich-
ni chtěli tančit jako my a tréno-
vat s námi. Po skončení kariéry 

14 Rozhovor

Vybíráme pro naše 
svěřence nejlepší 
trenéry, kteří po 
odborné i lidské 

stránce splňují naše 
představy o kvalitě.

Nové tréninkové prostory vznikly z bývalé kotelny vedle hotelu Sandra. 

DanceZone, místo, kde se skvěle tančí 



15Život na Jižním Městě

jsme měli děti a stejně tak i naši součas-
níci a klub začal řídnout. Nový start za-
čal, když chtěl starší syn v 5 a půl letech 
začít tančit. Bylo nám jasné, že děti po-
třebují kolektiv, a proto jsme udělali první 
nábor. Abychom kroužek ozvláštnili, vy-
mysleli jsme taneční kroužek s výukou 
angličtiny. Děti tam cvičily, tančily a ještě 
se učily nejrůznější anglická slovíčka, kte-
rá souvisela s pohybem a tancem. Napo-
prvé přišlo 16 dětí, z toho bylo 8 kluků. 
To bylo naprosto úžasné. Mnoho z nich 
tančí dodnes a některé jsou již v repre-
zentaci nebo se účastní mistrovství re-
publiky. Dali jsme si tenkrát cíl, že do 
pěti let budeme mít 120 dětí. Nakonec 
se nám to podařilo překonat a před covi-
dem jsme byli na čísle 150. Každý rok dě-
láme nábory do klubu i školních kroužků, 
které pořádáme v rámci družin ve třech 
školách na Jižním Městě (ZŠ K Milíčo-
vu, Květnového vítězství 57 a Mikulova). 
Děti učí vynikající lektorka, která v nich 
vzbuzuje zájem o tanec. Ty šikovné, kte-
ré projeví zájem o to, že by se tanci chtě-
ly věnovat intenzivněji, pak převádíme 
do klubu, kde jsou rozděleny podle věku 
a výkonnosti do skupin. Trenéři je učí slo-
žitější věci, spojují je do párů a začínají je 
připravovat na taneční soutěže. V kaž-
dé skupině se snažíme vytvořit přátelské 
prostředí. Díky tomu se z dětí stali kama-
rádi, kteří se schází na tanečním parketě 
i mimo něj. 

Máte nové prostory a skvělé klubové 
zázemí...

Prostory Gymnázia Opatov, kde jsme 
trénovali 20 let, přestaly stačit. Podaři-
lo se nám vytvořit nové tréninkové pro-
středí z bývalé kotelny vedle hotelu San-
dra. Měli jsme neuvěřitelné štěstí, že se 
nový prostor nachází jen tři minuty od 
gymnázia, takže to pro děti není velká 
změna. Většina našich členů bydlí na Již-
ním Městě a jsme rádi, že nemusí dale-
ko cestovat. Prostor jsme nazvali Dan-
ceZone a podtitul má „centrum tance 
a pohybu“. Nabízí 4 taneční sály různých 
velikostí. Sem jsme přestěhovali Taneč-
ní klub SPARTA PRAHA i všechny dětské 
kroužky. V předsálí je prostor pro rodi-
če, kde mohou posedět a počkat na děti. 
Rádi bychom od září nabídli pro obyvate-
le Prahy 11 i další aktivity. Cvičení rodi-
čů s dětmi, zdravotní cvičení pro seniory, 
kurzy pro zdravé držení těla s fyziote-
rapeuty, taneční pro dospě-
lé, latinskoamerické tan-
ce pro ženy a mnoho 
dalšího. S ros-
toucím počtem 
dětí se rozši-
řuje i náš tre-
nérský tým. 
Vyb í r áme 
pro naše 
s v ě ř e n -
ce ty nej-
lepší tre-
néry, kteří 

po odborné i lidské stránce splňují naše 
představy o kvalitě. Rádi bychom do 
klubu začali pravidelně zvát i trenéry ze 
zahraničí.

Být trenérem tanečního klubu zname-
ná vytvořit také ideální prostředí?

Určitě. Máme rádi, když jsou lidé spoko-
jení a cítíme, že se jim u nás líbí. Marcel 
má neuvěřitelný dar slova a dokáže lidi 
v každé situaci pobavit. To je důležitou 
součástí tréninkového procesu. Je potře-
ba někdy situace odlehčit a lidi namoti-
vovat. Taneční sport je náročný na me-
zilidské vztahy. Třeba spojit do páru dva 
lidi, kteří si budou rozumět, budou spolu 
dobře vypadat, budou mít stejný přístup 
k tréninku, podobný talent, touhu vyhrá-
vat. U dětí je důležité rodinné zázemí 
a podpora rodičů. 

Další věc, která nás na naší práci baví, 
je pohyb. Když učíme, tak nachodíme 
a protančíme denně několik kilometrů. 
Je to fyzicky náročné, ale nás to udržu-
je neustále v kondici. Tanec je i o krásné 
hudbě, ta člověka nabíjí a přináší pozitiv-
ní emoce. 

Chceme poděkovat městské části Pra-
ha 11 za podporu, které se nám dostá-
vá. Spolupráce s úřadem je skvělá. Velmi 
si toho vážíme, protože nám to pomáhá 
při výchově malých tanečníků a umožňu-
je nám to vytvořit ideální podmínky pro 
všechny, kteří chtějí tančit. 

Lenko, díky za skvělé povídání. Ať se vám 
v nových prostorách daří a vyrůstají 

v něm nejen výborní taneční-
ci, ale hlavně fajn lidé. 

 Dana Foučková

www.tksparta.cz 
Info: 602 173 088

Taneční klub SPARTA Praha  
pro Vás připravuje: 

1. Kroužek latinskoamerických 
a standardních tanců pro děti 
5–11 let
• Kroužek se koná vždy v ÚTERÝ 
16–17 hodin 
• Na zápis a ukázkovou hodinu 
zveme všechny děti, které se rády 
hýbou do rytmu hudby a chtěly by 
se naučit tančit  
• Přijďte si k nám vyzkoušet ukáz-
kovou hodinu, která proběhne 
14. 9. v 16 hodin v prostorách 
DanceZone

2. Cvičení rodičů s dětmi se Stáňou
• Cvičení se koná ve ČTVRTEK 
v 9.15 hod v prostorách  
DanceZone 
• První hodina proběhne 2. 9.  
• Přijďte si zacvičit se svými dět-
mi pod vedením zkušené a milé 
lektorky

3. Cvičení seniorů se Stáňou
• Cvičení se koná v PONDĚLÍ  
18–19 hodin a ve ČTVRTEK 
10.15–11.15 hodin 
• První hodina proběhne 6. 9. 
v 18 hodin 
• Přijďte si protáhnout své tělo se 
zkušenou a oblíbenou lektorkou

4. Kurzy pro zdravé držení těla s fy-
zioterapeuty
• Kurzy probíhají v ÚTERÝ, ve 
STŘEDU a ve ČTVRTEK od 17.15 
a od 18.30 hodin 
• První hodina proběhne 7. 9.  
• Více na webových stránkách 
www.praguedancezone.cz

Veškeré pro vás připravované akti-
vity se budou konat v krásných no-
vých prostorách DanceZone, adre-
sa: U Chodovského hřbitova 2120/3, 
Praha 4, telefon: 602 173 088, web: 
www.praguedancezone.cz.





Otevíráme v pondělí 6. září.  
Po celý týden (6. – 10. 9.) ukázkové lekce zdarma. 

Kurzy pro děti nebo rodiče s dětmi

Kurzy pro dospělé 

Výtvarka (pro všechny věkové skupiny)
Po 15.00 a 16.30 a čt 14.00, 15.30 a 17.00 (90 min.) 
Kreslení, malování, kašírování, práce s jednoduchými 
materiály a grafickými technikami.  

Výtvarka pro předškoláky (4–7 let)
Út 15.00 (90 min.) 

Oděvní návrhářství (od 9 let) 
Út 16.30 (90 min.) 
Navrhování, kresba postavy, různé textilní techniky, základy 
šití podle střihu. 

Keramika pro děti a rodiče s dětmi (pro děti od 5 let pro 
samostatnou práci, od 4 let v doprovodu rodičů)

St 15.00, 16.00 (60 min.) a 17.00 (90 min.) 
Práce s hlínou, točení na mechanickém hrnčířském kruhu, 
glazování, různé keramické techniky.  

Bohoušova divadelní školka (4–6 let)
Út 15.30 (45 min.) 
Dramatický kroužek pro předškoláky: hra, loutky, příběhy, 
fantazie.  

Divadelní studio Zahrádka (1./2. třída–3./4. třída)
Út 16.30 (45 min.) 
Hra a pohyb, řeč a příběhy, loutky, improvizace, základy 
jevištní práce a představení.  

Teatron (od 4./5. třídy)
Út 17.15 (60 min.)
Komplexní divadelní průprava až ke vzniku představení. 

Taneční pohybové studio pro holčičky i kluky (od 4 let)
Po 15.00 (60 min.) 
Lekce jsou zaměřeny na pohybovou průpravu v základních 
tanečních technikách klasického, lidového a výrazového 
tance, s důrazem na správné držení těla. 

Hackřík junior (3./4. třída) 
St 14.50 (90 min.) 

Hackřík (od 10 let)
St 16.00 a 17.40 (90 min.) 
Jedinečná příležitost seznámit se s počítačem jinak. 

Žonglování a nový cirkus (5–9 let)
Čt 16.00 (60 min.) 

Žonglování a nový cirkus (děti od 10 let)
Čt 17.30 (60 min.) 
Žonglér Filip naučí žonglovat úplně všechny a navíc si 
vyzkoušíte další možnosti nového cirkusu. 

Streetdance (8–15 let)
Čt 17.45 (90 min.) 
Kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež.  

Tanec pro ženy
Po 18.00 (90 min.) 
Přijďte si zatančit a prožít povznášející pocit z tance a krásné 
hudby. Hodina začíná průpravnými cviky na zpevnění a 
soustředění celého těla a pokračuje vyjádřením se na danou 
hudbu pohybem.  

Jóga pro zdravá záda 
Út 18.00 (60 min.) 
Hodinka jógy pro všechny, kteří si chtějí zachovat pružné tělo 
a načerpat novou energii.  

Jemná jóga s relaxací
Út 19.00 (90 min.) 
Kurzy nejsou omezeny věkem a jsou vhodné i začátečníky.  

Jemná jóga pro mírně pokročilé
St 9.30 (75 min.) 
Kurz je určen pro všechny, kteří mají s jógou alespoň 
minimální zkušenost. 

Podrobné informace o jednotlivých kurzech na 
www.kczahrada.cz nebo na recepci KC Zahrada. 

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA. Kurzy pro nejmenší děti. www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049. 

Vybírejte ze široké nabídky kurzů

KURZY A KROUŽKY

V KC ZAHRADA

ve školním roce 2021/2022



Lucie Hrozová

MAGICKÉ LEZENÍ
To nejlepší z mého lezeckého života
LEZENÍ/LEDOLEZENÍ/BOULDERING

Vstupné 150,- Kč

Pořadatelem akce je FOSA, o. p. s.,
organizace pomáhající seniorům a lidem

se znevýhodněním se zdoláváním
překážek v běžném životě.
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d
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 s
i m

ě

7. 10. 2021
Od 20:30 hodin

KINO AERO
Biskupcova 31 
Praha 3 – Žižkov

PLAVÁNÍ 
A RELAXACE
KAŽDÝ DEN 8:00-10:00

PLATÍ PRO OSOBY STARŠÍ 60 LET
*CENA ZA 2 HODINY

aquapalace.cz

JEN
99,- Kč*

KÁVA
ZDARMA

SLEVA 20%
Aquapalace Praha nabízí pro občany MČ Prahy 11, po předložení tohoto 
slevového kupónu, slevu 20% na vstupné do aquaparku se skluzavkami, 

venkovním areálem, dětským bazénem, saunovou a wellness zónou.
Platnost kupónu: září 2021

MOŘE ZÁBAVY
A TOBOGÁNŮ

AQ
P-P11-20

VYBĚHNĚTE SI VSTUPENKU DO AQUAPALACE PRAHA
Startovné zdarma a navíc celodenní 
vstupenka do vodního světa pro každé-
ho, kdo dokončí závod!

Vstupenka bude platná do 30. 9. 2021.

Kdy: v sobotu 4. 9. – přijďte v čase mezi 
9. hodinou ranní a 12. polední do Centrál-
ního parku u metra Opatov. Vyběhnout 
můžete kdykoliv v průběhu tří hodin.

Cílová stanice je u sportovně-relaxačního 
komplexu Aquapalace Praha.

