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městské části Praha 11. 

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Prahy 11,
společně jsme již v posledních dnech pocítili, že se podzim rozeběhl do plných obrátek. Ranní teploty klesly, přes 

den ubylo slunečního svitu a přibylo oblačnosti. Na druhou stranu několik zářijových dnů bylo velmi pěkných a praktic-
ky nám tak vytvořily letošní „babí léto“, které mám osobně velmi rád.

V úterý 7. září 2021 mi bylo velkou ctí ocenit jménem městské části Praha 11 pracovníky složek integrovaného zá-
chranného systému, kteří během své pracovní činnosti a služby působí na území Prahy 11. Prakticky tak téměř denně nasa-

zují své životy pro udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví a majetku obyvatel naší městské části.

Pokud jste se stihli zastavit na letošních Dnech Prahy 11, tak jste si zcela jistě užili i kvalitní hudební vystoupení v parku u Cho-
dovské tvrze. V letošním roce ve dnech 9. až 11. září 2021 vystoupily skupiny Lollipopz, Vilda Čok se skupinou Bypass, Bára Basi-
ková, Dan Bárta & Illustratospere, Jamie Marshall (Anglie), Kamil Střihavka a The Leaders, Džezvica, Tygroo a další umělci. Zároveň 
také proběhlo  představení techniky, automobilů i ukázka zásahů složek integrovaného záchranného systému v Praze. Společnosti 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s., která Dny Prahy 11 pro nás všechny připravila, patří za zdárný průběh a skvělou organizaci velký 
dík. Podařilo se tak společně oslavit 45. výročí vzniku Jižního Města a také 50. let od doby, kdy na území Prahy 11 přijela první sta-
vební technika.

Ve středu 22. září jsme za MČ Praha 11 předali v prostorách místního oddělení Jižní Město v Kaplanově ulici věcné dary zástup-
cům Ředitelství Policie hl. m. Prahy. Konkrétně se jednalo o deset speciálních vest služby pořádkové policie NAVY a 5 služebních 
notebooků, které převzali ředitel Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy brig. gen. Ing. Tomáš Lerch s paní ředitelkou Obvodního 
ředitelství Policie Praha IV plk. Mgr. Renátou Havlíkovou. Věcné dary jsou již tradičně určeny policistům do přímého výkonu služby, 
a to jak na úrovni místního oddělení, tak i Služby kriminální policie a vyšetřování. Osobně si vzájemné spolupráce velmi vážím a za 
městskou část ji budeme i nadále rozvíjet.

V oblasti volnočasových aktivit otevíráme první parkourové hřiště z 3D tiskárny ve Volnočasovém areálu Kupeckého (VAK v blíz-
kosti ulice U modré školy). Pokud budete mít možnost, přijďte se podívat ve čtvrtek 30. září 2021 ve 14:00 hodin do volnočasového 
areálu při ZŠ Kupeckého. Čeká na vás pestrý program plný parkourových vystoupení a workshopů.

Závěrem připomínám, že o víkendu 8. a 9. října t. r. proběhnou v celé České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky. V Praze 11 naleznete na celém území celkem 62 volebních okrsků. Pokud budete k tomuto tématu potřebovat 
další informace, naleznete je i na našich webových stránkách v části „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“.

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

Zprávy z Rady MČ4

  

Praha 11 ocenila novodobé jihoměstské hrdiny 

Informace k účasti MČ Praha 11 na projektu výstavby Areálu ledových sportů (ALS) 

Vidíte víc než ostatní? Vítejte v týmu!
Špatně zaparkované auto, nevynesený 
koš, spadlá větev na chodníku, rozbitá lam-
pa veřejného osvětlení… nejspíš už jste se 
s podobnou lapálií setkali na Jižním Městě 
i vy. Přestože se každý den staráme o to, 
aby veřejný prostor v naší městské části 
zůstával čistý, uklizený a bezpečný, občas 
nám to příroda nebo vandalové zkomplikují. 
Vážíme si proto podnětů, jež nám posíláte 
a díky nimž můžeme podobné situace rych-
le napravit. Všechny ostříže, kteří nám tím-
to způsobem pomáhají, vítáme v týmu 
a zároveň nabízíme pár tipů, kam podně-
ty směřovat, abychom je mohli vyřídit co 
nejefektivněji.

• NON-STOP operační středisko 
Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 11 na tel. 222 025 674 / 222 025 
675 
Jste svědkem ohrožení bezpečnosti, zdraví, 
majetku nebo jiného protiprávního jednání? 
Kontaktujte na prvním místě městskou 
policii, která má pro tyto případy non-stop 
bezplatnou linku. Využít můžete i známé 

tísňové linky 158 / 156 / 150 / 155 / 112.

• Občanská linka Prahy 11 na 
telefonu 800 104 300 nebo e-mailu 
obcanskalinka@praha11.cz
Ať už jde o výše zmíněný nepořádek 
na veřejných prostranstvích, nejrůznější 
poruchy nebo neukázněné parkování, bez-
platná občanská linka naší městské části je 
vám k dispozici. 

• Vyfoťte to! 
Nejjednodušší cestou, jak závadu či jiný 
problém nahlásit, je použít funkci Vyfoťte 
to, která je součástí aplikace Praha 11 
v mobilu. Aplikaci si lze zdarma stáhnout 
na App Store i Google Play a její používání 
je intuitivní a rychlé. Jakmile tedy v ji-
homěstských ulicích narazíte na problém, 
stačí si v aplikaci otevřít funkci Vyfoťte 
to a nepořádek nebo závadu přes ni vy-
fotit. Svůj podnět pak můžete doprovodit 
i slovním popisem, případně specifikací 
požadavku na jeho řešení. 

A proč je právě použití aplikace k zasílání 
podnětů nejlepší? Funkce Vyfoťte to iden-
tifikuje vaši polohu, kterou odešle spolu 
s podnětem a vy se tak nemusíte zdržo-
vat složitým popisem místa, kde se závada 
nachází. 

Ať už se váš podnět týká pozemku 
ve svěřené správě městské části, ve 
vlastnictví hl. m. Prahy nebo pozem-
ku soukromého, všechny výše uvedené 
varianty zaručí, že bude věc rovnou 
řešena strážníky městské policie či 
pracovníky úřadu naší městské čás-
ti, případně předána příslušným od-
borům, které se jím budou zabývat. 
Ve srovnání s pouhým komentářem 
na facebooku nebo jiným způsobem 
upozornění tak jde o opravdu účinnou 
cestu, kterou se k nám vaše podněty 
dostanou.

Děkujeme všem týmovým hráčům za 
spolupráci!

  
Výtahy v bezbariérovém domě 
Petýrkova čeká konečně rekonstrukce! 

Obyvatelé bezbariérového domu v Pe- 
týrkově ulici se po letech dočkají rekon-
strukce výtahů. Ty se v objektu nacházejí 
celkem čtyři, z nichž dva už městská část 
zrekonstruovala. Na zrekonstruování 
dalších dvou výtahů na evakuační, jež 
kvůli nedostatku finančních prostředků 
nebylo dosud možné realizovat, se nyní 
Praze 11 podařilo zajistit investiční dota-
ci z Fondu rozvoje dostupného bydlení 
na území hl. m. Prahy ve výši přesahu-
jící 14,8 milionu Kč. Celkové náklady na 
tuto investiční akci činí bezmála 20 mil-
ionů Kč včetně DPH, zbylé finanční pros-
tředky již městská část doplní z vlastního 
rozpočtu. 

„Jsem moc rád, že se mi s městem po-
dařilo dohodnout podmínky dotace 
výhodné pro obě strany. Výběrové řízení 
na zhotovitele bude vypsáno v nej-
bližších dnech,“ uvedl Petr Jirava (ANO), 
radní Prahy 11 pro sociální věci, zdravot-
nictví a bezpečnost.

Hasiči, policisté, strážníci, dobrovolní 
hasiči, záchranáři... Tito novodobí hrdinové 
se denně starají o to, aby bylo na Jižním 
Městě bezpečno a dostalo se včas pomoci 
každému, kdo ji potřebuje. Jde o náročnou 
a často i nevděčnou práci, která si zaslouží 
respekt a hlavně poděkování.

V rámci tradičního slavnostního aktu tak 
v úterý 7. září proběhlo na Chodovské 
tvrzi ocenění 25 příslušníků složek Inte-
grovaného záchranného systému hl. m. 
Prahy, kteří se v uplynulém roce zvlášť 
významně podíleli na ochraně obyvatel 
Prahy 11. Za záchranu života či dlouhodo-
bou spolupráci při zajišťování bezpečnosti 

na území naší městské části jim děkovné 
listy, pamětní medaile a dárkové koše 
předal starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Pirá-
ti) spolu s radním pro bezpečnost, sociál-
ní věci a zdravotnictví Ing. Petrem Jiravou 
(ANO).

„Je mi velkou ctí, že jsme mohli jménem 
městské části Praha 11 ocenit pracovníky 
složek integrovaného záchranného sys-
tému, kteří během své pracovní činnosti 
a služby působí na území Prahy 11. Prak-
ticky tak téměř denně nasazují své životy 
pro udržení veřejného pořádku, ochranu 
zdraví a majetku obyvatel naší městské 
části," vysvětlil starosta Jiří Dohnal.

  

Po dlouhé diskusi o dosavadním vývo-
ji projektu výstavby Areálu ledových 
sportů v sousedství Základní školy Ke 
Kateřinkám přijalo Zastupitelstvo MČ 
Praha 11 na svém 21. zasedání dne 

2. 9. 2021 usnesení o revizi majetkové 
účasti městské části na tomto projektu. 
Na základě důkladné analýzy možných 
řešení zváží rada městské části další 
postup.



Máte zájem o práci člena okrskové volební komise?
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
ve dnech 8. října od 14.00 hod. do 22.00 hod.  

a 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Zájemci o práci v komisi se mohou přihlásit jedním z následujících způsobů:
E-mailem: volby@praha11.cz 
Telefonicky: tel. č. 267 902 316, 267 902 391, 267 902 386

Odměna za práci v okrskové volební komisi činí 2300 Kč pro člena OVK,  
2600 Kč pro místopředsedu OVK, 2700 Kč pro předsedu OVK.

Součástí odměny je dále stravenka za každý odpracovaný den.

5Život na Jižním Městě

volby

Dostavba ZŠ Chodov je u konce,  
nové křídlo školy začalo sloužit dětem i pedagogům
Od 1. září mohou v Základní škole 
Chodov využívat děti i učitelé 
nové prostory. Tělocvična, 10 tříd 
i důstojné zázemí pro pedagogický 
sbor vznikly v dostavěném západním 
křídle školy, které bylo den před 
zahájením nového školního roku 
slavnostně otevřeno. S financováním 
investiční akce za 187 milionů korun 
pomohlo městské části hl. m. Praha. 

Zbrusu nová tělocvična, kabinety, šatny, 
deset kmenových i speciálních tříd: to 
vše získala Základní škola Chodov (Květ-
nového vítězství 57) díky přístavbě zá-
padního křídla, které bylo poslední srp-
nový den slavnostně otevřeno a nyní již 
naplno slouží dětem i pedagogům. Ne-
jen, že se tím zvýšila kapacita školy, kte-
rá teď pojme o 100 žáků víc, po letech 
se také podařilo vytvořit důstojné zázemí 
pro pedagogický sbor.

„Jedná se o nejstarší základní školu na 
Jižním Městě, jejíž žáci dlouhodobě do-
sahují vynikajících studijních výsledků. 
Bylo proto ostudné, že učitelé, kteří mají 
na dobrém jménu školy největší zásluhu, 
museli pracovat ve zcela nevyhovujících 
podmínkách. Tuto křivdu se nyní podařilo 
napravit, v kombinaci nového křídla s pů-
vodní školskou budovou se navíc krás-
ně snoubí historie a současnost,“ uvedla 
radní Prahy 11 pro školství Zuzana Ujhe-
lyiová (Piráti).

Slavnostní otevření přistavěného křídla 
proběhlo symbolicky den před zahájením 

nového školního roku za účasti zástup-
ců vedení jedenácté městské části, ji-
homěstských škol, zhotovitele stavby – 
generálního ředitele společnosti VCES 
Zdeňka Pokorného, primátora hl. m. 
Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti) a pražského 
radního pro školství Víta Šimrala (Pirá-
ti). Právě hlavní město se na financování 
projektu významně podílelo, a to poskyt-
nutím 65milionové dotace a bezúročné 
půjčky ve výši 103,1 milionu korun.

Energetické úspory i dotek umění

„Náklady na stavební práce, které byly 
zahájeny v červnu roku 2019, dosáhly 
187 milionů korun včetně DPH. Důvo-
dem pro tak vysoký rozpočet byla zejmé-
na úprava projektu s cílem maximálně 

snížit energetickou náročnost budovy. 
Mám velkou radost, že jsme to dokázali 
a vybudovali pro Starochodovskou školu 
naprosto moderní, úsporný objekt ener-
getické třídy A, který je minimálně v rám-
ci hlavního města unikátem,“ vysvětlil 
Ondřej Prokop (ANO), místostarosta Pra-
hy 11 pro majetek a investice.

Základní škola Chodov se nicméně pyšní 
ještě jedním unikátem. Tím je socha s ná-
zvem Kvestorka od slavného českého so-
chaře Olbrama Zoubka, která byla v rám-
ci otevření nového křídla odhalena na 
nádvoří školy dcerou samotného autora, 
paní Polanou Bregantovou. Výjimečné 
umělecké dílo bude trvalou součástí pro-
stor školy, pokud tam tedy budete mít 
cestu, nezapomeňte si ho prohlédnout! 

Odhalení sochy Kvestorka od českého sochaře 
Olbrama Zoubka

Přístavbou pavilonu přibylo ve škole 10 nových 
tříd

Slavnostní otevření doprovodilo vystoupení 
folklorního souboru Hájíček ze ZUŠ Jižní Město



Život na Jižním Městě6

Naše městská část získala další místo pro sportování. Jde o unikátní 
parkourové hřiště, které vzniklo metodou 3D tisku z recyklovaných 
materiálů. Najdete ho ve Volnočasovém areálu Kupeckého (VAK) na 
Hájích, který tak opět rozšířil svou nabídku možností, jak aktivně 
trávit volný čas. Slavnostní otevření parkouru proběhlo 30. září. 

Hřiště vzniklo díky spolupráci městské 
části se Stavební spořitelnou České spo-
řitelny Buřinka.

Ta vybírala z několika dalších městských 
částí, nakonec ale vybrala právě tu naši. 
Hlavní trumfem vůči konkurenci byl zce-
la jistě i náš nově budovaný volnočaso-
vý areál, kde jsme do budoucna s prvky 
parkouru počítali. Rád bych také poděko-
val všem spolupracovníkům, kteří se na 
úspěšné prezentaci naší městské čás-
ti podíleli. I díky nim Jižní Město získalo 
toto unikátní hřiště v hodnotě cca 3 mi-
liony korun. 

Parkour je mezi mladými lidmi stále oblí-
benější i proto, že si ho může zkusit v pod-
statě kdokoli. Jeho výhodou je i to, že je 
levný, není k němu potřeba žádná drahá 
výbava – stačí obyčejné tepláky a tenisky. 

Tím, že parkourové hřiště vzniklo právě v 
Praze 11, budou si moct tento zatím stá-
le spíš netradiční sport vyzkoušet zájemci 
všech věkových kategorií. Nové hřiště má 
kruhový tvar, parkourové překážky jsou 
oproti jiným netypické, a to nejen díky ino-
vativního způsobu výroby 3D tiskem, ale 
i použitím zaoblených tvarů.

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. Firmu oslovila Sta-
vební spořitelna, která s nimi již spolu-
pracovala dříve. Při výrobě parkourového 
hřiště tak byly využity bohaté zkušenosti 
brněnských odborníků s 3D tiskem. 

Nové 3D hřiště je tak ukázkou toho, že 
veřejná, výzkumná a soukromá sféra 

mohou úspěšně spolupracovat na pro-
jektech určených pro širokou veřejnost. 
Snad se podobný model spolupráce po-
daří na Jižním Městě realizovat 
i do budoucna. 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Máme nové unikátní 3D tištěné parkourové hřiště 

Úprava křižovatek, výstavba a renovace veřejného osvětlení 
Na podzim letošního roku čekáme na významné úpravy dvou křižovatek na 
Jižním Městě. Konkrétně se jedná o křižovatku Opatovská–Arkalycká, kde 
dojde ke zlepšení pěší vazby podél soukromého pozemku. Druhá, dlouho 
očekávaná úprava je křižovatka Chilská–Opatovská. Podařilo se vyjednat 
zafinancování této akce, aby proběhla ještě v tomto roce. Hlavní devizou 
bude ukončení „průpletu“ při sjezdu z dálnice díky nové rampě (sjezdu).

Pokud získá Dopravní podnik hlavního 
města Prahy všechna povolení, proběhne 

 

oprava vnější části mostní konstrukce 
metra Háje. V opačném případě bude 
zrealizována na jaře roku 2022. Na naši 
žádost z roku 2019 je zahájena výstav-
ba veřejného osvětlení na chodníku od 
metra Opatov k objektu Zahrady Opa-

tov. Občané po tomto přisvětlení vola-
jí několik let a já jsem rád, že se akce 

rozběhla.

Renovace veřejného osvětlení 
na Starém Chodově

Kvalitní veřejné osvětlení bylo 
vždy historickou součástí dějin 
naší Prahy.

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního 
města Prahy a Technologií hlavního měs-
ta Prahy se rozběhl projekt komplexní vý-
měny přes 400 hlavic veřejného osvětle-
ní. Ze současných sodíkových výbojek se 
přejde na LED svítidla. Od této techno-
logie očekáváme přesnější zacílení světla 
a méně světla vyzařujícího do okolí. Sní-
žení světelného smogu má vliv na kva-
litu spánku, metabolismus rostlin a cho-
vání hmyzu. 

Projekt bude rozdělen do tří etap. Prv-
ní bude spuštěna v roce 2022. Kromě 
světel budou na některých místech vy-
měněny stožáry, kterým končí životnost, 
a 3 řadiče, které ovládají da-
nou vlastnost.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu  
a otevřenou radnici



O myslivcích a myslivosti
S přicházejícím podzimem se pravidelně někteří z vás ptají, jak je to 
zejména v Milíčovském lese a Hostivařském lesoparku s mysliveckou 
činností, a proto jsme pro vás připravili tento článek.

Honitba Křeslice

Oblast Milíčovského lesa a Hostivařské-
ho lesoparku se nachází na území uz-
nané honitby Křeslice. Obecně platí, že 
každá honitba musí být vymezena v sou-
ladu se zákonem o myslivosti (zákon 
č. 449/2001 Sb.) s tím, že zastavěné 
území - s domy, ulicemi, parky i zahra-
dami - je z honitby samozřejmě vyňa-
to. Držitelem honitby Křeslice je Honeb-
ní společenstvo Křeslice a uživatelem je 
Myslivecký spolek Křeslice, jehož členy 
jsou místní myslivci. Honitbu tvoří sou-
bor souvisejících pozemků, a pokud je to 
možné, jsou její hranice totožné s hrani-
cemi přírodních celků. Při vymezování se 
tedy nepřihlíží k hranicím katastrálních 
území, tudíž ani k tomu, kudy probíhá 
hranice naší městské části. 

Právo myslivosti

V každé honitbě je podle uvedeného zá-
kona umožněn výkon tzv. práva mys-
livosti, který určuje povinnosti a práva 
myslivců: povinnost starat se celoročně 
o zvěř (např. přikrmováním v zimě, vy-
tvářením napajedel, zakládáním remízků 
nebo jiných vhodných úkrytů pro zvěř), 
právo ji lovit a úlovky si přivlastňovat 
nebo povinnost odklízet uhynulou zvěř 
(např. ze silnic po srážce s automobilem). 
Myslivecký spolek každoročně připravuje 
plány mysliveckého hospodaření, sleduje 
a vyhodnocuje stav své honitby a plnění 
svých povinností. 