INFORMACE:
• startovné zdarma

• registrace on-line na adrese  
www.aquapalace.cz/beh-registrace 
nebo pří příchodu na místě

• start 9:00–12:00 hod. kdykoliv
• Centrální park metro Opatov
• konec závodu 15:00 hod. – Spor-

tovně-relaxační komplex Aquapala-
ce Praha

• délka tratě 6,6 km
• trasa je vhodná pro malé i velké, na-

opak trasa není vhodná pro kočárky
• doporučujeme pohodlné sportovní 

oblečení

Těšíme se na vás!

18 Život na Jižním Městě

POMOZTE ZMAPOVAT  
HISTORII DOMOVA PRO SENIORY CHODOV! 

DS Chodov prosí obyvatele Prahy 11 (a samozřejmě nejen 
ty) o prohlídku domácích foto archivu, kde by se mohla obje-
vit fotografie domova z jakékoliv dřívější doby.
Domov je v provozu od roku 1990, před tímto rokem probí-
hala výstavba, domov ocení jakoukoliv fotografii budovy či 
okolí právě z doby výstavby či poté postaveného domova.

Fotografie samozřejmě jen k vypůjčení.

Pokud takovou fotografii naleznete, prosím, spojte se s PR 
managerkou domova Pavlou Masopustovou – 
pavla.masopustova@seniordomov.cz. 
Děkujeme!

Lucie Hrozová

MAGICKÉ LEZENÍ
To nejlepší z mého lezeckého života
LEZENÍ/LEDOLEZENÍ/BOULDERING

Vstupné 150,- Kč

Pořadatelem akce je FOSA, o. p. s.,
organizace pomáhající seniorům a lidem

se znevýhodněním se zdoláváním
překážek v běžném životě.

P
ři

d
ej

 s
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ě

7. 10. 2021
Od 20:30 hodin

KINO AERO
Biskupcova 31 
Praha 3 – Žižkov



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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

Otevřeno: po–čt 8.00–21.00, 
pá 8.00–18.00 nebo dle programu
Spojení: od metra Chodov 10 min. chůze. 
Nejbližší zastávky autobusu: 
bus 154, 197 do st. Jarníkova, bus 177 do st. 
U Kunratického lesa 
Autem: vyhrazené parkoviště v ulici Vojtíš- 
kova 

DIVADLO
 29. 9. Poslední ze žhavých milenců – 
19.00. Komedie amerického dramatika Nei-
la Simona, při které se smějí diváci bez rozdílu 
věku, patří mezi jeho nejúspěšnější hry. Řadu 
sezón se těšila velké divácké přízni na Broad-
wayi. Skvělá je svým námětem i mistrnými dia-
logy. Hrají Simona Stašová a Petr Nárožný.
KONCERTY
 15. 9. VANUA2 – 18.15. Bubeník V. Zima, 
baskytarista W. Říha, klávesista V. Beneš 
(všichni Blue Effect), kytarista R. Helcl a zpěvák 
se sealovským hlasem Yannick Tevi, pocházející 
z ostrova Vanuatu – to je kapela Vanua2. Kdo 
máte rádi pop šmrncnutý world music a hlavně 
hlas, ze kterého leze mráz po zádech, určitě si 
je přijďte poslechnout! Koncert se koná v rámci 
akce Grilování bez hranic VII a je zdarma.
 16. 9. Petr Vondráček a Knezaplacení – 
20.00. Herec, moderátor, zpěvák a výborný 
klavírista vystupuje nejen s kapelou Lokomo-
tiva. Na společném dvojkoncertě se skupinou 
Knezaplacení budou posluchači svědky ne-
tradičního spojení folku a rock´n´rollu. Přesu-
nutá akce, zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
 21. 9. Country večer s kapelou Knokaut – 
19.00. Večer plný country a trampských písní 
u táboráku. Kapela vznikla v roce 1996 jako 
víceméně volné seskupení několika nadšenců, 
kteří se jako mnoho jiných scházeli se známý-
mi v hospodě, kde za mohutného třískání do 
strunných i jiných nástrojů a hulákání provozo-
vali umění.
 30. 9. Pangea – The Beatles Revival Band 
– 20.00. Patří díky svým dlouholetým zkuše-
nostem a profesionálnímu přístupu ke špič-
ce evropské revivalové scény. Každým rokem 
odehraje Pangea několik desítek vystoupení na 
revivalových festivalech, v rockových klubech 
a kulturních střediscích. 

KC ZAHRADA
PRO SENIORY
 20. 9. Podzimní koncert Pražského salonní-
ho orchestru – 14.30
KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků
 1. 9. FAMU v kině 02 – 18.00. Vezměte děti 
a vydejte se na humorné pásmo krátkých fil-
mů pro celou rodinu. Do tajů youtuberství pro-
niknete snímkem Nebát se ničeho. Vzepřít se 
podlému učiteli výtvarky a ukázat své nedoce-
něné výtvarné nadání se rozhodne malá Na-
tálka v Základech umění. V animovaném Azy-
lu se spolu se zvířecí záchranářkou seznámíme 
s příběhy handicapovaných zvířat. Uhrančivým 
příběhem o touze tančit vás provedou Rudé 
boty… ČR 2021, 79 min. Přístupné.
 6. 9. Bože, ty seš hajzl! – 20.30. Letní 
kino, v případě nepříznivého počasí se promítá 
v sále. Co dělat, když zjistíte, že už vám v živo-
tě nezbývá tolik času? Budete brečet v koutě, 
anebo to nejlepší z vašeho plánovaného živo-
ta vměstnáte do těch posledních dní? Šestnác-
tiletá Steffi nasedne do auta a tajně se vydá 
na cestu do Paříže. Komedie, drama. Německo 
2020, 98 min. Od 12 let. 
 13. 9. Ubal a zmiz – 20.30. Letní kino, v pří-
padě nepříznivého počasí se promítá v sále. 
Propletený příběh s mnoha překvapivými zvra-
ty se odehrává v průběhu jednoho dne, jedné 
šílené noci a v jednom městě. Mafiáni v něm 
sekají malíčky a pražský Žižkov připomíná deva-
desátkový Bronx. Komedie. ČR 2021, 99 min. 
Od 12 let.
 20. 9. Chci tě, jestli to dokážeš – 18.00. 
Osud k Janě nebyl dvakrát laskavý. Obrna ji při-
poutala na lůžko a dívka je zcela závislá na po-
moci svých blízkých. Navzdory limitům usiluje 
o svobodu a sexuální naplnění. I když se sama 
téměř nemůže hýbat, neúnavně uvádí do pohy-
bu lidi i události kolem sebe. Dok. ČR 2019, 84 
min. Od 12 let. 
 20. 9. Gunda – 19.30. Norský dokument ne-
chává diváka nahlédnout do života hospodář-
ských zvířat na farmě. Záběry prasnice Gundy 
a jejích potomků, jednonohé slepice a stáda 
krav se obejdou beze slov a lidské přítomnosti. 
Film si získal srdce diváků a hlavní hrdince díky 
jejímu strhujícímu výkonu vynesl přezdívku „Me-
ryl Streep mezi prasaty“. 2020, 93 min. Od 12 
let.
 27. 9. Město bohů – 19.00. Cidade de Deus 
je nejstarší a nejnebezpečnější slum Ria de Ja-
neira. Buscapé se zde narodil, aby žil, místo 
toho je však zavlečen do světa, v němž se jeho 
nejlepší kamarádi místo s hračkami baví s nabi-
tými pistolemi. Téměř 20 let starý film je strhují-
cím dramatem inspirovaným skutečnými osudy. 
Brazílie, 2002, 130 min. Od 18 let.
DĚTEM
 7. 9. Drum Circle – 17.30. Skupinové bub-
nování s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi.
 11. 9. Sobotní výtvarná dílna: Malba na 
hedvábí – 10.00
 18. 9. Zvířátka a loupežníci – 15.00. Kla-
sická pohádka o tom, že když kamarádi drží za 

všech okolností při sobě, tak jim to pak společ-
ně nejlépe ladí… Divadlo U staré herečky.
VÝSTAVA
 1.–30. 9. Samá voda. Fotografové Klubu 
fotografů amatérů se snažili zachytit vodu ve 
všech jejích podobách. 
DALŠÍ AKCE
 7. 9. Drum Circle – 18.30. Skupinové bubno-
vání s Petrem Šušorem pro všechny generace.
 9. 9. – 11. 9. Dny Prahy 11. Podrobný pro-
gram naleznete na jiné straně tohoto vydání.
 15. 9. Grilování bez hranic VII – 14.00–
20.00. Oblíbená akce pro děti i dospělé nás 
tentokrát zavede až k protinožcům. Nebudou 
chybět hry pro děti, koncert a samozřejmě po-
choutky z grilu!
PŘIPRAVUJEME
 9. 10. Hraní bez hranic VI.
 14. 10. Malina Brothers – 20.00 

K U L T U R A
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu vzhledem k situaci s COVIDEM-19.

Lucie Hrozová

MAGICKÉ LEZENÍ
To nejlepší z mého lezeckého života
LEZENÍ/LEDOLEZENÍ/BOULDERING

Vstupné 150,- Kč

Pořadatelem akce je FOSA, o. p. s.,
organizace pomáhající seniorům a lidem

se znevýhodněním se zdoláváním
překážek v běžném životě.
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KINO AERO
Biskupcova 31 
Praha 3 – Žižkov

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

www.chodovskatvrz.cz

Otevřeno: galerie út-ne 13.00–18.00
pokladna út-pá 10.00–19.00;  
so–ne 13.00–19.00; pondělí: 13.00-19.00
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
2. 9. Melodie pro každého – 19.00. Po letních 
prázdninách se můžete opět těšit na již tradič-
ní setkání se stejnými autory, ale vždy jinými 
písničkami. V rámci pravidelného cyklu kromě 
Karla Hašlera, pánů Voskovce a Wericha, Su-
chého a Šlitra zazní také řada dalších. Chybět 
nebude ani nějaká ta operetka či muzikál a pís-
ničky z 60.–70. let. Zpívá emeritní sólista ope-
ry a operety DJKT v Plzni Erik Bezdíček, na kla-
vír doprovází hudební skladatel a učitel Václav 
Vedral.
 15. 9. Šansony na tvrzi – 18.00. V pravidel-
ném šansonovém setkání se posluchači opě-
tovně shledají s písničkářkou a moderátorkou 
Českého rozhlasu Janou Rychterovou. Fran-
couzský šanson představí Marta Balejová, na 
klavír doprovodí Radim Linhart a hostem bude 
tentokrát básnířka Marta Hrachovinová. 
 22. 9. Hudba starých českých mistrů – 
17.00. Hudební pohled do 18. a 19. století 
v dílech autorů, jakými byli Jiří Ignác Linek, Jozef 
Družecký, Jan Jakub Ryba, František Škroup, 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

Lucie Hrozová

MAGICKÉ LEZENÍ
To nejlepší z mého lezeckého života
LEZENÍ/LEDOLEZENÍ/BOULDERING

Vstupné 150,- Kč

Pořadatelem akce je FOSA, o. p. s.,
organizace pomáhající seniorům a lidem

se znevýhodněním se zdoláváním
překážek v běžném životě.
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Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Biblická hodina: každé úterý od 18.10 hodin
Program pro děti: bude upřesněn

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu vzhledem k situaci s COVIDEM-19.

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Vejvanovského 1610 
Praha 11
Tel.: 272 912 124
Mobil: 603 468 151

ZÁPISY DO KURZŮ OD ZÁŘÍ – 
PROBĚHNOU 2. 9., 10–12 A 16–18 H.

NOVINKY
BENJAMINCI – hravě do školky – hravý pro-
gram, který připraví vaše děti na nástup do 
mateřské školy, pondělí 9.00–12.00.
FIT SENIOR – cvičení pro všechny věkové ka-
tegorie bez omezení, cvičení pro zachování 
fyzické a psychické zdatnosti zahrnuje zdra-
votní, relaxační a kompenzační cvičení vhod-
né i při oslabení pohybového aparátu, úterý 
17.30. 
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Děti u nás najdou prostředí 
školky vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem, podporující přirozenou po-
hybovou aktivitu a vzdělávání s prvky Mon-
tessori pedagogiky. Více informací na webu  
http://msbenjaminek.webnode.cz. 

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro děti od 
3–7 let, úterý 16.30.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 12 let 
do 18 let, středa 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
SMARTY HAPPY – systematický všestranný 
pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení, čtvrtek – 15.15.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, 
út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po 18.00, 
19.00 a středa 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospě-
lé, cvičení podporující protažení zatěžova-
ných svalových skupin, prevence bolestí zad 
a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, 
čt 17.00 a 18.00.
FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda – kom-
binuje pilates, overbally, velké míče, každý 
pátek v 11.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

BENJAMIN KLUB

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
Konstantinova 1479/1, 
149 00 Praha 11  
(z druhé strany 
Mamma centra)
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
Letní 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 
volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti 
a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou 
životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, 
co s volným časem. Služby klubu jsou ZDAR-
MA, některé AKCE jsou zpoplatněny motivač-
ním poplatkem. Změna programu vyhrazena. 
Veškeré aktuality na sociálních sítích.