Stavy zvěře 

Myslivecký zákon také stanovuje druhy 
zvěře, které smí být loveny. Jde napří-
klad o bažanty, srnce, zajíce, jeleny, kach-
ny nebo divoká prasata. Lov se prová-
dí za účelem udržení optimálního počtu 
zvěře (tzv. ekosystémové služby). Nevy-
vážený stav zvěře totiž může mít nega-
tivní následky například na zemědělsky 
obdělávaných plochách, lesích, drobných 
živočiších, rybím potěru, v krajním přípa-
dě může dojít i k ohrožení obyvatel. Je to 
právě myslivecký spolek, který za případ-
né škody způsobené zvěří na území ho-
nitby odpovídá.

Kdo dohlíží na myslivost

Na to, aby myslivost probíhala pod-
le zákona, dohlíží příslušné orgány stát-
ní správy. Ústředním orgánem je Minis-
terstvo zemědělství, dále jde o krajské 
a obecní úřady – ty však vykonávají pou-
ze přenesenou působnost státní správy. 
Nejedná se tedy o výkon samosprávy, 
kterou by mohla jakkoliv určovat politická 
reprezentace, a to ani přesto, že se na 

jí spravovaném území honitba nachází, 
nebo – jako v případě Prahy 11 – na něj 
částečně zasahuje. A tak ani naše měst-
ská část nemá ve věci myslivosti žádnou 
zákonem danou pravomoc. Na území 
hlavního města Prahy je příslušným or-
gánem státní správy myslivosti Magist-
rát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí. 

I tak jsem se nad tímto tématem letos 
v létě sešel se zástupci pražského ma-
gistrátního odboru ochrany prostředí, 
společnosti Lesy hl. m. Praha a zástup-
cem Mysliveckého spolku Křeslice. Všich-
ni tři na schůzce zdůraznili, že myslivecká 
činnost je v rámci ochrany přírody nejen 
užitečná, ale doslova nutná a rozhodně 
není možné uvažovat o tom, že by v rám-
ci Milíčovského lesa nebo Hostivařského 
lesoparku byla honitba zrušena. Záro-
veň jsme se dohodli, že vás budeme pro-
střednictvím radničních médií Prahy 11 
o termínech honů dopředu informovat, 
abyste podle nich mohli například naplá-
novat, kdy se návštěvy okolních lesů pro 
jistotu zdržíte. Zde jsou termíny honů 
Mysliveckého spolku Křeslice pro letoš-
ní podzim:

• společné hony na kachny a na 
bažanty: sobota 13. a neděle 
28. listopadu 2021

• společný hon na bažanty: neděle 
12. prosince 2021 

Dle informací uživatele honitby jiné spo-
lečné lovecké akce v honitbě Křeslice ten-
to podzim neproběhnou a též nebude 
probíhat ani lov kachen na tahu.

Jak probíhá lov

Společný lov se zahajuje společným ná-
stupem, kde jsou lovci mimo jiné vždy 
poučeni o bezpečnosti při manipulaci se 
střelnou zbraní, poté jsou jednotliví lov-
ci zaváděni na svá střelecká stanoviště. 
Po ukončení lovu se hon ukončuje opět 
společným nástupem, kde se lov zhod-
notí. Společné lovecké akce (tzv. hony) 
se musí předem hlásit příslušnému or-
gánu státní správy, tedy magistrátu. Lov 
kachen na tahu probíhá krátkou dobu, 
a to většinou pouze při rozednění nebo 
stmívání, kdy kachny přilétají nebo odlé-
tají z rybníka, na tahu se schází malý po-
čet lovců, kteří se rovnou přesouvají na 
svá střelecká stanoviště. 

Bezpečnost na prvním místě

Na území hl. m. Prahy (převážně v okra-
jových částech města) se nachází 15 ho-
niteb, které jsou ve správě Magistrátu 
hl. m. Prahy. Dle dostupných informací 
nedošlo v posledních 20 letech k žádným 
závažným kolizím myslivců s obyvateli, 

natož k úrazům. Vše je pečlivě plánová-
no a zajištěno, myslivci lokality, kde má 
probíhat lov, znají a jsou před každým lo-
vem poučeni o bezpečnosti při zacházení 
se střelnou zbraní i možnostech bezpeč-
né střelby. Zároveň platí, že pokud byste 
se přesto někdy cítili ohroženě, můžete 
se vždy ihned obrátit přímo na městskou 
(156) či státní (158) policii. 

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí
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Praha 11 vstoupí do projektu Místní akční plán vzdělávání III
V polovině září mě potěšilo rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy o poskytnutí dotace ve výši 2 713 825,10 Kč naší městské 
části. Jde o dotaci z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která 
umožní pokračování projektu Místního akčního vzdělávání pro Prahu 11. 
Městská část se na financování podílí částkou ve výši 142 832,90 Kč.

Jedná se už o třetí výzvu k podpoře spo-
lečného plánování a sdílení aktivit v úze-
mí vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání 
ve školách, financovanou z Evropských 
strukturálních a investičních fondů. Z fi-
nančních prostředků bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů a škol na úze-
mí Prahy 11. Tento projekt je dvouletý, 
startuje 1. prosince 2021 a jeho činnost 
bude realizována ve dvou klíčových ak-
tivitách: Řízení projektu a Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání III. 

V rámci Řízení projektu bude na zákla-
dě dokumentů z MAP II zpracována do-
kumentace MAP III, jejíž součástí bude 
popis rolí, povinností a odpovědností 

všech složek organizační struktury. 
V rámci této aktivity budeme rovněž 
provádět průběžné hodnocení realizace 
projektu. Projektový tým zajistí vyhod-
nocování zpětných vazeb od cílové sku-
piny, aby mohl v případě potřeby flexibil-
ně reagovat na její potřeby a požadavky. 

V rámci druhé klíčové aktivity bude pro-
hlubován proces společného místního 
akčního plánování, bude podpořeno udr-
žení partnerství v území a tím rozvíjen 
samotný MAP, dojde k aktualizaci doku-
mentace MAP III a zpracování akčních 
plánů. Povinně se partnerství v každém 
místním akčním plánu musí zabývat té-
matem podpory čtenářské gramotnosti; 

tématem podpory matematické gra-
motnosti, tématem rozvoje potenciálu 
každého žáka a tématem podpory pe-
dagogických, didaktických a manažer-
ských kompetencí pracovníků ve vzdě-
lávání. Témata budou rozvíjet tyto 
pracovní skupiny: Čtenářská gramot-
nost, Matematická gramotnost a Rovné 
příležitosti.

Smysl pokračování v projektu je udr-
žení naváznosti na již vytvořený Stra-
tegický rámec MAP do roku 2023 
v MAP II. Očekávanými výsledky jsou 
kvalitně řízené a realizované aktivi-
ty v rámci rozvoje a aktualizace MAP 
a evaluace procesu místního 
akčního plánování. 

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

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

Bajkonurská 736 203 10,44 čalounictví, opravna a sklad 600

Anny Drabíkové 878 201 40,23
kancelář, konzultační místnost 

půjčovny aut a autoškoly, 
sociální zařízení

1500

Tererova 1551 506 90,50 lékárna 3000
Podjavorinské 1601 503 588,36 sklady 600
Mikulova 1572 509 22,14 prodejna 1500
Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

Petýrkova 2254 201 12,00 garážové stání č. 1

200 Kč/měsíc pro občana Prahy 11 
a zároveň držitele průkazu ZTP;  

min. 1.000 Kč/měsíc pro občana Prahy 11; 
1.300 Kč/měsíc pro firmy

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Ohlédnutí za letním provozem mateřských škol
Během letošních prázdnin jsme vyšli vstříc požadavkům rodičů a spustili 
jsme celoprázdninový provoz mateřských škol. Ve spolupráci s ředitelkami 
sestavil odbor školství a kultury harmonogram a v časovém předstihu 
jsme jej zveřejnili na webech městské části a mateřských škol. 

Rodiče byli informováni o způsobu, jakým 
je možné do školky dítě přihlásit. Na první 
ředitelské poradě po hlavních prázdninách 
jsme zkušební letní provoz vyhodnotili. 

Provoz v prázdninovém režimu

Přímo od rodičů jsem získala pozitivní 
ohlasy. Ocenili, že získali možnost umís-
tit i o prázdninách dítě do kmenové škol-
ky, případné do jiné mateřské školy v naší 
městské části. Podle zkušeností z letoš-
ního provozu plánujeme příští rok pravdě-
podobně letní provoz od 1. července do 
19. srpna 2022 s tím, že bude otevřena 
zřejmě jen polovina mateřských škol. S při-
hlédnutím k počtu přihlášených dětí a ná-
kladům na provoz chceme v následujícím 
roce prázdninový provoz optimalizovat. 
V návaznosti na zkušenosti z letošního 
provozu a ve spolupráci s vedením mateř-
ských škol rozhodneme, jaké školky a kdy 
budou otevřeny. Informace zveřejníme na 
webech městské části Praha 11.
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Jihoměstská majetková je nově bez politiků!
Milí sousedé, umím si představit, jak otravní už pro vás politici musí být. Zvlášť 
teď před volbami je jich všude plno a zasahují i do věcí, kam by politika prostě 
patřit neměla. Mně samotnému je to často proti srsti, proto mám radost, že se mi 
letos konečně podařilo prosadit změnu struktury Jihoměstské majetkové, a. s., 
správcovské společnosti naší městské části, která je díky tomu nově bez politiků! 

Zastupitelstvo totiž 2. září schválilo můj 
návrh na změnu struktury Jihoměstské 
majetkové na tzv. německý model. S ním 
se ruší zbytečné „manažerské patro” ředi-
tele a náměstků a společnost bude nově 
řízena pouze představenstvem, jehož 
předseda je zároveň ředitelem společnos-
ti. Nejen, že se tím ušetří finance za zby-
tečné funkce ve vedení firmy, ale hlavně 
se zrychlí a zefektivní její chod. 

Navíc jak už jsem psal v úvodu, součás-
tí této transformace je i kompletní odpo-
litizování společnosti. Možná to zní jako 
banalita, jde však o zásadní krok k tomu, 
aby se Jihoměstská majetková moh-
la opět pevně postavit na nohy a získa-
la stabilní vedení, které nebude závislé na 
výsledku voleb. Jedině bez turbulentních 
změn provázejících střídání politické re-
prezentace se totiž firma může dlouho-
době rozvíjet. 

Po dvou letech, kdy se nám s kolegy po-
dařilo úspěšně vyvést Jihoměstskou ma-
jetkovou z krize, tak odcházím z čela před-
stavenstva společnosti. Spolu se mnou 
představenstvo opustí i další zastupitelé 
z řad jiných politických stran a politici bu-
dou nyní zastoupeni jen v dozorčí radě, 
jak je to ostatně běžné i u většiny spo-
lečností hl. m. Prahy. Na uvolněná místa 
v představenstvu coby řídicím orgánu fir-
my bylo vypsáno transparentní výběro-
vé řízení a představenstvo tak bude nově 
složeno jen z odborníků nebo přímých za-
městnanců firmy. 

Na rozloučenou mi dovolte rekapitulaci 
toho, co se nám během vedení 
Jihoměstské majetkové s kolegy 
povedlo:
• Hned po mém nástupu do čela před-

stavenstva společnosti v roce 2019 
jsem zrušil funkce náměstků, pro kte-
ré šlo jen o trafiky, a v tomto trendu 
nyní pokračuji. Z představenstva zmizí 
všichni zastupitelé včetně mě a vedení 
Jihoměstské majetkové tak bude plně 
profesionální. 

• Podařilo se nám společnost finan- 
čně stabilizovat, což byl docela oří-
šek. Když jsem nastoupil do funkce, 
byla Jihoměstská majetková v minusu 
o 83 000 Kč. Městská část bohužel 
volné prostředky neměla, aby po-
mohla, takže bylo jasné, že musí-
me najít zdroje jinde. V maximál-
ní možné míře jsme načerpali 
dotace a společnost konečně 
zastabilizovali. 

• Personálně jsme obměni-
li účetní oddělení společnos-
ti, protože výsledky interního 

auditu neustále ukazovaly, co vše zde 
nefunguje. Věřím, že aktuálně probíha-
jící audit oproti tomu dopadne skvěle 
a potvrdí, že jsme udělali krok správ-
ným směrem.

• Faktury už nenosíme ze stolu na stůl, 
ale používáme sofistikovaný systém 
oběhu faktur, které se automaticky ge-
nerují. Faktury je tak možné vyhledávat 
i zpětně, zpracovávat výkazy apod. 

• Nastartovali jsme rozpočtový program 
URS, v rámci něhož veškeré námi 
předkládané rozpočty vychází z jed-
notné metodiky a ze zcela jasného za-
dání. Neexistuje tím pádem zakázka, 
která by se soutěžila nad cenou danou 
URSem.

• Zpřístupnili jsme informace o Jihoměst-
ské majetkové veřejnosti, včetně mož-
nosti on-line nahlížení do účetnictví spo-
lečnosti (pro ekonomický odbor) nebo 
do hospodaření Zahrad Opatov (pro 
ekonomický a majetkoprávní odbor).

• Spustili jsme zcela nové webové strán-
ky s neveřejnou sekcí pro ředitele na-
šich škol a školek, kteří si zde mohou 
prohlédnout naplánované investiční 
akce či opravy školských zařízení a stav 
jejich přípravy. Na novém webu rovněž 
najdete přehled žádostí o informace 
podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, zápisy ze zasedání před-
stavenstva společnosti a spousta dal-
ších informací, které Jihoměstskou ma-
jetkovou opět více otevírají lidem. Web 
také pracuje s moderním, transparent-
ním pořadníkem na plná parkoviště, 
který dříve fungoval podle zásady „kdo 
dá víc vrátnému, zaparkuje“. 

Vedle změn, které se primárně týkaly 
zlepšení chodu společnosti, jsme rovněž 
přijali celou řadu opatření a novinek, na 
které si můžete „sáhnout“:
• Zrealizovali jsme už tři vlny oprav bytů 

ve správě městské části, a to v modu 
„in-house”. Zároveň jsme zpracova-
li novou metodiku na udržení konkrét-
ního standardu u těchto bytů, takže je 

každý byt v bytovém fondu městské 
části obdobně zařízený a opravený.

• Začali jsem s pasportizací všech po-
zemků ve správě městské části Pra-
ha 11, díky čemuž jsme našli celou 
řadu neoprávněně zabraných nebo vy-
užívaných pozemků a zjednali nápravu.

• Získali jsme dotaci na nákup dvou elek-
troaut na vyvážení košů a odpadků ze 
sídlišť, takže nám už v jihoměstských 
ulicích nesmrdí dieselové multikáry!

• Začali jsme opravovat kamerový sys-
tém městské části a připravujeme jeho 
rozšíření.

• Otevřeli jsme pronájem bytů v Zahra-
dách Opatov nově i ve veřejném zá-
jmu, tedy za zvýhodněné nájemné 180 
Kč/m2. Dnes je zde ve veřejném zájmu 
obsazeno 11 bytů, a to vesměs učitel-
kami z jihoměstských základních škol.

• Změnili jsme fungování Multidohledo-
vého centra (MDC), které dnes funguje 
zcela jinak než dřív: je plně automatizo-
vané a skutečně pomáhá chránit maje-
tek a zdraví obyvatel Jižního Města. 
Ze systému často získáváme záznamy 
pro policii, která je díky nim schopná 
ztotožnit a vypátrat pachatele trest-
ných činů. Také jsme přesunuli zása-
hovky z Říčan na Litochlebské náměs-
tí, čímž se naprosto zásadně zrychlila 
jejich dojezdová doba v případě havá-
rie či jiné mimořádně situace!

• Rozjeli jsme vlastní projekt úsporných 
opatření ve školách spočívající v zavá-
dění rekuperace, zelených střech, solár- 
ních panelů atd. V roce 2021 vznikla 
celá řada investičních záměrů, na které 
budeme v příštích letech čerpat dota-
ce a začneme je realizovat. Díky tomu 
budou jihoměstské školské budovy 
energeticky úsporné, šetrné k životní-
mu prostředí a moderní!

Jihoměstská majetková také výrazně 
pomáhala během pandemie COVIDU-19, 
kdy distribuovala dezinfekci do škol, zřídi-
la výdejové místo dezinfekce pro oby-
vatele Prahy 11 a zajišťovala dezinfekci 
v našich DPS. Velký dík za to patří stře-
disku zeleně, které mělo na této pomoci 
hlavní podíl. V neposlední řadě jsem zalo-
žil pracovní skupinu řešící investiční akce 
a opravy, která se pravidelně schází a řeší 
jak akutní, tak dlouhodobé záměry.

Na závěr bych rád popřál Jihoměstské 
majetkové a jejím pracovníkům hodně 
energie, odvahy a tah na branku. Vě-
řím, že udrží trend, který jsme společ-
ně nastavili, a povedou společnost tak, 

aby dobře sloužila všem obyvatelům 
Prahy 11.

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek,  

investice a pod-
poru podnikání
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CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: 
OBJEVÍME AMERIKU

Dne: 18. 10. 2021 (pondělí)
Sraz: 10:00 od metra B Stodůlky
Délka trasy: 65 km
Trasa: Stodůlky, Ořech, Kuchař, Amerika, Mexiko, Mořina, 
Karlštejn, zpět „podél vody” do Modřan – a domů. (Pro 
zkrácení lze použít vlak). 

Znáte lomy, kde kdysi tekl pot a slzy? A kam později 
chodili trampové? Víte, kam nesměly ženy na Karl-
štejně? A jak ovčák přelstil zloduchy při stavbě 
hradu? Kdo hlásil v Hlásné Třebáni? Kde se rý-
žovalo zlato? Co skrývá název Mokropsy? Ne-
jen o tom se dozvíte při cestě s Mirjou. 

Přibalte náhradní duši a podle aktuální 
situace respirátor do metra (nebo 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

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU: 
Jak bojovat s dluhy
KDY: 11. 10. 2021 (pondělí)  
od 14:30 hodin
KDE: Klub seniorů Křejpského 1502/8 
Přednášející: Mgr. a Mgr. Jan Vobořil, 
advokát Iuridicum Remedium
Workshop se zaměří na to, jak před-
cházet zadlužení, jak jednat s věřiteli, 
jak řešit exekuce nebo jak vstoupit do 
oddlužení. 
Představíme i řadu legislativních novi-
nek, které pomohou v boji s dluhy.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Slavné pražské vily, 
Vinohrady a Vršovice 
Dne: 16. 10. 2021 (sobota) v 14:00 hodin
Sraz: před vchodem do OC Flora (metro Flora, linka A)
Nejdříve navštívíme dvojvilku, kde bydleli bratři Čap-
kové. Dále se vydáme do ulice Hradešínská, kde se 
nachází méně známá vila architekta Františka Al-
berta Libry (1891–1958) a nenápadná vila známé-
ho architekta Jana Kotěry. Nedaleko je zrekonstruo-
vaný ateliér významného českého sochaře Ladislava 
Šalouna. Místo se stalo kulturním střediskem pro teh-
dejší uměleckou elitu velkých jmen jako např. Otokar 
Březina, František Bílek, Alfons Mucha, Ema Destinnová 
a další. Josef Váchal v Pamětech připomíná, že ve skle-
pě ateliéru se „pořádaly velké seance, hraničící s magic-
kými obřady“.
Poté se seznámíme s jednou z nejkrásnějších staveb ve 
městě – Vinohradskou vodárenskou věží a dalšími zajíma-
vými stavbami v této lokalitě.
Rezervace místa na procházku s paní Jelenou
tel.: 605 819 096, e-mail: info@jmsoc.cz

TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro 
seniory: V barvách podzimu
Kdy: 21. 10. 2021 (čtvrtek) 
Odjezd: 10:00 ze Zličína, 
bus 384 
Délka trasy: 8-10 km
Trasa: Vráž u Berouna 
– Sv. Jan pod Skalou 
– Srbsko 
Pohodový výlet s paní 
Jitkou podél potoka 
Loděnice s možností 
výstupu na vyhlídko-
vou skálu nad Sv. Ja-
nem. Občerstvení až 
v Srbsku. Do autobu-
su dle aktuální situa-
ce s sebou přibalte 
respirátor.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Střešovice
Dne: 16. 10. 2021 (sobota) v 10:00 hodin, 
19. 10. 2021 (úterý) v 14:00 hodin
Sraz pro obě procházky: na zastávce Baterie tram č. 1, 2, 
32 – ve směru z centra
Chtěli byste navštívit slavnou Zlatou uličku bez návalu tu-
ristů a bez vstupného? Jestliže ano, tak vás zveme na pro-
cházku do starých Střešoviček na jižním úbočí střešovické-
ho hřbetu, jedná se o jeden z nejzachovalejších vesnických 
souborů na území Prahy vůbec. I když vlastně opravdovou 
vesnicí původně nikdy nebyly, jen dělnickou kolonií, vznik-
lou v 19. století. Dělníci si tenkrát své miniaturní domky 
přilepili přímo na pískovcové skály. Jádro historické vsi bylo 
vždy na hřbetu střešovického kopce v okolí Andělky a Nor-
bertova. O Střešovicích se říká, že je to čtvrť výtvarníků, 
malířů i sochařů. Původní Střešovice nepostrádají vesnic-
kou atmosféru a připomínají kulisy starých filmů, které po-
sloužily opakovaně filmařům. Vydejte se toulkami touto 
čtvrtí s paní Jelenou. 
Rezervace místa na procházku s paní Jelenou
tel.: 605 819 096, e-mail: info@jmsoc.cz

SETKÁVÁNÍ v klubech seniorů
KDY: 7. 10. 2021 (čtvrtek) 
od 14:30 hodin
KDE: v Křejpského 1502/8 (objekt 
Stravovacího centra – v jídelně)
Téma: Kultura a volnočasové aktivity 
pro občany v seniorském věku
Hlavním cílem je seznámit s nabídkou 
klubů a programů pro seniory, jejichž 
cílem je přinášet radost ze života. Po-
zvánka nejen pro seniorskou veřej-
nost, pečující osoby, ale i pro všechny, 
kteří hledají vhodná řešení.

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

KDY: 6. 10. 2021 (středa)  
od 13:00 do 16:00 hodin
KDE: Janouchova 670/1
Zájemci si během této doby mohou náš 
domov s personálem prohlédnout a ob-
rátit se na pracovníky se svými dotazy. 
Součástí odpoledne je doprovodný hu-
dební program.
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Týden sociálních služeb v Jihoměstské sociální a.s.
Zveme vás na DEN ZDRAVÍ – „Nedoslýchavost v běžném 
životě a možná řešení“

KDY: 5. 10. 2021 (úterý) od 14:00 do 16:00
KDE: v Křejpského 1502/8 (objekt Stravovacího centra 
– v jídelně)
Program: Přednášející prim. MUDr. Jitka Vydrová, lékařka 
a ředitelka společnosti MEDICO s.r.o. vám objasní vše kolem 
deficitu sluchu v běžném životě. Ing. Pavel Strnad ze společ-
nosti PHONAK nabídne konkrétní a adekvátní řešení slucho-
vého deficitu.

Pozvánka nejen pro seniorskou veřejnost, pečující osoby, 
ale i pro všechny, kteří hledají vhodná řešení.

ŠACHOVÝ KROUŽEK opět pokračuje, přidejte se k nám…
… Šachy sice umíte, ale nemáte je s kým hrát? … 

Kdy: každé pondělí od 16:00 hodin 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, Ša-
lounova ul. 2025/7, 1. patro – klubov-
na seniorů
Mírně pokročilí a pokročilí zájemci o tuto 
královskou hru sehrávají volné partie 
i kombinace. Potřebujete-li další informa-
ce, volejte v pracovní dny, tel.: 724 603 
317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz.

ZVEME VÁS NA: 
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 
Kdy: 13. 10. 2021 (středa) od 13:30 do 17:30 hodin 
Kde: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena: 160 Kč 

Co vás čeká: Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby 
k tanci i poslechu. Servírovat se bude nejen posvícenská kachna 
se zelím a knedlíkem, ale i posvícenský koláč … 

Přijďte si připomenout tradici, oslovte své přátele a známé, 
prostě přijďte mezi nás. 

V případě zájmu nás kontaktujte od 1. do 8. 10. 2021 na tel. 
číslech: 605 819 096, 724 603 317. Vstupenku uhraďte po 
předchozí tel. dohodě na adrese: Dům s pečovatelskou služ-
bou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. patro účtárna.

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 Pra-
ha 11 můžete využít služeb Hodiného ajťáka, 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 na-
bídce i spojení zdarma na dálku. 
V nabídce jsou také semináře v rozsahu 3x 2 hodiny pro 
skupinu max. 10 osob. Spoluúčast za celý kurz činí 150 Kč.
Neváhejte a kontaktujte tel. č. 777 611 790 nebo pro dota-
zy 724 603 317. 

pracovní právo (vztah zaměstnanec, zaměstnavatel)
nájemní právo (vztah nájemce a pronajímatel)
výkon rozhodnutí (exekuce)
spotřebitelské smlouvy
správní a soudní řízení o žádostech o přiznání příspěvku na
péči, o přiznání dávek osobám zdravotně postiženým a
o přiznání invalidního důchodu
rodinné právo (řízení o výchově a výživě)

Oblasti, na které se poradna zaměřuje:

Právní poradna

pro občany Pra�y 11

Provozní doba poradny: středa 10 – 15:30 hodin
Služby právní poradny jsou pouze na předchozí
objednání na telefonu Občanské linky.

Kde: Poradna je umístěna v tzv. Domečku u objektu
úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici 672/1.

800 104 300

www.iure.org, www.	r�����.�

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU: Očkování proti chřipce
KDY: 25. 10. 2021 (pondělí) od 15:00
KDE: Klub seniorů Křejpského 1502/8
Přednášející: Michaela Švandrlíková, MP ČR hl. m. Prahy 
Víte, že virus chřipky spouští intenzivní zánětlivou reakci? 
Jaké zdravotní komplikace může chřipka vyvolat?
Jaká prevence je účinná a jak dlouho je odolný virus chřipky 
na pevném povrchu? Mnohem více se dozvíte na přednášce.

Předcházíme osamělosti...
Je vám 65+? Jste sám/sama? Přivítali byste společnost vrs-
tevníků? Bydlíte na Jižním Městě II poblíž KC Zahrada? Přijď-
te mezi nás! Jsme klub seniorů a scházíme se každý pátek 
od 14:00 v ZŠ CAMPANUS. Můžete si popovídat při kávě, 
obohatit se o nové informace, přihlásit se na výlet, na akce.
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Po úspěchu prvních otočných laviček jsme nedávno instalovali další čtyři kousky. 
Před časem jsme se vás na facebooku městské části ptali, kde byste je měli 
nejraději, a nejvíc z vás si přálo, aby „byly tam, kde je něco vidět“. A tak jsme 
prověřovali naše návrší, kopečky i další místa a snažili se vybrat ta nejvhodnější. 

Nově tak otočné lavičky najdete i na 
dvou kopcích v Centrálním parku, na ko-
pečku ve vnitrobloku Nechvílova–Zlešic-
ká na Jižním Městě II nebo u oblíbené 
pěší zkratky mezi ulicemi Novomeského 
a Jažlovická.

Za instalaci laviček děkuju středisku zele-
ně Jihoměstské majetkové, za koordinaci 
celé akce Ing. arch. Kristýně Jirsové, ko-
ordinátorce Zdravé Prahy 11. Snad se la-
vičkám vyhne vandalismus a budou nám 
všem dobře sloužit.

Pocitová mapa Zdravé Prahy 2021 

30. září byla poslední možnost zapojit se 
do celopražského projektu Pocitové mapy 
a tím dát najevo, jak se vám tu bydlí, pra-
cuje nebo co by se mělo zlepšit. Univerzita 
Palackého v Olomouci, která ve spoluprá-
ci s Národní sítí Zdravých měst ČR a hlav-
ním městem Prahou projekt připravila, do 
konce října všechny vyplněné informace 
vyhodnotí. Hlavní město Praha také počítá 
s tím, že závěry z Pocitové mapy dále roz-
třídí podle typu městských organizací, do 
jejichž kompetence spadají (dopravní zále-
žitosti Technické správě komunikací, odpa-
dy Pražským službám apod.).

Přibližně v půlce listopadu budou hotové 
výstupy předány i jednotlivým městským 
částem. O tom, jak dopadlo Jižní Měs-
to, vám nejen sem samozřejmě podáme 
zprávu. Chci ještě jednou moc poděko-
vat všem, kdo se do projektu zapojili. Mi-
mochodem v roce 2018 probíhala stejná 
akce u „sousedů“ v Bratislavě a z předběž-
ných čísel se zdá, že jsme byli co do počtu 
účastníků určitě úspěšnější 😉

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí

Nové otočné lavičky podle vašich přání! 