AKCE V ZÁŘÍ
 3. 9. VÝTVARNÝ WORKSHOP. Chceš udělat 
někomu blízkému radost? Přijď si vyrobit dáreč-
ky v podobě mýdel, svíček aj. Akce je určena 
pro děti a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou 
a zdarma. Kapacita omezena pro maximální 
počet účastníků 12.
 10.–12. 9. DÉMONI V NÁS – VÝJEZD. Za-
čátek roku si zpříjemníme výjezdem na 3 dny 
mimo Prahu do horské chaty. Tématem celého 
pobytu budou Démoni v nás, kdy se budeme 
prostřednictvím zážitkové pedagogiky bavit 
o vzteku a agresi. Akce je určena pro děti a mlá-
dež od 6 do 15 let, s přihláškou, za 100 Kč. 
 14. 9. FOTBALOVÝ TURNAJ. V rámci Ligy 
férového fotbalu se chystáme na pražský fot-
balový turnaj. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, kteří se účastní rozvojově zá-
jmové činnosti fotbal, s přihláškou a zdarma. 
 17. 9. SPORTOVNÍ TURNAJ. Rád soutěžíš? 
Máš rád sportovní hry? Pokud ano, tak přijď na 
turnaj. Akce je určena pro děti a mládež od 6 do 
15 let, bez přihlášky a zdarma. 
 20.–23. 9. TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH 
KLUBŮ. V rámci Týdne sociálních služeb je 
možné navštívit naše zařízení, kdy vám pracov-
níci představí prostory klubu, terénní a ambu-
lantní práci a naše aktivity. Zároveň budou při-
praveny aktivity jako jugger, plackovač, graffiti 
apod. Akce je určena pro veřejnost, je zdarma. 
 24. 9. KINO S KLUBEM. Pojďte se s námi 
odreagovat po školním týdnu návštěvou kina. 
Akce je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou, za 40 Kč. 
 30. 9. MLADÁ CREW. Veřejná akce v Cen-
trálním parku, kterou si za pomoci pracovníků 
přichystala mládež z projektu Školení po škole. 
Na programu výtvarné a sportovní aktivity za 
hudebního doprovodu. Akce je určena pro veřej-
nost, bez přihlášky a je zdarma. 

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají 
každý den od pondělí do čtvrtka v čase 17:00–
18:00, zdarma. Pondělí: pohybové aktivity 
(streetdance), úterý: mozkovna, středa: pohy-
bové aktivity (jugger), čtvrtek: pohybové aktivity 
(fotbal), výtvarné aktivity (den se vždy liší). 

NZDM KLUB YMKÁRIUM

Kulturní přehled září

včetně hudby anonymů z nálezů z českého 
venkova zahraje trombonové trio Národního di-
vadla ve složení Miroslav Kopta, František Za-
zvonil a Jan Triebenkel. Pořadem provází PhDr. 
Zdena Zvěřinová.
 30. 9. JAZZ klub tvrz: At Eas trio – 20.00. 
Z dlouholeté spolupráce Martina Jůzla a An-
tonína Šturmy vznikla touha okořenit dvou-
člennou sestavu o vokál. Krásný barevný hlas 
mladé zpěvačky Kateřiny Vackové byl skvělou 
volbou. Trio existuje jeden rok a repertoár tvoří 
prozatím vybrané jazzové standardy. Jak už vy-
plývá z názvu, sestava se věnuje spíše klidným 
a náladovým písním. Kateřina Vacková – zpěv, 
Martin Jůzl – trubka, Antonín Šturma – kytara.
POHÁDKY
jednotné vstupné 60 Kč
 26. 9. Tři medvědi a drzá Máša – 15.00. 
Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázd-
ná. Mášenka se v lese nudí, a tak vleze dovnitř 
oknem. Jak to bude dál? Hrají Loutky bez hranic.
VÝSTAVA 
 1. 9. – 17. 10. 
Český surrealismus
Alén Diviš, František Gross, František Hudeček, 
Adolf Hoffmeister, Josef Istler, František Ja-
noušek, Jiří Kolář, František Muzika, Endre Ne-
mes, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Jaroslav 
Puchmertl, Vilém Reichmann, Josef Šíma, Jin-
dřich Štyrský, Václav Tikal, Toyen, Václav Zyk-
mund. Výstava představí 18 autorů, které lze 
bezpochyby zařadit do uměleckého směru „sur- 
realismus“. Na 80 prací – obrazů, kreseb, gra-
fických listů a plastik z období 1930–1977 po-
ukáže na nadreálnost krásy v zachycení snů, 
představ, pocitů a myšlenek.
 9., 10. a 11. září je vstup do galerie v rámci 
programu Dny Prahy 11 zdarma. 
 9. 9. Komentovaná prohlídka – 18.00
KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ
 9. 9. – 11. 9. Dny Prahy 11. Vstup zdarma. 
Jako každý rok i letošní podzim prozáří Dny Pra-
hy 11! Od 9. do 11. září se u Chodovské tvr-
ze můžete těšit na bohatý program oslav naší 
městské části pro všechny generace. Program 
najdete uvnitř tohoto čísla.
 10. 9. O zlatý klíč – 17.00. Vstup zdarma. 
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže O zla-
tý klíč. V rámci programu Dny Prahy 11.
 18. 9. Výtvarný workshop Surrealismus 
a koláž – 14.00–18.00. Surrealistická koláž vy-
chází sice z reality, ale z reality snu. 

Změna programu vyhrazena. 
Vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

V neděli 5. 9. 2021 v 9:30 bohoslužby s po-
žehnáním pro nový školní rok a sborový oběd.
V neděli 12. 9. v 9:30 bohoslužby se slibem 
nového staršovstva a koncertem skupiny 
Akapela.
Více na našich FB stránkách: https://www.
facebook.com/cce.praha.jizni.mesto



RODINNÁ VÝZVA 
Sportovní akce pro celou 
rodinu 
11. 9. 2021 od 10:00 h.
Centrální park Jižního Města

V rámci Dnů Prahy 11

Omezená kapacita
Nutná registace předem (zdarma) 
www.FYZIOklinika.cz/rodinnavyzva 
Možnost nechat se zdarma otestovat AG 
testem. 

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu vzhledem k situaci s COVIDEM-19.

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20–20:20
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
15:00–16:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
16:00–17:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fyzio & Core (SM Systém) – pátek 
08:00–09:00

FYZIOKLINIKA

Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8

Vážení a milí návštěvníci,
po měsíční letní pauze jsme tu opět pro vás. 
Přijďte posedět nad šálkem čerstvé kávy, na-
bídneme vám k ní domácí sladké i slané dob-
roty. Pro malé nabízíme kopečkovou zmrzlinu 
a pro velké čepujeme Bernard 11.
Rezervujte si vaši rodinnou oslavu již teď, ter-
míny volné od října.
Od poloviny září máme v plánu pravidelné kur-
zy, bližší informace na webu, IG a FB KCMD 
a také v mailové rozesílce. 
Na zářijové víkendy pro vás připravujeme:
18. 9. tradiční dětský blešák
25. 9. burza dětského oblečení
POZOR! Dne 23. 9. budou KC i kavárna po celý 
den uzavřeny pro veřejnost z důvodu konání 
Sportovních her pro seniory.
Přijďte nás podpořit, těšíme se na vás!
 Váš tým KC Mezi Domy

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

www.fitness1807.cz
www.facebook.com/ 
fitness1807
po-pá: 15:00–22:00
so: 10:00–14:00, ne: 15:00–22:00
Sokol Chodov:  
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
Tenis (4–10 let): středa, 15:30–16:30 
a 16:30–17:30
Zdravotní TV (senioři): pondělí, 17:30–18:30 
a 18:30–19:30
Pilates: úterý, 19:30–20:30
Body Form: čtvrtek a neděle, 19:00–20:00
Další aktivity: florbal, volejbal, nohejbal, tenis
Blíže na: www.sokolchodov.cz
www.fitness1807.cz

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807
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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1 
149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

Z PROGRAMU
Pokud to dovolí epidemiologická situace, pak 
bychom vás rádi pozvali k těmto programům, 
které jsme pro vás připravili. V současné době 
nikdo neví, kam se to může zvrtnout, ale přes-
to s nadějí vyhlížíme čas, kdy to půjde.
 5. 9. 9:30 a 11:00 MODROBÍLÁ NEDĚLE – 
poutní den v Komunitním centru Matky Terezy, 
kdy si připomínáme svátek patronky sv. Tere-
zie z Kalkaty. Vyjádřeme sounáležitost k naše-
mu domu s touto světicí tím, že si vezmeme 
na sebe kombinaci modré a bílé (barva sárí, do 
kterého se oblékají Misionářky Lásky). Při mši 
svaté v 11:00 budeme pamatovat na všechny, 
kteří zemřeli v uplynulém covidovém roce.
 8. 9. 19:00 HUDEBNÍ KAVÁRNA – Duo 
Naboso – Veronika Spiegelová a Matouš Hron 
Koncert na vlnách folku, šansonu a jazzu.
Můžete se těšit na písně Zuzany Navarové, 
Hany Hegerové, Radůzy a dalších. 
 8. 9. 19:00 Život z víry. Setkání nad otáz-
kami víry s jáhnem Pavlem Urbanem. (Farní sál 
u kostela sv. Františka) 
 9. 9. 19:00 Zastavení u Matky Terezy, po-
zvání přijal pan Ilirian Kuka, velvyslanec Albán-
ské republiky v České republice. V Albánii se 
narodila patronka jednoho ze dvou kostelů 
naší farnosti a také je Albánie zemí, kde se pro-
líná vliv islámu, pravoslaví a katolictví. S panem 
velvyslancem budeme hovořit o současném 
vnímání odkazu Matky Terezy v Albánii, ale 
i o tom, co obnáší služba ambasadora. (KCMT) 
 12. 9. 18:00 Koncert Praque cello trio (sál 
KCMT). Doporučené vstupné 200 Kč. 
 19. 9. 10:00–13:00 Prodej výrobků chrá-
něné dílny „Inspirace“ působící pod Dívčí kato-
lickou střední školou. (KCMT) 

KCMT

Kulturní přehled září

 22. 9. 17:00–18:00 Svátost smíření pro 
děti po prázdninách. 18:00 Mše svatá na 
začátek katechetického roku (zahájení výuky 
náboženství). 
 24.–25. 9. Kurz výroby biblických postavi-
ček. Chcete si vyrobit svoji postavičku? Přijď-
te a vyzkoušíte si také, jak s nimi pracovat… 
Cena kurzu 500 Kč. Místo: Farní sál u sv. Fran-
tiška. Přihlášky: fuchsova@kppp.cz.
 2. 10. FARNÍ DEN (chodovská pouť) u kos-
tela sv. Františka – program bude upřesněn bě-
hem září. 
Od 8. září výstava obrazů Věry Vyčítalové 
v prostorách KCMT. 
Keramika SEN
Keramika pro dospělé v ateliéru Su.terrén 
v KCMT – školní rok 2021/2022 
pondělí 10–12 h. 
I. pololetí: 4. 10. 2021 – 24. 1. 2022 
Cena: 200 Kč za lekci 120 minut
Začínáme 4. 10. 2021. 
Přihlašujte se u lektorky Jany Domšové na 
e-mailu janadomsova@gmail.com nebo na te-
lefonu 603 28 18 64. Kapacita kurzu je ome-
zena na 10 osob.

Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4
tel.: +420 267 907 111, www.seniordomov.cz

VI. DONOVALSKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ FOTOSOUTĚŽE
Termín 2. 9. 2021
PROGRAM
13:30 – zahájení
13:45 – hudební skupina Jakodoma
15:00 – vyhlášení výherců fotografické soutěže 
ŽIVOT VE VTEŘINĚ
15:30 – hudební skupina Živá huba
17:00 – zakončení
PROGRAM PRO DĚTI
Výtvarný workshop
DOPROVODNÝ PROGRAM
Stánek udržitelnosti
Stánek s výrobky klientů DS
SRDEČNĚ ZVEME, VSTUP ZDARMA
AKCI MODERUJE ALEXANDER HEMALA.