Život na Jižním Městě
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Palas Athéna – klinika jednodenní chirurgie  
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU  

SÁLOVOU SESTRU / INSTRUMENTÁŘKU
SESTRU NA AMBULANCI 

vzdělání: odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry

nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, mimořádné pololetní 
odměny a zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené

nástup: ihned nebo dle dohody

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail:  
ernestova@palas-athena.cz, tel. 227 020 128

www.palas-athena.cz
Palas Athéna, Hviezdoslavova 509/25, Háje
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Jízda s Boltem v Praze ZDARMA!
Stačí si stáhnout appku na https://bolt.eu/cs/,  

zaregistrovat se, v sekci „Slevy“ vybrat „Zadejte promo kód“, 
kam zadáte pomokód „BOLTPRG1“,  

a máte jízdu zdarma v hodnotě 150 Kč!

O Boltu
Bolt je přední evropská přepravní platforma, jejímž cílem 
je zajistit, aby doprava ve městech byla ještě dostupnější, 
pohodlnější a udržitelnější. Odvoz po městě si objednáte  

na 2 kliknutí v aplikaci.  
Stáhnout appku si můžete zde: https://bolt.eu/cs/

Bolt má více než 30 milionů uživatelů ve více než 35 zemích 
v Evropě a Africe. V současné chvíli nabízí jak přepravu auty, 

tak řešení z oblasti mikromobility (elektrické koloběžky 
a kola) a rovněž dovoz jídla nebo doručování balíčků.

Společnost se v ekologickém programu nazvaném Green 
Plan zavázala k úplné kompenzaci emisí vzniklých při 

přepravě skrze aplikaci Bolt v Evropě, což přispívá ke snížení 
dopadu podnikání společnosti na životní prostředí.

Kupon na jízdu  
ZDARMA po Praze  
v hodnotě 150 Kč

Promo kód po registraci 
v appce Bolt v sekci Slevy 

„BOLTPRG1“
Jezděte  
chytře.
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88
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Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej pozemku pro stavbu cha-
ty / chalupy o velikosti 3100 m2, v 
osobním vlastnictví (lze financo-
vat hypotečním úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Říčky, Orlické hory

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

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Hněvkovského, Chodov

Prodej bytu 4+1 s lodžií, užit-
ná plocha bytu 86 m2, v OV. 
Nachází se ve 3. podlaží ze 
4. Byt je po částečné rekon-
strukci.

PRODEJ BYTU 4+1/L
Zdiměřická, Chodov

Prodej cihlového rodinného 
domu 2+1 v OV, užitná plocha 
domu je 102 m2, užitná plocha 
pozemku 821 m2.

PRODEJ DOMU 2+1
Rohenická, Koloděje

Prodej bytu 3+1 s nadstandard-
ně velkou zasklenou lodžií, užit-
ná plocha bytu 80 m2, v OV. Na-
chází se v 5. podlaží z 8. Byt je 
po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Láskova, Chodov

Prodej bytu 2+kk s lodžií. Užitná 
plocha bytu 46 m2, v OV. 
Nachází se v 6. podlaží ze 14. Byt 
je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Podjavorinské, Chodov

Prodej bytu 4+kk, se 2 lodžiemi, 
užitná plocha bytu 85 m2, v OV. 
Nachází se v 1. podlaží z 12. Byt 
je po celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 4+kk/2L
Hrudičkova, Chodov

Nájem bytu 3+1 s lodžií, užit-
ná plocha bytu 72 m2, v OV. 
Nachází se v 7. podlaží z 12. 
Byt je po celkové rekonstruk-
ci. 14.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+1/L
Mendelova, Háje

Zvažujete
prodej, pronájem 
nebo výměnu
Vaší nemovitosti?
Obraťte se na nás pro správné 
nastavení ceny. Nabízíme kompletní 
servis a individuální přístup.



Florbal Chodov slaví 30 let!
V roce 1991 založila parta kamarádů kolem Michala Bauera na Jižním Městě 
florbalový klub. Spolu se střešovickým Tatranem se tak stal Chodov prvním českým 
florbalovým klubem. Od momentu založení uběhlo v tomto roce neuvěřitelných 
30 let a my si v průběhu podzimu celou chodovskou éru připomeneme.

V souvislosti s oslavami čeká na členy klu-
bu i jeho fanoušky mnoho akcí a větších či 
menších změn. Tou první a nejviditelnější 
je užívání dvoubarevného loga. Tato ver-
ze je součástí klubového manuálu již od 
rebrandingu z roku 2008, ale dosud bylo 
využíváno spíše raritně. Nicméně doba se 
mění a směřuje k jednoduchosti. Právě 
proto přecházíme k této modernější va-
riantě našeho loga a věříme, že se vám 
bude líbit!

Svou vlastní identitu budou mít i osla-
vy. Stejně jako v případě 25. výročí jsme 
vytvořili speciální logo, které bude za-
štiťovat veškeré materiály související 
s výročím, také se objeví na limitované 

edici merchandisingu, kterou představíme 
v dalších dnech a týdnech.

Hodně doprovodných aktivit samozřej-
mě bude probíhat na našem webu a so- 
ciálních sítích. Můžete se těšit na sérii roz-
hovorů s velkými postavami historie klu-
bu a členy Klubu legend Florbal Chodov. 
Podíváme se také na některé klíčové mo-
menty historie Chodova a nebudou chy-
bět statistiky. 

Kromě toho chystáme i tři akce, kterých 
se budete moci zúčastnit osobně. V ne-
děli 24. října v rámci domácího zápasu 
proti Black Angels dojde k uvedení dal-
ších členů do Klubu legend Florbal Chodov 

a chystáme i jedno velké překvapení pro 
již uvedené osobnosti klubu. Druhým vr-
cholem oslav bude poslední domácí zá-
pas roku 2021. Ten se odehraje v pátek 
17. prosince a v domácí hale budeme 
hostit stejně starý Tatran Střešovice. 
Utkání bude mít zároveň všechny atributy 
oblíbeného vánočního utkání.

Definitivní tečkou za oslavami a vlastně 
i florbalovým rokem 2021 bude tradiční 
Vánoční turnaj smíšených týmů za účas-
ti hráčů a hráček elitních týmů. Ten se le-
tos uskuteční v úterý 21. prosince a i tou-
to akcí se bude táhnout nit našich oslav.

Sledujte naše sociální sítě a webové 
stránky, kde najdete veškeré podrobnos-
ti a již v úterý také první díl našeho seriálu 
rozhovorů s názvem LEGENDY. 
 
 David Podhráský, FLORBAL CHODOV

Zakladatel klubu Michal Bauer na vůbec prvním 
ligovém turnaji v roce 1984

Tom Ondrušek vystřelil v O2 areně první 
mužský titul v roce 2016

Brankářka Kristýna Provázková vychytala 
ženám premiérový titul

V roce 2017 muži obhájili mistrovský titul

14 Život na Jižním Městě
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TOP HOTEL Praha - sál Praha 
Blažimská 1781/4, Praha 11 Chodov

Reprezentační ples
městské části 
Praha 11

6 / 11 / 2021 19.00 TOP HOTEL Praha

Hraje Big Band Vladislava Brože,
bohatý doprovodný program,
dobročinná tombola  
ve prospěch FOD Klokánek v Láskově ulici.
Změna programu vyhrazena. 

Vstupenky na www.kczahrada.cz 
a na pokladnách KC Zahrada a Chodovská tvrz 

Jedná se o náhradní termín z 14. 3. 2020. Původně zakoupené vstupenky jsou platné!



Letošní Dny Prahy 11 byly ve znamení sluníčka, dobré nálady 
a nabitého programu, ze kterého si vybral úplně každý 
První festivalový den přinesl na Jižní Město spoustu zážitků. Ve 
čtvrtečním odpoledni měli o zábavu postaráno nejmladší návštěvníci. 
Někteří v klidu stinného nádvoří Chodovské tvrze sledovali pohádku 
Fimfárum, další se vydali po stopách indiánů při výtvarném tvoření. 

Zvědavci v rámci přehlídky integrova-
ného záchranného systému zkouma-
li útroby policejních a hasičských aut 
či improvizovaných vojenských střelnic 
nebo sledovali ukázky policejních psů 
a koní v akci. Velké díky patří městské 
policii, Hasičskému záchrannému sboru 

hl. m. Prahy, dobrovolným hasičům, kraj-
skému velitelství Armády ČR a v nepo-
slední řadě i Českému červenému kříži. 
V parném téměř letním dni se děti moh-
ly osvěžit na obří skluzavce nebo vyřádit 
na skákacím hradu. Nikomu nemohl unik-
nout koncert populárních Lollipopz ná-
sledovaný dvojicí Ben a Mateo. Výskot, 
hromadné přizvukování a obří aplaus se 
šířily celým parkem. 

Po šesté hodině odpolední přišel na řadu 
ten správný festivalový program pro do-
spěláky. Energií sršící Vilém Čok se skupi-
nou Bypass předvedl ohromující hudeb-
ní show. Večer zahájil radní pro kulturu, 

sport a volný čas pan Jan 
Stárek, vše dobré 

Jižnímu Městu 
a jeho obyva-

telům, kteří 
se do prv-
ních domů 
př istěho-
vali před 
45 lety, 
popřál sta-
rosta pan 

Jiří Dohnal. 

Po setmění se parkem rozezněl opojný 
hlas Báry Basikové. Nechyběly muzikálo-
vé melodie ani další hity z pestrého re-
pertoáru této skvělé zpěvačky. 

Pátek byl stejně vydařený jako předchozí 
den. Děti se mohly naposledy vyřádit na 
obří vodní skluzavce a zkusit své schop-
nosti v různých sportovních disciplínách 
v rámci sportovních her, které obsadily 
oba parky. Kreativci měli možnost si ve 
výtvarných dílnách vyrobit zvířátka z re-
cyklovaného materiálu a díky fantazii na-
šich nejmenších vznikali sloni, opice i ry-
bičky. Ve velkém šapitó byla pro všechny 
připravena pohádka Špílmachr – tradič-
ní česká dramatická kuchyně plná loutek 
ovoce a zeleniny a bohatá na smích, slzy 
a vitamíny! 