DOMOV PRO SENIORY 
CHODOV

Provádíme ANTIGENNÍ I PCR TESTOVÁ-
NÍ na koronavirus ze slin. Bez rezervace, na 
pojišťovnu (zdarma) i pro samoplátce (lev-
ně): PO–PÁ 7.15–18.00, SO 9.00–16.00, 
NE 9.00–20.00. 
Srdečně vás zveme na tradiční akci RODIN-
NÁ VÝZVA 11. 9. 2021 v Centrálním parku 
Jižního Města. Účast je zdarma. Svůj tým 
můžete zaregistrovat na našich webových 
stránkách. Těšíme se na vás! 
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV
Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31
149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 777 031 002
e-mail: knihovna@kczahrada.cz 
www.mistniknihovnachodov.cz 
facebook/MistniknihovnaChodov
Spojení: bus 154, 170, 177, 181, 
182, 197 – zastávka Donovalská 

Knihovna je otevřena po, st,  
čt 13–18 h. 
Při návštěvě je nutné se u vstupu do 
budovy prokázat čtenářským průka-
zem. Kapacita je omezena na 4 čtená-
ře uvnitř knihovny (nevztahuje se na 
děti do 6 let). Pro běžné knihovní služ-
by doporučujeme i nadále využívat vý-
dejní okénko na konci ulice Zimákova. 
Nově máme v nabídce deskové hry 
– každou středu od 13 h si je mohou 
děti přijít do knihovny zahrát nebo si 
jen tak v klidu prolistovat knihu v rela-
xační zóně dětského oddělení. Dospě-
lí čtenáři se mohou těšit na další nové 
přírůstky z výměnného fondu Měst-
ské knihovny.
Aktuální informace o službách a pod-
mínkách poskytovaných knihovních 
služeb najdete na webových strán-
kách nebo FB knihovny. 

Procházky Prahou – Vyšehrad 

15. 9. / 15.00 
Chcete poznat historii Vyšehradu? Vydejte se s námi na procházku po místech, kte-
rá jsou úzce spjata s vývojem pražských měst a s historií českého národa. Procház-
ku začneme povídáním o bitvě pod Vyšehradem roku 1420, uvidíme Táborskou 
a Leopoldovu bránu, zbytky gotické brány Špička, rotundu sv. Martina, probošství 
či domek Popelky Biliánové. Poznáme sochy od Václava Myslbeka či baziliku sv. Pe-
tra a Pavla. Pokud budete mít zájem, navštívíme Gorlici s originálními 
sochami z Karlova mostu (vstup je zpoplatněn).
Sejdeme se na metru C Vyšehrad směr Háje 15. 9. v 15.00 hodin.

Kapacita je omezena, zájemci ať se hlásí se na telefonu 770 130 
258 nebo přímo v knihovně Opatov.
www.mlp.cz/cz/akce/e18113-vysehrad-prochazka/

Pozvánky do KC Zahrada

AKCE NA ZAHRADĚ – Grilování bez hranic
15. 9. / 14.00–20.00 
Oblíbená akce pro děti i dospělé nás ten-
tokrát zavede až k protinožcům. Nebu-
dou chybět hry pro děti, koncert a samo-
zřejmě pochoutky z grilu!
VANUA2 Kdo máte rádi pop šmrncnutý 
world music a hlavně hlas, ze kterého leze 
mráz po zádech, určitě si přijďte poslech-
nout kapelu VANUA2! Bubeník Václav 
Zima, baskytarista Wojttech Říha, klávesi-
sta Vít Beneš (všichni Blue Effect), kytaris-
ta Roman Helcl a zpěvák se sealovským 
hlasem Yannick Tevi, pocházející z ostrova 

Vanuatu – to je kapela VANUA2. Koncert 
je zdarma.

KONCERT – Petr Vondráček a Knezaplacení 
16. 9. / 20.00 
Herec, moderátor, zpěvák a výbor-
ný klavírista vystupuje nejen s kapelou 
Lokomotiva. 

Na společném dvojkoncertě se skupinou 
Knezaplacení budou posluchači svědky 
netradičního spojení folku a rock´n´rollu. 

KINO KLUB ZAHRADA
Zveme na speciální výběr dvou doku-
mentů, které zaslouží pozornost.

20. 9. / 18:00 
Chci tě, jestli to dokážeš 
Osud k Janě nebyl dvakrát laskavý. Obr-
na ji připoutala na lůžko a dívka je zdán-
livě zcela závislá na pomoci svých blíz-
kých, kteří mají ale sami dost starostí. 
Matka se potýká se složitou sociální si-
tuací a alkoholem, sestra je nevidomá. 
Jana navzdory limitům usiluje o svobo-
du a sexuální naplnění. I když se sama 
téměř nemůže hýbat, neúnavně uvá-
dí do pohybu lidi i události kolem sebe. 
Dok. ČR 2019, 84 min. Od 12 let. 

20. 9. / 19.30 
Gunda
Norský dokument nechává diváka 
nahlédnout do života hospodářských 
zvířat na farmě. S technickou bravu-
rou natočené záběry prasnice Gundy 
a jejích roztomilých potomků, jedno-
nohé slepice a stáda krav se obejdou 
beze slov a lidské přítomnosti. Film 
si získal srdce diváků a hlavní hrdince 
díky jejímu strhujícímu výkonu vynesl 
přezdívku „Meryl Streep mezi prasa-
ty“. 2020, 93 min. Od 12 let.Objednávky vstupenek na pořady: tel. 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz nebo 

nákup online na www.goout.cz. Kompletní program na www.kczahrada.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE KNIHOVNA  
OPATOV – ARTOTÉKA

TIP na akci 

Knihovna  

Opatov

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU ČÁSTÍ 

vás srdečně zvou na večírek u piana  
v parku u Chodovské tvrze 

ve čtvrtek 30. září 2021 od 17 do 19 hodin

Erik Bezdíček a Václav Vedral
Již tradičně, protože už třetím rokem, se na Vás těšíme s písničkami 

různých žánrů z časů minulého století. Vždy poslední čtvrtek v měsíci zazní 
melodie Karla Hašlera, V+W, S+Š, operetky, muzikály a také písničky, 

které zpívali třeba W. Matuška nebo Karel Gott a řada dalších.

Vzhledem k epidemiologické situaci se, prosíme, ujistěte, zda se akce 
koná. Dle aktuálních nařízení bude informace na webových stránkách 

Úřadu MČ Praha 11. Děkujeme za pochopení.
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Pozvánky do Chodovské tvrze

KOMPONOVANÝ HUDEBNÍ POŘAD – Hudba starých českých mistrů

22. 9. / 17.00 
Hudební pohled do 18. a 19. století v dí-
lech autorů, jakými byli Jiří Ignác Linek, Jo-
zef Družecký, Jan Jakub Ryba, František 
Škroup, včetně hudby anonymů z nálezů 
z českého venkova zahraje trombonové 

trio Národního divadla ve složení Miro-
slav Kopta, František Zazvonil a Jan Trie-
benkel. Pořadem provází PhDr. Zdena 
Zvěřinová.

KONCERT – JAZZ klub tvrz: At Eas trio

30. 9. / 20.00
Kateřina Vacková – zpěv, Martin Jůzl – 
trubka, Antonín Šturma – kytara 
Z dlouholeté spolupráce Martina Jůzla 
a Antonína Šturmy vznikla touha okořenit 
dvoučlennou sestavu o vokál. Krásný ba-
revný hlas mladé zpěvačky Kateřiny Vac-
kové byl skvělou volbou. Trio existuje je-
den rok a repertoár tvoří vybrané jazzové 

standardy. Jak už vyplývá z názvu, sesta-
va se věnuje spíše klidným a náladovým 
písním. 

VÝSTAVA – Český surrealismus

1. 9. – 31. 10. 
Alén Diviš, František Gross, František Hu-
deček, Adolf Hoffmeister, Josef Istler, 
František Janoušek, Jiří Kolář, František 
Muzika, Endre Nemes, Karel Nepraš, La-
dislav Novák, Jaroslav Puchmertl, Vilém 
Reichmann, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, 
Václav Tikal, Toyen, Václav Zykmund
Výstava představí 18 autorů, které lze 
bezpochyby zařadit do uměleckého smě-
ru „surrealismus“. Na 80 prací – obrazů, 
kreseb, grafických listů a plastik z období 

1930–1977 poukáže na nadreálnost 
krásy v zachycení snů, představ, pocitů 
a myšlenek.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

11. června 2021 oslavili manže-
lé Hana a Josef Vanyovi 
55 let společného 
života. K tomuto 
krásnému vý-
ročí jim přišel 
poblahopřát 
starosta Jiří 
Dohnal. Obě-
ma přejeme 
hlavně pevné 
zdraví! 

18. června osla-
vili na Chodov-
ské tvrzi 50 let 
společného 
života manže-
lé Eva a Jan 
Měkotovi. 
Blahopřejeme!

Paní Růženě Ko-
taškové jsme 
poblahopřá-
li ke krásným 
95. naroze-
ninám, kte-
ré oslavila 
30. června. 
Paní Kotaško-
vá je stále velmi 
vitální, společenská 
a v domě v Hrabákově ulici č. 3 i vel-
mi oblíbená. Kytičkou a blahopřáním ji 
potěšili i někteří sousedé a společně 
i s její dcerou zavzpomínali na začátky 
v domě na Jižním Městě v roce 1986. 
Paní Kotaškové přejeme hlavně pev-
né zdraví, spokojenost a hodně důvo-
dů k radosti.

Životní 

jubilea 

Společnost Fosa, o.p.s., hledá urgent-
ně kolegy/kolegyně do osobní asis-
tence pro pomoc seniorům. Nabízíme 
práci s flexibilní pracovní dobou, na 
úvazek dle domluvy, možností práce 
i o víkendech a s možností kariérního 
růstu. Školení zajistíme. 
Odměna 150–170 Kč/ hod.

V případě zájmu zašlete váš životopis 
v českém jazyce na e-mailovou adresu 
lukasova@fosaops.org Bližší info na 
tel.: 775 350 117 u p. Lukášové.

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

MATĚJ REJL A VOJTĚCH REJL 
REZ NIKDY NESPÍ

30. 8. – 25. 9. 2021 
foyer pobočky Opatov

Poprvé můžete pohromadě na jednom místě spatřit obrazy pražských bratrů a výtvar-
níků Vojty a Matěje Rejlových. Oba se ve svých malbách, byť každý svým specifickým 
způsobem, zabývají tématy chátrání, rezivění, rozkladu, krajinami osiřelé industriální 
periferie a dalšími odloženými či zapomenutými objekty. 

Knihovna Opatov – Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11
Otevírací doba: po až pá 9–19; so 9–15 hod. Tel.: 770 130 258

nabídka 

zaměstnání



Výročí 
Před léty rozmýšleli na radnici, kam do 
kalendáře vložit výročí počátků Jižního 
Města, základu historie Prahy 11. Zauja-
lo září. Prvního v roce 1971 poprvé vy-
jely stroje hloubit technické sítě nových 
komunikací a domů. Nyní se koncem srp-
na vrací rodiny obyvatel z dovolených, 
senioři z chalup a chat, školy ožívají pe-
dagogy a prvního září žáky. Měsíc vyhrál, 
došlo ale k posunu na rok 1976, ve kte-
rém přicházeli první obyvatelé. Ti ovšem 
již v prvním pololetí, v červnu. 

Začínalo se v Hájích v dnešní Mendelově 
a Hviezdoslavově ulici a brzy okolo. Kdo 
rozpoznal foto, otištěné minule vpravo, 
jako ulici Hviezdoslavovu, měl pravdu. 
Rostly nové a nové domy, jeden tzv. sou-
bor Jižního Města I za druhým. Levá fo-
tografie je zřejmě z ulice A. Drabíkové. 

Mimo několik vzorových domů stěhová-
ci nosili prvním „Jihoměšťanům“ do je-
jich dlouho očekávaných bytů nábytek, 

zpravidla sektorový, a ostatní vybavení, 
z automobilů přes „předzahrádky“, které 
často mívaly ještě podobu výkopů. Mnozí 
majitelé klíčů byli ochotni nedodělky vně 
bytů přejít. Jsou ale pamětníci stateč-
ných, třeba z vedení bytových družstev, 
kteří tvrdošíjně usilovali, aby dokončova-
cí práce byly provedeny solidně, a dosáh-
li toho. 

Nejšťastnější asi byli tenkrát kluci vše-
ho věku s aspoň trochou fantazie. Děv-
čátka a dívky nejspíš občas teskně hle-
děly na vybranější části svých oblečení, 
které v běžné dny odpočívaly ve skříni. 
Za krásou nebo aspoň za lákadly se mu-
selo kus dál, zpravidla tedy s patřičným 
„garde“. To kluci měli často hned u domu 
velkohřiště s hromadami zeminy s vyváž-
kou, s betonovými skružemi, se vstupy 
do kolektorů a s hrubými stavbami, kam 
se dalo proniknout, aniž by byl v patách 
rodič, přísný stařík odvedle, hlídač nebo 
„orgán“. 

Pohoda, kterou ulice-neulice a parky-ne-
parky ještě nenabízely, byla už tehdy 
k nalezení v sousedících lesích, na lou-
kách a u vody. Milíčovský dvůr, místní ří-
kali statek, představoval jeden z předě-
lů mezi novou zástavbou a oddechovým 
zázemím. Prožíval poslední léta osamo-
cení a klidu, byť už jen zdánlivého. 

Hrané filmy o oné době dodnes roze-
smějí. Každému někdy chcípne pomysl-
ná koza a vidět jiné, jak pošla jim, vždy 

trochu srovná adrenalin. Záběry pro „ji-
homěstské“ filmy nejednou vznikaly na ji-
ných pražských sídlištích, kde byla situa- 
ce obdobná, ale zůstaly v anonymitě. 
Hledání příkladů napříč čímkoliv je opod-
statněné, pokud dílo brojí univerzálně. 
Tady za všechny vznikal jeden pojme-
novaný symbol, často spojovaný s jeho 
obyvateli, místo s těmi, kdo měli máslo 
na hlavě. Pozorní diváci v těch filmech, 
dnes již jen oddechovkách, vnímají, kdy 
byli tvůrci aspoň dobově odvážní.

Zkušeností a zodpovědnosti ale přibý-
valo. Otevíraly se školy, zdravotní stře-
diska, samoobsluhy Pramen. Ta z filmu 
O. Lipského Srdečný pozdrav ze země-
koule je Rozvoj, název byl užíván ještě za 
Delvity, dnes Billa na Opatově. Městské 
autobusy Ikarus i jiné „kmitaly“ na stani-
ci metra C Budějovická, ale r. 1980 byla 
linka metra z Kačerova prodloužena do 
Hájů. Mnozí již nepamatují doby obecné 
závislosti na pevných telefonech, takže 
ani éru, kdy v Jižním Městě byly pouze 
telefonní automaty. Jeden z filmů je při-
pomíná i s frontou před dveřmi. Automa-
ty na pětadvacetníky zmizely z republiky 
dávno, nyní nemáme ani ty na jiné část-
ky a karty. Koncem minulého roku byla síť 
vypnuta. Vše se v čase mění. Jižní Měs-
to a celá Praha 11 také a stále k lepšímu, 
což nás, patrioty, upřímně těší. A věříme, 
že Jižní Město bude konečně dostavěno. 
V podobě důstojné pro 21. století. 

  Jiří Bartoň

Co přinese podzim?
Zdravotníci v antigenních odběrových 
místech byli při testech vesměs vstříc-
ní. Přesto bychom si všichni oddech-
li, kdyby mohli pracoviště uzavřít… 
Foto: Jiří Bartoň
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Milíčovský dvůr, už za vpádu současnosti. Jiří Bartoň (tempera)

Pohledy na Háje kdysi

U stanice autobusů r. 1985 (reprofoto). Výhled na jihoměstské Háje z Petrovic koncem minulého století. Foto: Jiří Bartoň
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Ping-pong na Jižním Městě
NÁBOR DĚTÍ Oddíl stolního tenisu 
TTC ELIZZA PRAHA
Účastník 1. ligy mužů a 1. ligy žen ČR 
vítá i začínající sportovce, holky a kluky 
ročníků 2011–2013 a mladší, kteří se 
teprve rozhodují, jakému sportu se bu-
dou věnovat. Nabízíme jim odborné ve-
dení kvalifikovanými trenéry a tréninky 
s ligovými hráči. 
Pro tyto zájemce o stolní tenis pořádá-
me v září pravidelný nábor talentů kaž-
dé pondělí a pátek od 14:00 do 16:00 
hod. v hale na stolní tenis, Brandlova 
1386/21, Praha 4.

ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
S BOJOVÝM UMĚNÍM TAEKWON-DO!
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-
-Baek Hosin Sool vstupuje do nové 
sezóny! Přijďte si s námi zacvičit tra-
diční korejské bojové umění taekwon-
-do, jako nováčci zaplatíte 1000 Kč 
a budete moct cvičit až půl roku! Již 
několik let po sobě se nám podařilo 
obhájit celkové vítězství mistrovství 
České republiky a patříme do nejlepší-
ho STM v ČR. 
Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků 
po Čechách i na Moravě. Při trénincích 
dbáme na originální hodnoty bojových 
umění, kterými jsou zdvořilost, čest-
nost, vytrvalost a sebeovládání. Naše 
škola je vedena pod dohledem velmis-
tra Hwang Ho Yonga. 
Přihlásit se můžete po celý rok, jen 
u nás získáte zkoušky na vyšší pásek 
i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdar-
ma. Pro bližší info tkd.cz.

ODDÍL MLADÝ SPORTOVEC  
TJ JM Chodov
Sportovní sál TJ JM Chodov 
Mírového hnutí 2137, Praha 4

V září přijímáme  
nové členy ve věku 4–6 let
Zahájení cvičení: 13. 9. 2021
Pondělí od 17.00 do 17.55 h 
První hodina vždy zdarma a bez pří-
tomnosti rodičů: Permanentky mají ne-
omezenou platnost. 10 lekcí 1500 Kč, 
20 lekcí 2000 Kč, 40 lekcí 3000 Kč.
Průběh hodiny začíná společnou jógo-
vou rozcvičkou. Následuje cvičení na 
nářadí (lavičky, trampolínky, žebřiny, ží-
něnky, kladina atd.) a hraní různých po-
hybových her. Při hodinách využíváme 
sportovní náčiní (míče, míčky, švihadla, 
florbalky, tunel, skákací míče) a rytmic-
ké nástroje, které zvyšují dynamiku a ko-
ordinaci pohybu. Cvičení a hraní v od-
díle Mladého sportovce přináší dětem 
radost, zlepšuje obecnou komunikaci 
a zvyšuje sebedůvěru. Děti se učí trá-
vit čas v kolektivu bez přítomnosti rodi-
čů. Jógová rozcvička pomáhá vytvářet 
správné dechové návyky, zlepšuje dr-
žení těla, koordinaci pohybů i rovnová-
hu. Při hrách se zlepšuje jemná motori-
ka dětí, postřeh a pohotovost. Nabyté 
dovednosti jsou dobrou průpravou pro 
pozdější uplatnění v různých specializo-
vaných sportovních oddílech.
Klub Mladý sportovec upřednostňuje in-
dividuální a laskavý přístup a to, aby se 
děti na lekcích cítily dobře.
Srdečně zveme děti mezi nás.
Kontakt: Soňa Zdráhalová 
e-mail: zdrahalova.sona@seznam.cz
tel.: 724 002 921

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA  
SKŠ ZŠ Mikulova Praha
Jeden z největších oddílů dívčího volej-
balu v Praze.

NÁBOR – dívky 
Ráda soutěžíš, běháš a házíš míčem?
Chceš poznat další kamarádky a naučit 
se něco nového?
Pak hledáme právě tebe do naší 
VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY DÍVEK!
Kolektiv zkušených trenérů. V součas-
né době hrají naše družstva Extraligu 
juniorek, Extraligu kadetek, Český po-
hár žákyň, Přebor Prahy žákyň, soutěže 
v minivolejbalu.
Koho hledáme: Dívky narozené 1. 1. 
2011 – 30. 6. 2014, starší také, ale 
v jiné časy a dny. Tréninky: po: 15:30–
17:00, st: 17:00–18:30. S sebou: boty 
do tělocvičny, kraťasy, tričko, pití. Kde 
trénujeme: Tělocvičny základní školy Mi-
kulova (v těsné blízkosti zastávky MHD 
Opatov). Cena: 350 Kč/měsíc – 2x týd-
ně trénink. Kontakt na trenérku: Pet-
ra Lepičová, tel.: 603 742 685, e-mail:  
petra.sehn@email.cz 
Více info: www.mikulovka.estranky.cz

Láká vás moderní tanec?  
Opatow Flavours přijímá členy
Moderní taneční škola Opatow Flavours 
se zaměřuje na taneční styly, jako je  
Breakdance, streetdance a discodance. 
Od roku 2008 dosáhla mnoha úspěchů 
a stále nabírá členy všech věkových ka-
tegorií a tanečních úrovní. 
Taneční lekce probíhají v ZŠ Květnové-
ho vítězství 1554, druhý sál se nachází 
v OC Blankyt ulice Matúškova. Oba dva 
sály jsou zrcadlové, vybavené zvukovou 
technikou a novou podlahou. Lidé, kte-
ří vedou taneční složky v Opatow Fla-
vours, jsou zkušení, energičtí lektoři, 
kteří se v tanečním světě pohybují nato-
lik dlouho, aby dokázali svým skupinám 
předat to nejlepší ze sebe a posouvali 
je každou lekcí o krok dál. 
Celé září bude probíhat nábor do taneč-
ních složek na www.of-dance.cz. 
Budeme se na vás těšit.

Přihlašujte se!
Taneční škola InDance 
je tu pro děti od 3 do 10 let
Blíží se začátek školního roku, a tedy 
i řada příležitostí pro všechny malé i vel-
ké zájemce o kurzy tance. InDance je 
největší taneční škola v České republi-
ce a nabízí kurzy současného tance dle 
vlastní propracované metodiky s pří-
pravou všech tanečníků na představe-
ní v divadle. V Praze 11 má taneční sál 
v KC Zahrada. Přihlásit se mohou děti 
na lekce s Gabčou ve dvou věkových ka-
tegoriích (3–6 let, 6–10 let). 

Jak zjistíte, že taneční škola InDance je 
vhodná právě pro vás nebo vaše děti? 
Zcela jednoduše – lekce si můžete vy-
zkoušet na dnech otevřených dveří, kte-
ré se konají od 13. září. Zkušební lekci 
můžete využít i po přihlášení do kurzu, 
první lekce je vždy ukázková a zdarma. 
Veškeré informace o taneční škole, při-
hlašování a dnech otevřených dveří na-
jdete na www.indance.cz.

Jižní Supi v extralize juniorů
Pozoruhodného úspěchu dosáhli 
mladí basketbalisté z Jižního 
Města. Na sklonku uplynu-
lé sezony ovládli kvalifika-
ci o nejvyšší soutěž junio-
rů a probojovali se tak mezi 
basketbalovou smetánku! 
„Přestože na extraligovou baráž 
do Opavy jsme rozhodně neodjížděli 
v roli favorita, podařilo se nám postup-
ně porazit všechny adepty postupu,“ 
raduje se trenér týmu Jakub Kos. „Klu-
ci hráli s neuvěřitelnou energií a v kaž- 
dém zápase nechali na hřišti velký 
kus srdce, proto jsme uspěli!“ libuje si 
úspěšný kouč.
Podrobnou reportáž o cestě Jižních 
Supů kvalifikací si můžete přečíst na 
webu (http://jiznisupi.cz/?p=9814). 
Pokud nás chcete v extralize podpořit, 
sledujte web ČBF – www.cbf.cz, strán-
ky Jižních Supů – www.jiznisupi.cz
i Supí facebook či instagram. 

Pojď se bavit Lakrosem!
Klub SK Lacrosse Jižní Město s 30le-
tou tradicí hledá nové hráče a hráč-
ky do svých řad. Nejde nám jen o la-
kros, ale hlavně o to, aby děti získaly 
kladný vztah k pohybu a sportu obec-
ně, naučily se týmové spolupráci a po-
sílily sociální návyky. V případě zájmu 
navštivte stránky lcjm.cz nebo kon-
taktujte hlavního trenéra mládeže Jaku-
ba Nováčka tel.: 604 133 320, e-mail:  
jakub.novacek@lcjm.cz.

ÚSPĚCH
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• Vážení občané Prahy 11 | s radostí vás 
informuji, že během prázdnin vzniklo na 
Praze 11 další oficiálně registrované místo 
pro komunitní výměnu knížek v rámci pro-
jektu www.knihobudka.cz. Veřejně přístup-
nou poličku s knížkami najdete při jižním 
vstupu do prodejny Mova Market na Há-
jích, Hlavatého 664. Majitelé prodejny nám 
velice ochotně vyšli vstříc a zcela zdarma 
poskytli část svých komerčních prostor pro 

umístění skřínky. Jejich pochopení pro naše 
komunitní projekty je dobrým příkladem po-
zitivního fungování multikulturního soužití. 
Hmotným a organizačním vkladem dále při-
spěli členové Pirátské strany na Praze 11 
a spolku Rodiče pro Jižňák z. s. Všem pa-
tří veliké díky za to, že se veřejnost nyní 
může těšit z dalšího projektu bezplatného 
sdílení. Na Praze 11 je momentálně oficiál-
ně registrováno pět knihovniček, které jsou 

Vám k dispozici v prostorách ÚMČ v Ocelí-
kově ulici 672/1, před sousedskou klubov-
nou v Bohúňově ulici nebo v KC Zahrada. 
Další registrovaná místa budou, doufejme, 
rychle přibývat, jako například nově zřízená 
knihobudka v revitalizovaném vnitrobloku 
Černockého. Pokud byste rádi zřídili kniho-
budku ve Vašem okolí či domě, neváhejte 
mě kontaktovat.
 Ing. Michaela Al-Ali Poláková, Piráti/bez PP

• Pozvánka na setkání | Pokud vás za-
jímá komunální politika, budoucnost Již-
ního Města nebo co jsou doopravdy zač 
ti lidé, kteří pod hlavičkou Hnutí pro Pra-
hu 11 mnohdy už víc jak 10 let hájí zájmy 
místních obyvatel, přijměte prosím i tou-
to cestou pozvání na některý z nadchá-
zejících veřejných klubů HPP 11. O tom, 
kdy a kde se bude přesně konat, vás bu-
deme vždy informovat na našich webo-
vých a FB stránkách.