V parku u minigolfu zatím prováděli své 
krkolomné kousky sportovci v dechbe-
roucí akrobatické show ve stylu freesty-
le BMX, které jako by popíraly zemskou 
gravitaci. 

Podvečer přinesl zásadní novinku v pro-
gramu Dnů Prahy 11 – druhou scénu 
s doprovodným hudebním programem. 
Pod stromy a ve stínu soch u Chodov-
ské tvrze vznikla pohodová pikniko-
vá zóna, kde bylo možné půjčit si deku 
a užívat relax s celou rodinou. Hudební 
nabídka nabídla nahlédnutí do programu 

16 Život na Jižním Městě



Jazz Klubu Tvrz a dalších akcí, které se 
na Chodovské tvrzi celoročně pořáda-
jí. Jedinečnou atmosféru zde podtrhli 
Blue Hats, smooth jazz/soul/funky ka-
pela a Jamie Marshall, britský kytaris-
ta a zpěvák se svou skvělou one man 
show. Hlavní program patřil v pátek ve-
čer stálicím naší hudební scény Danu 
Bártovi se skupinou Illustratosphere 
s ochutnávkou z jeho posledního alba 
a Kamilu Střihavkovi s jeho The Leaders.

A ještě jednu novinku přinesl pátek – 
účast festivalového Barbershopu. Nově 
otevřený The Barberhood nabídl pán-
ským návštěvníkům jedinečnou příleži-
tost vyzkoušet služby profesionálů. Akce 
měla benefiční přesah, každý si sám zvo-
lil výši odměny a ta putovala do Fon-
du ohrožených dětí Klokánek na Jižním 
Městě. 

Poslední festivalový den, sobota, byl již 
tradičně zasvěcen multikulturnímu festi-
valu Sousedé z Jižáku, který nabídl folk-
lór nejen český, ale i cizokrajný. Výtvarné 
dílny pro děti byly plné barev, pestros-
ti a ornamentálnosti v mexickém sty-
lu a takové byly i vlastnoručně vyrobe-
né masky, ve kterých ti nejmenší běhali 
po zbytek dne. V infostánku byly připra-
veny informace pro cizince. Chuťové po-
hárky návštěvníků potěšil pestrý výběr 
arabských předkrmů mezze či tenkých 
vietnamských slaných palačinek. Sobot-
ní hudební a taneční program zahájil On-
dřej Smeykal výjimečným sólovým před-
stavením hry na dechový hudební nástroj 

australských 
domorodců 
didgeridoo. 
Následovala 
vystoupen í 
českých folk-
lórních souborů 
Vrbina a Mateník 
s lidovou muzikou 
kičera, ve stanu děti 
s nadšeným pištěním sledo-
valy legračního klauna a jeho pohádku 
Maringotka.

V piknikové zóně zatím všechny uchvátila 
svým zpěvem teprve šestnáctiletá Bára 
Líbová s akustickou kytarou a reper- 
toárem od Raye Charlese po Eda Shee-
rena, stejně jako The Cello Boys se svým 
virtuózním spojením klasiky s popem. 

To už ale před hlavní scénou začínal 
workshop temperamentní samby pod 
vedením učitelky tance Taiany Delmiro, 
narozené přímo v brazilském Rio de Ja-
neiru. Taiana na pár chvil dokázala pře-
nést atmosféru tamního proslulého 
festivalu na Jižní Město a roztančila ná-
vštěvníky všech věkových kategorií. Ji-
hoamerické rytmy poté vystřídaly nemé-
ně dynamické rytmy balkánské v podání 
kapely Džezvica. Parkem se nesly melo-
die inspirované romskou hudbou, tklivý-
mi baladami i lidovými písněmi. 

Na závěr vtrhla jako tajfun na pódium ka-
pela Tygroo s kombinací klezmeru a bal-
kánské hudby s žánry moderními, jako 

funk a hiphop. Jejich naprosto strhující 
vystoupení především na akustické ná-
stroje a bicí bylo tou správnou tečkou za 
letošními Dny Prahy 11.

Během celého festivalu měli milovníci 
umění výjimečnou možnost prohlédnout 
si zdarma výstavu Český surrealismus 
a nahlédnout tak do interiéru Chodovské 
tvrze.

Před padesáti lety přijely na zdejší pole 
a louky první bagry, aby se po pěti letech 
do nových domů začali stěhovat první 
obyvatelé. Od té doby Jižní Město žije! 
A o tom jsme se mohli přesvědčit i na 
letošních oslavách naší městské části, 
organizované společností Kulturní Jižní 
Město o.p.s.

Iva Molenová, ředitelka společnosti 
Kulturní Jižní Město o.p.s.

Foto: Martina Adlerová,  
Karel Pazdera a Ronald Hilmar

17Život na Jižním Městě
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VI. Donovalská zahradní slavnost
Ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhla v Domově pro seniory Chodov každoroční 
zahradní slavnost, tentokrát již pošesté. Slavnostního zahájení se 
ujala jako každý rok paní ředitelka Ilona Veselá společně s panem 
Petrem Jiravou, radním městské části Prahy 11. Přivítala obyvatele 
domova, jejich rodiny a blízké, zaměstnance a ostatní veřejnost.

Po přivítání vystoupila skupina Jakodo-
ma Dušana Bitaly. Poté následovalo vy-
hlášení výsledků fotografické soutěže 
Život ve vteřině, která v Domově pro se-
niory Chodov probíhala po celé jarní ob-
dobí. Do soutěže přišly desítky fotografií 
od amatérských fotografů z řad obyva-
tel či zaměstnanců domova a také ve-
řejnosti. Výherce ocenil spolu s paní ře-
ditelkou pan Patrik Nacher, zastupitel 
hlavního města Prahy, a pan Michal Kráč-
mer, profesionální producent a fotograf, 

který soutěž zaštítil a ujal se předsednic-
tví poroty.

Třetí místo obsadila paní Martina Arnoš-
tová s fotografií s názvem „Moje babička 
a štěně“. Druhé místo pak získal pan Jiří 
Michálek s fotografií „Ve žlutém sevření“ 
a nejvíce ocenění získala fotografie od 
pana Bedřicha Sebery „Návrat na Sta-
roměstské náměstí“. Výhercům gratulu-
jeme! Tito tři hlavní výherci dostali velký 
dárkový balíček, ale ani ostatní soutěžící 

neodešli s prázdnou a odnesli si dárko-
vou tašku. Mluvené slovo poté vystřída-
la opět hudba, tentokrát v podání kapely 
Živá huba. Ta ve dvouhodinovém bloku 
zahrála písně známých interpretů a po-
bavila všechny přítomné. Odpolednem 
provázel pan Alexander Hemala. Děti se 
zabavily při výtvarném workshopu, ostat-
ní mohli obdivovat keramické výrobky  
klientů domova či podpořit stánek udrži-
telnosti s oblečením – Pošli to dál.

Domov děkuje partnerům, hlavnímu měs-
tu Praha za poskytnutí záštity a měst-
ské části Praha 11, která akci podpořila 
dotací.

 Pavla Masopustová

Pochozí zóna u metra Háje
více informací na chodovskatvrz.cz

Tichá 
vzpomínka

7. září 2021 náhle zemřel  
ve věku 83 let Ing. Milan Čermák.
Bývalý dlouholetý zastupitel  
městské části Praha 11.

Vyjadřujeme 
upřímnou soustrast. 

VÝSTAVA NA POCHOZÍ 
ZÓNĚ U METRA HÁJE.  

VSTUP VOLNÝ



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 

VÝSTAVA
 5.–31. 10. Po stopách Karla Klostermanna

DIVADLO
 13. 10. 19.00 Ze života hmyzu 
Hra bratří Čapků je alegorií na různé fáze 
a epizody lidského života. S komediální nad-
sázkou kriticky zobrazuje negativní lidské 
vlastnosti, které však zde zosobňují různé 
hmyzí druhy. Jak se s touto výzvou, dnes 
již klasiky českého dramatu, popasovali jiho-
městští ochotníci z DS Amartum? Na to se 
přijďte podívat!

KONCERT
 14. 10. 20.00 Malina Brothers 
Hvězdná bluegrassová a country kapela slaví 
10 let existence! Bratři Malinové, tedy banjis-
ta Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef, se 
společně sešli na pódiu v unikátním projektu 
nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali 
ještě kontrabasistu Pavla Peroutku.

KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků
 4. 10. 19.00 Quo vadis, Aida?
Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatel-
ka pro OSN ve Srebrenici. Pár hodin od míst, 
kde s oblibou trávíme letní dovolené, se schy-
luje k největší evropské tragédii od konce dru-
hé světové války. Film je nominovaný na Osca-
ra za nejlepší zahraniční film. Drama. 2020, 
101 min. Přístupné od 15 let.

KC ZAHRADA
 11. 10. 19.00 Deníček moderního fotra
V nové české komedii podle stejnojmenného 
knižního bestselleru se v hlavních rolích před-
staví Jiří Mádl a Tereza Ramba. ČR 2021, 
101 min. Přístupné. 
 11. 10. 20.50 Každá minuta života
Mladý pár Lenka a Michal se věnují výchově 
svého čtyřletého syna s nejvyšším možným 
nasazením. Miško má už od narození napláno-
vanou každou minutu svého života tak, aby se 
z něj jednoho dne stal úspěšný vrcholový spor-
tovec a po všech stránkách „kvalitní člověk". 
Tomuto cíli je podřízeno vše. Dok. ČR 2021, 
80 min. Nevhodné do 12 let. 
 18. 10. 19.00 Nadějná mladá žena
Všichni o Cassandře tvrdili, že je nadějná mladá 
žena. Než se to zvrtlo. Teď veškerý svůj talent 
věnuje plánům na pomstu. Ta má být krutá a ra-
finovaná. Film obdržel Oskara za scénář. Thriller, 
USA, VB 2020, 113 min. Přístupné od 15 let.
 25. 10. 19.00 Láska pod kapotou
Odhodlaný padesátník Jaroslav má v životě 
dvě vášně. Rychlá auta a školní lásku Jitku, kte-
rá mu po zpackaném manželství vrátila naději 
a chuť jít dál. Jitka, služebně nejstarší autokro-
sová řidička v Čechách, by sotva našla lepšího 
mechanika a kouče, než je Jaroslav. Ten pro 
ni znovu a znovu staví z ojetin závodní auta 
a společně doufají ve vítězství. Dok. ČR 2021, 
85 min. 
Nevhodné do 12 let. 