Jsme otevřeni diskuzi o tématech, kte-
rá vás zajímají, rádi si vyslechneme vaše 
názory, připomínky, podněty, případně 
se vás pokusíme nasměrovat při řešení 
vašich problémů. Věřím, že se sami pře-
svědčíte o tom, že „na živo“ jsme všich-
ni moc milí a přátelští lidé, i když to tak 
mnohdy ve vyostřené politické disku-
zi na FB nebo jednáních ZMČ třeba ani 
nevypadá... Pokud nejste až takoví po-
litičtí nadšenci, ale přesto byste se rádi 

osobně potkali, tak vás srdečně zvu do 
Fanklubu Martina Farmačky, který vznikl 
jako platforma pro zábavu, relax a setká-
vání se s dalšími fajn lidmi z P11, jakým 
je třeba právě kolega Farmačka. Místo 
politiky vás tu čeká spousta legrace, zá-
bavy a prostoru pro navazování nových 
přátelství s milými a zajímavými lidmi 
z Jižňáku. Informace hledejte ve stejno-
jmenné FB skupině. Těším se na viděnou!
  Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Pomoc občas potřebuje téměř každý 
z nás | V den, kdy píšu tyto řádky, jsem 
se poprvé setkal s někým, kdo využil po-
moci dovážené z Potravinové banky do 
takzvaného re-use centra v Modletické 
ulici, kousek od zastávky Ke Kateřinkám. 
Rodina z Chodovce se rozhodla pro-
střednictvím centra darovat již nepo-
třebné hračky, boty a oblečení, přitom 
sami byli před časem v roli obdarová-
vaných, protože zkrátka neměli na jídlo. 

Teď naopak věnovali něco ostatním zase 
oni. A o to jde: umět pomoc nabízet i při-
jímat. A hlavně o ni vůbec požádat! Na 
jednu stranu je pochopitelné, že o svých 
potížích lidé mluví neradi. Někdo se sty-
dí, někdo si zase odmítá připustit, že se 
dostal do situace, kdy pomoc potřebuje, 
případně nevěří, že ji obdrží. Přitom na-
prostá většina lidí velmi ráda pomáhá, 
protože je to normální a zdravá společ-
nost je na ochotě postarat se i o druhé 

postavena. Pokud kolem sebe člověk 
v nelehké situaci má dost přátel a souse-
dů, kterým není lhostejný, je téměř jisté, 
že obtížné období překoná. Buď mu jeho 
okolí pomůže přímo, nebo poradí se zís-
káním pomoci odjinud – od státu a jeho 
úřadů, od městské části či třeba z Chari-
ty. Vězte tedy, že pokud v případě nouze 
zavoláte o pomoc v Modletické 1389/3, 
dostanete ji!
  PhDr. Jan Jaroš, HPP11/KDU-ČSL

• My jsme Vám to říkali, že rekonstruk-
ce Sandry bude velký průšvih. A skutečně 
je! | Když v r. 2018 oznámil tehdejší sta-
rosta Jirava, že rekonstrukce Sandry bude 
stát 160 mil. Kč, říkali jsme, že je cena silně 
podhodnocená. Měli jsme pravdu, násled-
ně cena vystoupala na 299 mil. Kč, s více-
pracemi na současných 391 mil. Kč.
Když jsme tvrdili, že realizační projekt ne-
obsahuje zateplení budovy, které je ne-
zbytné pro kolaudaci, tvrdil nám radní 

Prokop a starosta Dohnal, že zateplovat 
není třeba. Měli jsme pravdu, radnice nyní 
připravuje projekt na zateplení a výměnu 
oken v ceně cca 200 mil. Kč.
Když jsme tvrdili, že bez parkovacího domu 
bude dalších 200 aut v okolních ulicích pro-
blém, byli jsme ujišťováni, že parkovací 
dům bude současně s dokončením rekon-
strukce. Nebude.
Původní termín dokončení 08/2021 se 
změnil na termín „neurčito“.

Shrňme si to – 350 mil. Kč nákup budovy, 
400 mil. Kč rekonstrukce vnitřních prostor, 
200 mil. Kč zateplení, 300 mil. Kč parkova-
cí dům. Celkem 1,25 mld. Kč za 174 bytů. 
Náklady MČ za jeden, povětšinou malome-
trážní byt tak činí 7,2 mil. Kč. Na zateplení 
nemá navíc P11 finance, na parkovací dům 
rovněž ne. Už víte, proč je Sandra průšvih 
a proč je JM zanedbané? Protože radnice 
investuje neefektivně.
  Ladislav Kos, HPP 11

• Ovčárna – participatůra jen na oko | 
Před začátkem prázdnin, jen 2 dny pře-
dem, informoval web a FB radnice o před-
stavení bytového domu Ovčárna. Do 
malé zasedačky hotelu Globus na Rozty-
lech mohly najednou pouze 3 osoby. Pro-
jekt představoval pouze architekt, za in-
vestora a za Prahu 11 nebyl přítomen 
nikdo! Touto cestou apeluji na naše rad-
ní, proč pozvánka na tuto dlouho očeká-
vanou akci nebyla zveřejněna v radničních 

médiích v dostatečném předstihu? Proč 
nebyla avizována v časopise Klíč? Infor-
movala radnice představitele SVJ a BD 
v dotčené lokalitě? Připomínám, že se jed-
ná o kontroverzní záměr, proti kterému 
vzniklo již několik petic se stovkami pod-
pisů místních občanů, požadujících mimo 
jiné veřejné projednání této stavby. Ob-
dobným způsobem probíhá „participace“ 
u většiny záměrů na Praze 11. Takto si 
radnice představuje slibovanou participaci 

s občany při projednávání stavebních pro-
jektů? Uvedený případ je předzvěstí igno-
race názoru veřejnosti, kterou má přinést 
nový stavební zákon. Jeho cílem je upřed-
nostnění rychlosti výstavby nad kvalitou 
bydlení, ochranou zdraví, krajiny a život-
ního prostředí. Vzpomeňme tedy při pod-
zimních volbách, že tohoto legislativní-
ho bastarda zplodili poslanci ANO, SPD, 
KSČM a ČSSD. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11 

• Participativní smlouvy na Praze 11 | 
O tom, že participativní smlouvy s inves-
tory jsou důležité, nemůže být pochyb. 
Jak je tomu ale na Praze 11? Zastupitel-
stvem schválené dvě smlouvy neobsahují 
nic jiného, než co v projektech bylo od po-
čátku, tedy od doby, kdy se o žádné par-
ticipaci nehovořilo. (Nemluvě o smlouvě 
s Globusem.)
Z výkazu práce p. Adámka ale vyplý-
vají další překvapení. Slyšeli jste už 

o další prodejně Lidl, která má stát na 
Jižním Městě? V tuto chvíli na www Pra-
hy 11 nic takového nenaleznete. Ale par-
ticipativní smlouva se už připravuje. Zrov-
na tak jako smlouva spojená se záměrem 
Blue Building, který na webu MČ je, ale ne-
byl zatím představen na VURŽP ani nebyl 
projednán s občany. Dokonce se připravu-
je smlouva s majiteli Galaxie, i když VUR-
ŽP prezentovaný projekt odmítl. Také se 
ihned řeší smlouva s firmou Medical Spa, 

ačkoli záměr lázní v přírodním parku bude 
potřebovat změny územního plánu z ne-
zastavitelného území na zastavitelné.
Nabízí se otázka, zda MČ při jednáních 
opravdu hájí zájmy svých obyvatel, když 
o participaci developera vyjednává ještě 
předtím, než zná názor lidí, kteří budou vý-
stavbou bezprostředně dotčeni. Nebo ji 
už odmítli a poradní orgány se s občany 
dokonce shodly.
  Zuzana Malá, HPP 11

Názory zastupitelů

• Reakce místostarosty pro územní rozvoj Ing. Martina Sedeke | Zastávám názor, že pokud příspěvky zastupitelů neobsahují osobní 
útoky na jiné osoby nebo zjevné nepravdy, neměly by být komentovány, přesto bych rád k tomuto příspěvku něco poznamenal. Abych 
dodržel tento svůj postoj, nebudu zde tento příspěvek komentovat. 
Mou reakci naleznete na mém fb profilu ( https://www.facebook.com/martin.sedeke.ods )



Harmonogram přistavování VOK v září a říjnu 2021 
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 
na objemný odpad (VOK) budou v září a říj-
nu 2021 přistaveny na Jižním Městě v níže 
uvedených termínech. VOK jsou přistaveny 

ve stanovený den pouze po dobu 4 hodin, 
a to v jednotném čase od 15:00 do 19:00 
hod. Po celou dobu přistavení VOK je pří-
tomna obsluha, která koordinuje ukládání 
odpadů.

Bližší informace získáte na Odboru životního 
prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, 
Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 902 369 
nebo 267 902 320 a na webu: praha11.cz/
cs/mestska-cast/zivotni-prostredi/odpady/

Září 2021

1. A. Malé x Hviezdoslavova 14. 9. 2021
2. Benkova 1691 1. 9. 2021
3. Černockého (parkoviště) 16. 9. 2021
4. Divišovská x Šternovská 30. 9. 2021
5. Doubravická × Bohúňova 8. 9. 2021
6. Hekrova (parkoviště) 29. 9. 2021
7. Janouchova 671 (u MŠ) 9. 9. 2021
8. Michnova × Podjavorinské 2. 9. 2021
9. Mnichovická × Tatarkova 23. 9. 2021

10. Radimovická 1424 (parkoviště) 13. 9. 2021
11. Ženíškova × Květnového vítězství 15. 9. 2021
12. Dědinova 2002 7. 9. 2021
13. Kloboukova 2230 (parkoviště) 6. 9. 2021
14. Krejnická 2021 (za Chrpou) 20. 9. 2021
15. Láskova × Malenická 22. 9. 2021
16. Petýrkova 1953 21. 9. 2021

Říjen 2021

1. Blažimská × Klapálkova 25. 10. 2021
2. Brandlova 1641 (za Startem) 26. 10. 2021
3. Hlavatého × Mejstříkova 26. 10. 2021
4. Konstantinova × Metodějova 20. 10. 2021
5. Majerského × Samohelova 14. 10. 2021
6. Modletická 1390 (vnitroblok) 13. 10. 2021
7. Mokrá × Zimákova 12. 10. 2021
8. Rujanská x Donovalská 21. 10. 2021
9. Schulhoffova 794 11. 10. 2021

10. Tererova (u ZŠ) 7. 10. 2021
11. Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 6. 10. 2021
12. Dědinova × Filipova 4. 10. 2021
13. Gregorova × Hrudičkova 5. 10. 2021
14. Hrdličkova × Blatenská 18. 10. 2021
15. Vojtíškova 1783 19. 10. 2021
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• Lesopark Jižní Město žije, občané vza-
li záhonky do svých rukou. | Před prázd-
ninami jsem vám představil naši vizi Le-
soparku Jižní Město. My, co tu žijeme 
chceme sjednotit veřejný prostor na Již-
ním Městě po vzoru Klánovic. Veřejný 
prostor budou tvořit původní zbytky hos-
podářských lesů, kterými jsou Milíčovský 
les, kousek Krčáku a Kunratický les na 
okrajích naší čtvrti. Ve vnitrozemí Jižního 
Města I a II využijeme již existující shluky 

stromů a doplníme je lázeňskou koncep-
cí městského parku. Veřejný prostor by 
měl vedle sportovišť pro děti i senio-
ry a dětských hřišť obsahovat také ote-
vřené travnaté plochy na piknik na pod-
zimním sluníčku, ohraničené bohatou 
skladbou stromů a keřů. Vytvoříme tak 
veřejné arboretum, sbírku živých dřevin. 
My, co tu žijeme podporujeme také veřej-
ný ovocný sad, o který se budou starat 
zahradníci, ale jeho plody budou veřejně 

přístupné obyvatelům Prahy 11. Veřejný 
prostor doplní desítky nových laviček ve 
stínu stromů a také koncept veřejné za-
hrady s vodními plochami a bohatými zá-
honky, o které budou pečovat zahradníci. 
Podpoříme také vznik bezplatných nízko-
nákladových toalet ve veřejném prosto-
ru. My, co tu žijeme změníme Prahu 11 
v Lesopark Jižní Město.
 Bc. Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Úplný úlet? Místo hostivařského pří-
rodního parku chce koalice postavit láz-
ně. A první z Passerových budov na Roz-
tylech zahajuje územní a stavební řízení. 
| Tak se to rozjíždí. Administrativní budova 
Plaza (7 pater), první z Passerových budov 
„nového roztylského BBCentra“, zahájila 
řízení. 13 let se nám dařilo chránit před-
polí Krčského lesa před nezměrnou chutí 
pana Passera zastavět Roztyly. Společná 
práce Passerinvest, MČ P11 a magistrátu 

přináší první ovoce. Prodané městské po-
zemky, měněný územní plán, územní stu-
die na míru, to je jen krátký výčet mnoha-
letého systematického obětování Roztyl 
zájmům developera Passerinvest Group, 
a.s. Veřejný zájem a přání občanů zacho-
vat Roztyly pro rekreaci a sport úplně vy-
mizely. Hnutí pro Prahu 11, spolky Zele-
né Roztyly a Ochrana Roztyl pomáháme 
místním obyvatelům. Proti mocným de-
veloperům a zaprodané radnici to jde 

bohužel těžko. A úplný úlet? Koaliční Vý-
bor pro územní rozvoj v červnu schválil 
postavit lázně přímo místo hostivařské-
ho přírodního parku! Pochybný investor, 
který údajně nemá ani korunu, má zálusk 
na likvidaci parku a zastavěnost zeleně se 
má vyrovnat nové masivní zástavbě Opa-
tova. O dopravní katastrofě ani nemlu-
vím. Hlavně dobré zdraví všem do nového 
školního roku.
 Šárka Zdeňková, HPP 11

• Nepodpoříme žádnou formu placené-
ho parkování | Můj kolega Robert Vaší-
ček na posledním Výboru pro územní 
rozvoj hlasoval proti placeným garážím 
naproti Chodovskému hřbitovu. Garáže 
mají posloužit ke kolaudaci Sandry na 
obytný dům. Slíbili jsme vám ve volbách 
2018, že ghetto Sandra a Opatov ne-
podpoříme, a náš postoj je zásadový. 
Podařilo se nám veřejnou debatou tla-
čit na snížení počtu ubytovacích jednotek 

v Sandře, ale stále nám radnice nezajis-
tila, že se do Sandry v budoucnu nena-
stěhují problémoví obyvatelé. Radnice 
přilévá benzín do ohně, když maluje na 
dalších nových místech žluté čáry a osa-
zuje zákazové značky. Radnice by chtě-
la řešit parkování modrými zónami. My 
s tím zásadně nesouhlasíme. Modré 
zóny dělají ze svobodných občanů otro-
ky. Je tu někdo mezi čtenáři, kdo by ne-
chtěl vlastní parkovací místo na zahradě 

svého domu? Na Jižním Městě zkrátka 
žijí lidé, kteří se vzdali zahrady a gará-
že a obec by jim měla garantovat veřej-
né parkovací místo zdarma. Ostatně na 
vlastní zahradě přece taky neplatíte po-
platek. Navštívili jsme s kolegou Prahu 9, 
kde na sídlišti zavedli modré zóny. Jaké 
překvapení, míst je stále nedostatek. Po-
můžou jedině patrové nástavby na stáva-
jících velkoplošných parkovištích. 
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme
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Hledáme nové kolegy se zájmem o poctivou práci do trvalého pracovního poměru, na brigádu nebo na Ž.L. v oboru výroby 
nerezového nábytku. Předcházející zkušenosti ze stejného nebo příbuzného oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.  

Máme zájem i o čerstvé absolventy učebních oborů nebo průmyslových škol bez předchozí praxe.

Volné pozice:  • svářeč (TIG/WIG, tloušťky plechu 0,8 ÷ 2 mm) – svářecí průkaz není podmínkou  
  • zámečník – obsluha CNC-lisů, ruční práce  
  • truhlář  
  • elektrikář  
  • pomocné a úklidové práce (vhodné i pro ženy) – možno i na zkrácený úvazek 

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami MHD z metra Budějovická nebo Opatov.
Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. Nástup nejlépe ihned nebo dle dohody.

 Kontakt: e-mail skorpa@nerez-skorpa.cz nebo telefon +420 602 653 157, web www.nerez-skorpa.cz
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz
• široká nabídka masa a masných výrobků 

 z vlastní výrobny
• maso pro vás bouráme denně čerstvé
• maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
• velký výběr lahůdek, salátů, obložených 

chlebíčků, pečiva

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Akční nabídka platná od 30. 8. 2021 – 10. 9. 20201  
nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny za kg.

Navštivte nás i v našich dalších prodejnách  
v Praze. Těšíme se na Vás.

www.krecekkk.cz

eshop.krecekkk.cz

Hovězí přední karabáček kráva 179,90 Kč 169,90 Kč
Hovězí přední kližka kráva 179,90 Kč 169,90 Kč
Vepřová pečeně s kostí 119,90 Kč 99,90 Kč
Párky učňovské 189,90 Kč 169,90 Kč
Šunka výběrová 229,90 Kč 209,90 Kč

Akční nabídka

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY, s.r.o.
Novomeského 2139, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 267 915 120, 739 448 621

FILMOVÁ A ANIMAČNÍ TVORBA

FOTOGRAFIE A MÉDIA

VÝTVARNICTVÍ A UŽITÝ DESIGN

ART MANAGEMENT A PRODUKCE

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE

Obor Multimediální tvorba, 82-41-M/17, čtyřleté denní vzdělávání 

Obor Multimediální tvorba, 82-41-M/17, čtyřleté denní vzdělávání 

Obor Multimediální tvorba, 82-41-M/17, čtyřleté denní vzdělávání 

Obor Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, čtyřleté denní vzdělávání 

Obor Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, čtyřleté denní vzdělávání 

WWW.EDUSO.CZ

Dny otevřených dveří a zkoušky „nanečisto”
7.10. 2021 | 20.10. 2021 | 4.11. 2021 | 23.11. 2021 | 29.11. 2021 | 
13.1. 2022 | 2. 2. 2022 a 15. 2. 2022, vždy od 13.00 do 17.00 hodin



Vaše nová lékárna je otevřena tepr-
ve krátce, dá se říct, že už máte stá-
lé zákazníky? 

Naše lékárny znají lidé v Praze 
zvláště z poliklinik. Od roku 2011 se 
navíc rozšířily také o prodejny zdravé 
výživy Ošatka. Troufám si říct, že naši 
zákazníci jsou nám věrní. Získáváme si 
je přátelskou, rodinnou atmosféru, ši-
rokou nabídkou služeb a sortimentu. 
Opíráme se o zkušený a profesionál-
ní tým, který je schopný každému po-
radit a vše ochotně vysvětlit. Stálým 
zákazníkům nabízíme věrnostní pro-
gram s celou řadou zajímavých výhod.

Lékárnu si lidé běžně spojují s mís-
tem, kam je pošle lékař s receptem. 
Dnes už ale lékárny nejsou jen vý-
dejny léků – v čem je ta vaše jiná? 

Kromě výdeje léků na předpis 
a prodeje volně prodejných léků a do-
plňků stravy je v lékárnách běžně do-
stupná také dermokosmetika. U nás 
máme kromě toho ještě samostatný 
úsek zdravotních potřeb se širokou 
nabídkou bot, cvičebních pomůcek, 
ortéz, kompresivních punčoch a dal-
ších, které si může zákazník vyzkou-
šet v diskrétní zkušební kabince.

Na své si u nás přijdou i vyzna-
vači zdravého životního stylu, kte-
ří u nás najdou část sortimentu pro-
dejen zdravé výživy Ošatka. Nakoupit 
si jej mohou přímo na místě nebo si 
na e-shopu Osatka.cz vybrat ze širo-
kého výběru dobrých, zdravých a pří-
rodních potravin a objednávku si 
u nás vyzvednout. Lékárna však stále 

zůstává hlavně zdravotnickým zaříze-
ním, které kromě vlastního prodeje 
nabízí také odborné poradenství v ob-
lastech užívání léků a prevence zdraví. 
Zákazníci si u nás mohou např. nechat 
změřit tlak či orientační hladinu cuk-
ru v krvi. 

V době koronavirových opatření 
zůstaly lékárny otevřeny, vztahy se 
zákazníky to jistě obrovsky posílilo. 
Změnil se způsob prodeje a sorti-
ment zboží za poslední rok? 

Lidé si častěji přicházeli pro rady 
ohledně dlouhodobé léčby, ale i akut-
ních onemocnění, protože řada ordi-
nací zůstala uzavřená nebo lékaři or-
dinovali pouze po telefonu. Klienti si 
k nám ale chodili i pro osobní kon-
takt, když byli zavření doma, izolo-
vaní od kolegů, přátel, často i od ro-
diny. Lékárna bylo jedno z mála míst, 
které jim zůstávalo otevřené. Snaži-
li jsme se, aby u nás panovala přátel-
ská atmosféra, vyslechli jsme si potí-
že našich zákazníků, popovídali jsme 
si s nimi. To často stačilo k tomu, 
aby odcházeli přeci jen lépe naladěni, 
a tím jsme zase pomohli jejich dušev-
nímu zdraví. Lidé zažívali zvýšený tlak 
na psychiku, stres plynoucí ze všech 
koronavirových opatření, což s sebou 
přinášelo problémy, jako jsou poruchy 
spánku či výkyvy hmotnosti. A právě 
o doplňky stravy k řešení těchto obtí-
ží měli naši zákazníci zájem. V pande-
mii se do popředí zájmu dostala oblast 
imunity a obecně zdravějšího životní-
ho stylu s důrazem na prevenci.

Jsou i v lékárenství nějaké novinky, 
které zákazník nepostřehne, a při-
tom zkvalitňují péči? 

Velkým přínosem bylo určitě zave-
dení eReceptu a od června loňského 
roku také možnost vyzvednout si své 
recepty pouze na občanský průkaz. To 
výrazně usnadnilo výdej léčiv zvláš-
tě seniorům, kteří byli často bezradní, 
když jim lékař zaslal recept do mobil-
ního telefonu. Nepochybným zkvalit-
něním péče o zákazníka je zpřístupně-
ní sdíleného lékového záznamu, díky 
kterému dokážeme odhalit případné 
chyby v preskripci – záměnu lékové 
formy, překročené či chybné dávko-
vání, duplicitu předepsaných léků či 
alergie na účinnou látku. Prohlubuje 
se tak komunikace mezí lékárníkem 
a lékařem, což pomáhá zkvalitnit léč-
bu našich pacientů.

Zajímavou novinkou je bezesporu 
možnost rezervace léků on-line. Ob-
čas se totiž může stát, že daný lék 
není v lékárně skladem. Aby pacient 
nemusel do lékárny chodit dvakrát, 
může využít této služby, a jakmile jsou 
pro něj léky připraveny, lékárna ho in-
formuje e-mailem nebo SMS.

Zaměřujete se na potřeby zákazní-
ka i v návaznosti na roční období – 
poradíte co s sebou na letní či zimní 

dovolenou, do ciziny nebo tropů? 
Kromě toho, že pravidelně při-

pravujeme akční leták, který obsahu-
je produkty vytipované pro aktuální 
období a pro potíže, které jsou s ním 
spjaté, míváme i speciální tematické 
kampaně. Například od června jsme 
v rámci kampaně Výhodná lékárnička 
vytipovali pro zákazníky téměř 30 pro-
duktů, které by neměly chybět v žád-
né správně vybavené lékárničce na 
letní dovolenou.

Na podzim připravujeme kampaň 
na podporu imunity, která je důleži-
tá nejen v koronavirové době, ale i při 
návratu dětí do škol za sychravého 
podzimního počasí. Za zvýhodněné 
ceny tak budou k dostání např. vita-
miny C, D a celá řada dalších.

Lidé si při nákupu v obchodech 
chtějí udělat radost… Čím si mohou 
udělat radost u vás? 

Do lékárny chodí lidé primárně ře-
šit své zdravotní problémy. I lékárna 
však může být místem, kam si člověk 
přijde udělat radost např. nákupem 
kosmetiky, obuvi či zdravého mlsání. 
Samozřejmě, že našim klientům dělají 
radost také slevy na sezónní produk-
ty. A navíc členové našeho věrnostní-
ho programu od nás dostávají dárky 
k svátku a narozeninám.
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Lékárna už není jen pro nemocné, uděláte si v ní i radost
Do nově otevřené lékárny Pharmacentrum Háje zavítali první návštěvníci 
letos v polovině června a stala se tak už pátou lékárnou společnosti ME-
DICON Pharm s.r.o. v Praze. Ta provozuje lékárny už třicet let a kromě OC 
Háje najdete její lékárny také v OC DBK a na poliklinikách Budějovická, 
Vysočany a Holešovice. O novinkách v lékárně jsme si povídali s Mgr. Mi-
loslavou Jakešovou, vedoucí lékárnicí Pharmacentrum Háje.



BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí investici 
pro moje děti. Nevadí i právně kompli-
kované případy. Výkup bytu i s věcným 
břemenem na dožití možný. Děkuji za 
nabídku, tel. 728 384 509
• Koupím chatu, chalupu do 50 km od 
Prahy, v dobrém i špatném stavu. Děkuji 
za nabídku, tel.: 725 911 070
• Jsme rodina s dětmi a hledáme 3 – 4 
pokojový byt na Chodově nebo na Há-
jích. Nejsme RK. Platíme bez hypotéky. 
Děkuji za nabídky, Fidlerová, tel. 778 556 
799, kata.fidlerka@seznam.cz
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na 
JM jako doma! Prodáme, pronajmeme, 
vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-
hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 
ZDARMA poradit do našich kanceláří: Pe-
týrkova 1993/30 a Květnového vítězství 
2408/5 na tel. 607 00 11 88, na  
e-mailu: info@jihomestskereality.cz
• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo 
větší do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. 
Dlouhodobě, může být balkon, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě.  
RK nevolat. Děkuji. 605 845 088
• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. 
Hlouška nabízí profesionální a ověřené 
služby při prodeji bytů na Jižním Městě. 
Využíváme nejmodernější technologie při 
prezentaci, postupy i databázi zájemců, 
abychom klientům zajistili nejvýhodnější 
prodej jejich bytu. HLOUŠEK REALITY Re-
alitní centrum Jižní Město. Vestibul metra 
Opatov. www.zbynekhlousek.cz,  
tel. 732 237 741, 732 174 735
• Koupím zahrádku v Praze a blízkém 
okolí, nejlépe s dobrou dostupností z Již-
ního Města. Volejte nebo pište prosím na 
tel. 603 809 432

• Přímý zájemce koupí byt. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Na velikos-
ti a stavu bytu nezáleží. Na vystěhování 
nespěchám. Vyplatím dluhy nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664
• Koupíme byt v novostavbě v Praze 4 
nebo 10, ideálně Milíčovský háj. Buď byt 
2+kk nebo byt 3+kk a větší. Garážové 
stání a balkon/terasa výhodou.  
Tel. 606 862 991
• Pro několik zájemců hledám ke koupi 
byt OV 2+kk v pěší dostupnosti na metro 
Chodov, možná je i výměna s doplatkem za 
byt OV 3+1/L také na JM. Makléřka PhDr. 
Jana Hloušková, tel. 732 174 735
• Přímý zájemce – investiční společnost 
koupí byt 2kk – 3+1. Ideálně před rekon-
strukcí. Platba v hotovosti do týdne. Vypla-
tíme provizi za tip. UNGELT INVEST s.r.o., 
776 672 943
• Sháním byt ke koupi za rozumnou cenu. 
Možno i od starších lidí s možností dožití či 
dalších výhod. Nejsem realitní kancelář. Je 
mi 35 let a zabývám se počítači. Tel.: 704 
616 188
SLUŽBY
• Rekonstrukce bytových jader, prová-
díme kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a nebytových prostor. Tel.: 732 359 883, 
www.rek-bachr.cz
• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ PŘI-
ZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ  
EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNIC-
TVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY,  
DPH. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. 
WWW.ADMIS-UCTO.CZ, 
T: 604 618 298, 222 364 018
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz 
suti. Rekonstrukce jader, domků, nebyt. 
prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 
738, marti.dvorak@centrum.cz 

• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE 
– VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE – 
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. 
DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel.: 733 
720 950, pavel.janci@email.cz
• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Čiš-
tění, odvirování a servis PC u Vás doma. 
Výběr, nákup a opravy tabletů, monitorů, 
tiskáren atd. Výuka práce na PC.  
T: 733 731 892, www.davidsimko.cz
• 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 
• Servis plastových oken. Okna je nutno 
jednou za dva roky seřídit a promazat, 
jinak neplní svou funkci a dochází k váž-
nému poškození. Prodej žaluzií.  
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz.  
Tel.: 601 236 957
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme 
malířské a lakýrnické práce. Byty, neby-
tové prostory, školy, kanceláře. T: 606 
556 547, www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 
678 v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz 
starých chladniček.
• MATRACE NA MÍRU – prodej – moli-
tany, mol. drť, koženky, potahové látky, 
juta, plátna a jiné. Čalounictví Na Veselí 2 
– za rohem domu, P4, parkování v místě.  
Tel.: 241 402 270. www.molitany.cz
• Elektrikářské práce a el. revize domů, 
SVJ, BD, škol. Odstranění revizních zá-
vad. Revize spotřebičů. Nové el. vedení, 
výměny, opravy v bytech, domech.  
t. 604 516 344. www.elektrikarerben.cz

• Vážení zákazníci, nabízíme malířské 
práce, štukování stěn i stropů.  
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, BATE-
RIE, odpady, topení. Rozvody  
vody a instalace. Připojení myček,  
praček. Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, 
levně, se zárukou. Včetně víkendů.  
Tel.: 602 377 213
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, mo-
nitorů atd. Rozumné ceny. AVC SERVIS – 
tel.: 222 361 720, mob.: 602 390 630
• SADROKARTONOSKAR provádíme 
sádrokartonářské práce – příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické a malířské práce.  
SADROKARTONOSKAR@email.cz, 
T: 774 042 960
• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! 
Provádíme čištění, zrychlení, instalace, 
opravy, konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 731 732 737. Těšíme se 
na vás. Váš itcan.cz
• Vyčistíme Váš koberec, sedačku 
a křesla u Vás strojem na vlhko extrakční 
metodou. Zbavíme Vás prachu, nečistot 
a roztočů. Slušné jednání a zkušenosti.  
T.: 724 006 275. www.pvj-group.cz/uklid
• DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění 
koberců a sedaček extrakčním strojem 
Kärcher Puzzi. Jedná se o nejúčinnější 
metodu čištění. Dále nabízíme mytí 
oken včetně rámů a parapetů.  
Tel.: 732 212 022
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci... T. 777 
285 669, www.kadernice-do-domu.cz.
• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635
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TRÁPÍ VÁS ŽLUČNÍK A ODKLÁDÁTE OPERACI?  
NEDĚLEJTE TO.

n �I�v�této�nelehké�době�provádíme��
laparoskopické�operace�žlučníku. 

n  Termíny�máme�krátké�a�veškerá�péče��
je�hrazena�zdravotní�pojišťovnou.

n  Můžete�se�k�nám�objednat�i�bez�doporučení�praktického�
lékaře�na�našich�webových�stránkách�nebo�na�telefonu�
272�916�680.

www.palas-athena.cz
Palas Athéna, Hviezdoslavova 509/25, Háje
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Hledá nové zaměstnance 
do našeho týmu na pozice 

 Guard (321 724 Kč/rok) 
Guard Team Leader (361 063 Kč/rok) 

Shift Supervisor (398 456 Kč/rok)
 
POŽADUJEME

• SŠ, znalost AJ / ČJ        
• min. 6 měsíční zkušenosti v oblasti ostraze 

a bezpečnosti (v závislosti od pozice).
• výpis z rejstříku trestů

CO NABÍZÍME 
• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• stravenky v hodnotě 65 Kč/den    
• 13. měsíční plat
• roční platový růst na základě osobního 

hodnocení                          
• 25 dní dovolené
• penzijní připojištění             

Více informací na webové stránce: 
US Embassy – ERA Jobs
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INZERCI  
PRO VÁS ZAJISTÍ

732 574 319 
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
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CESTOVNÍ AGENTURA 
WWW.NUBIS.CZ
Tel.: 777 755 714
OC Háje, Arkalycká 757, 149 00 Praha 11

HORY
A EXOTIKA2021-22

FIRST
MINUTE
CENY

FIRST
MINUTE

• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad, Tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• Instalatérské práce, topení,  
zedn. práce. Výměna kuch. desek a dře-
zů. Volek-Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, in-
stalace wifi, internetu, notebooků, výuka 
s trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 
604 806 516 (i SMS), daro@daro.cz,  
www.daro.cz
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. 
Pracujeme v RESPIRÁTORECH a použí-
váme vlastní přípravky. Tel. 737 139 900
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhová-
ní-Doprava. Tel.: 773 484 056
• Mytí oken včetně rámů, žaluzií a para-
petů od úklidové firmy. Nechte tuto práci 
na nás, už nelezte po štaflích. Používáme 
vlastní náčiní a prostředky. Tel.: 724 006 
275. www.pvj-group.cz/okna
• Sekáme trávu včetně odvozu, 
vyčistíme zarostlý pozemek od vysoké 
trávy a náletů, provádíme prořez trávníků 
vertikutátorem, zakládáme nové trávníky. 
T.: 724 006 275. www.pvj-group.cz
• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kva-
lita, osobní přístup. Tel: 773 540 170, 
email: info@cisteniburian.cz, www. 
cisteniburian.cz
• Řežeme živé ploty a keře, snížíme 
přerostlý živý plot, prořežeme či  
odstraníme stromy. Máme vlastní 
techniku, bioodpad odvezeme, máme 
i plošinu do výšek. T.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz
• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
580 Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez 
poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-
sažéři, snadné objednávání, spolehlivost. 
www.mrtransfer.cz, tel. 603 431 716, 
608 553 080
• Vyklízení levně, odvoz věcí do 
sběrného dvora. Vykupujeme funkční 
lednice, mrazáky, pračky, historické šicí 
stroje, jízdní kola, rudly, motocykly, ze-
mědělskou techniku. Tel. 777 207 227

• Snadná výměna záclon-spouštěcí 
garnýže, žaluzie, rolety, sítě proti hmy-
zu, montáže, opravy. Volejte: 602 371 
996. e-mail: vlkpavel@sendme.cz.
• ODHAD CENY NEMOVITOSTI 
ZDARMA. Prodáváte nemovitost? Vyu-
žijte naše zkušenosti. www.realitykoci.
cz, koci@sterlingreality.cz , tel.: 777 
777 599 
• Hodinový manžel. Provádím řemesl. 
aj. práce v Praze. Mám dlouholet. praxi 
i vl. nářadí. Kvalita a spolehlivost je 
zaručena. Tel. 739 613 488 – mail: 
jin60jir@seznam.cz
PRÁCE
• Hledáme zdravotní sestru na část. 
úvazek do ordinace prakt. lékaře na P 4, 
tel. č. 722 292 004
• Hledáme na výpomoc lékaře do prak-
tické ordinace pro Prahu 4 a Prahu 10. 
Částečný úvazek, možno i důchodce. 
T: 722 292 004
• Přijmeme brigádníka na práci  
ve výrobě palet. T: 734 490 261 
e-mail: andrea.hirsl@paletgroup.cz
OSTATNÍ
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROB-
NOU GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ 
KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. 
TEL. 603 247 819 E-MAIL: 
CENTRUMS.T@POST.CZ
• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6, 1. patro přijímá k registraci nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme. 
Tel. 267 914 143, 721 479 023
• Koupím LP, desky, staré pohlednice 
a známky. Tel: 602 821 910
• Chlazená, hotová jídla v pevném 
obalu. Vhodné pro maminky i seniory. 
Trvanlivost 21-90 dní. Šetřete váš čas 
a nestůjte u plotny. Jídlo si můžete objed-
nat do zásoby na www.nase-kuchyn.cz
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TENIS CENTRUM DONOVALSKÁ 
SPORTOVNÍ AREÁL ZŠ DONOVALSKÁ 

Donovalská 1684 – naproti vodnímu svetu Praha 11 (Jedenáctka) 
www.tcdonovalska.cz 

Tel. 736 762 150 

NABÍZÍ MOŽNOST PRONÁJMU 

TENISOVÁ ŠKOLA PRO DETI I DOSPELÉ 

TENISOVÉ KURTY VENKOVNÍ ANTUKA 

TENISOVÉ KURTY VENKOVNÍ UMELÁ TRÁVA 

TENISOVÉ HALY V ZIME I V LÉTE 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

TENIS CENTRUM DONOVALSKÁ 
SPORTOVNÍ AREÁL ZŠ DONOVALSKÁ 

Donovalská 1684 – naproti vodnímu svetu Praha 11 (Jedenáctka) 
www.tcdonovalska.cz 

Tel. 736 762 150 

NABÍZÍ MOŽNOST PRONÁJMU 

TENISOVÁ ŠKOLA PRO DETI I DOSPELÉ 

TENISOVÉ KURTY VENKOVNÍ ANTUKA 

TENISOVÉ KURTY VENKOVNÍ UMELÁ TRÁVA 

TENISOVÉ HALY V ZIME I V LÉTE 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 
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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.

PRO ŘÁDKOVOU  
INZERCI  

PROSÍM KONTAKTUJTE
Tel.: 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz
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