PRO SENIORY
 4. 10. 15.30 Taneční odpoledne 
K tanci a poslechu hraje kapela Koty Swing 
Band. Akce nejen pro seniory.
 11. 10. 14.30 Pražský salonní orchestr: 
Velikáni swingu II
Pokračování cyklu koncertních pořadů Big Ban-
du Pražského salonního orchestru. Koncertní 
pořad připravil a diriguje Zdeněk Foit. Pořadem 
provází a zpívá Václav Vomáčka. Na programu 
D. Ellington, I. Berlin, C. Porter, A. Bilk, H. Wa-
rren, H. Arlen aj.
 18. 10. 15.30 Karel Bláha
 25. 10. 14.30 Promenádní koncert Praž-
ského salonního orchestru 
Koncert věnovaný 150. výročí narození F. Le-
hára a 50. výročí úmrtí B. Nikodema. Koncert, 
přeložený z roku 2020, diriguje a uvádí Vác-
lav Vomáčka, zpívají Ivana Ježková a Václav 
Vomáčka.

DĚTEM
 2. 10. 15.00 Lakomá Barka
Marionetová pohádka vhodná pro děti od 3 let. 
Divadlo KAKÁ.
 5. 10. 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi.
 6. 10. 14.30 O princezně, která chtěla 
všechno hned
Kdo chce všechno hned a myslí jen na sebe, 
může snadno přehlédnout, že ho má někdo 
rád. Pohádka pro děti od 3 let. Divadélko Kůzle.

 9. 10. 10.00 Výtvarná dílna: Skřítek 
podzimníček
Dílna je zdarma v rámci programu Hraní bez 
hranic VI. Rezervace nutná. 
 9. 10. 15.00–18.00 Hraní bez hranic VI. 
10.00 Skřítek podzimníček. Výtvarná dílna, re-
zervace nutná.
15.00 BAO BAO. Loutková pohádka ze staré-
ho Vietnamu. Studio Damúza
16.00–18.00 Další program pro děti, zábava 
pro celou rodinu.
Akce je zdarma. Program byl podpořen dotací 
ministerstva vnitra. 
 20. 10. 14.30 Nejkrásnější příběh světa
Jak si miminko žije v bříšku maminky a co 
všechno spolu zažívají, se dozvíte v této po-
hádce. A protože maminka je tak trochu klaun, 
bude u toho i legrace. Pohádka pro děti od 
3 let. Divadlo Bořivoj. 
 23. 10. 15.00 Choboťáci, velryba 
a darebáci 
Pohádková hra, pro děti i dospělé lehce na mo-
tivy Trnkovy Zahrady s loutkami i živými herci. 
Pro děti od 3 let. Studio Hafan.

DALŠÍ AKCE
 5. 10. 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 
 16. 10. 9.00 Setkání fotografů 

PŘIPRAVUJEME
 3. 11. 19.00 Milionový údržbář 
Divadlo
 4. 11. 20.00 Průdušky
Koncert 
 13. 11. Hraní bez hranic VII.
Akce pro celou rodinu

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

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA. Informace 
o programu a kurzech pro nejmenší získáte na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

Vystavující: 
Dům dětí a mládeže Jižní Město

Název výstavy: 

Obrázek pro radost 
(obrázky z výtvarné soutěže) 
5.–31. 10. 2021

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8.00–17.30 hod.,  
út, čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–14.00

VÝSTAVA NA RADNICI
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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.

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

VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY – 19. 9., 
17. 10., 21. 11. 2021 – PODZIMNÍ MIX 
CVIČENÍ – pilates, DNS, jóga – podrobnos-
ti a aktuální termíny naleznete na našich 
stránkách.

NOVINKY 
BENJAMINCI – hravě do školky – hravý pro-
gram, který připraví vaše děti na nástup do 
mateřské školy, pondělí 8.30–12.00.
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.

BENJAMIN KLUB

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

Kulturní přehled říjen

a Filip Sychra, na klavír zahraje Radim Lin-
hart, slovem a poezií doprovodí známý bás-
ník, rozhlasový moderátor a publicista Franti-
šek Novotný. 
 27. 10. Cinky linky ze vzpomínky 17.00
Písničkářka Zdeňka Lorencová zavzpomíná 
spolu se svým bývalým hereckým kolegou, ba-
letním mistrem Vlastimilem Harapesem na je-
jich společné představení „Cestopísně”. Zazní 
známé i méně známé melodie Zdeňky Lorenco-
vé a zazpívá i Vlastimil Harapes. 
 28. 10. JAZZ klub Tvrz: Barbora Tellinger 
trio 20.00 
Vynikající zpěvačka a také velmi plodná autor-
ka Barbora Tellinger svým osobitým projevem 
přitahuje pozornost publika již několik deseti-
letí. Její ohromné vokální schopnosti a talent 
spojený s pestrou paletou hudebních i nehu-
debních vlivů patří bezesporu k tomu nejlepší-
mu, co divákům či posluchačům Jazz klub Tvrz 
mohl zatím nabídnout. Barbora vystoupí spolu 
se svým mužem, vynikajícím americkým piani-
stou Johnem Freskem a kontrabasistou Tomá-
šem Barošem.
 
POHÁDKY
Jednotné vstupné 60 Kč
 3. 10. O Smolíčkovi 15.00
Veselá pohádka pro děti předškolního a mlad-
šího školního věku, oficiálně premiérovaná na 
slavné lodi bratří Formanů v Praze na Vltavě. 
Divadlo KK.
 10. 10. Čert to vzal 15.00
Komedie o splněném přání a ulítaných čertech. 
Ještě že to Kašpárek s Honzou všechno za-
chrání. Divadlo Čmukaři.
 24. 10. Duhová pohádka 15.00
Činoherní pohádka s loutkami o tom, jak sluníč-
ko udělalo barvy a měsíc si vytrucoval hvězdič-
ky, jak vznikla kuřata a po nich slepice a potom 
i všechna další zvířata. A hlavně jak vznikl sou-
cit, ochrana a péče a snaha udělat svět hez-
čím… Divadlo KK.

VÝSTAVA 
 1. 9. – 17. 10. 
Český surrealismus
Výstava představuje 18 autorů (Aléna Diviše, 
Františka Grosse, Františka Hudečka, Adol-
fa Hoffmeistera, Josefa Istlera, Františka Ja-
nouška, Jiřího Koláře, Františka Muziku, Endre 
Nemese, Karla Nepraše, Ladislava Nováka, Ja-
roslava Puchmertla, Viléma Reichmanna, Jose-
fa Šímu, Jindřicha Štyrského, Václava Tikala, 
Toyen a Václava Zykmunda), které lze bezpo-
chyby zařadit do uměleckého směru „surrealis-
mus“. Na 80 prací – obrazů, kreseb, grafických 
listů a plastik z období 1930–1977 poukáže na 
nadreálnost krásy v zachycení snů, představ, 
pocitů myšlenek. 

PŘIPRAVUJEME
2. 11. úterý 17.00 
TRADIČNÍ DUŠIČKOVÝ PRŮVOD 

Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím 
naše webové stránky, kde si můžete také za-
koupit vstupenky. 

Více na www.chodovskatvrz.cz 

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; 
půjčování sportovního vybavení po–ne: 13.00–18.00
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
 1. 10. 19.30 JANA KOUBKOVÁ TRIO & 
ALY KEITA 
Jana Koubková - vokál / Aly Keita - balafón / On-
dřej Kabrna - piana / Vít Fiala - kontrabas. Skla-
datel a aranžér z Pobřeží slonoviny jménem Aly 
Keïta je jedním ze základních kamenů mozaiky 
současného afrického jazzu. Na Chodovské tvr-
zi zahraje v doprovodu s Janou Koubkovou. 
 5. 10. Cricket and Snail 19.00 
Směs francouzské, klezmer, irské a vlastní hud-
by a způsobem své hry tyto žánry přesahuje. 
Výrazné hraní Jamese a Lucie spolu s doved-
ně vytvořenými aranžemi inspirovalo název CD 
„Body na mapě nebe“. Body jsou jejich sklad-
by a každá z nich vede k něčemu přesahujícímu 
naši realitu.
 7. 10. 18.30 LE BAANG BAANG (NĚMECKO) 
Stefanie Boltz - zpěv / Sven Faller - kontrabas. 
Le Bang Bang zbavuje písňový materiál všeho 
nadbytečného balastu. Stefanie Boltz a Sven 
Faller, vyzbrojeni pouze hlasem a basou, si už 
6 let troufají vystupovat na scénách všech ve-
likostí. Výsledkem je napínavé vyvažování, kdy 
záleží na každé nuanci a vše se může vydat ne-
čekaným směrem. 
 11. 10. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
Eva Hartová trio 19.00 
Říjnové Jedenáctky tentokrát představí komor-
ní trio ve složení Eva Hartová – soprán, Petra 
Růžičková – klarinet, Adelína Růžičková – klavír. 
Na programu budou písně od L. Spohra, J. Brah- 
mse a dalších. 
 14. 10. Melodie pro každého 19.00 
Po delší době se kromě tradičního setkání za-
měříme také na jednoho autora současného. 
Vyjma Karla Hašlera, pánů Voskovce a Wericha, 
Suchého a Šlitra a dalších uslyšíte také písničky 
Václava Vedrala. To vše, jako vždy, v příjemném 
prostředí naší restaurace.
 17. 10. Filharmoniště: Kvarteto Gaudioso / 
15.00 a 16.30
Koncert pro dospělé, kde jsou malé děti vítány. 
Návštěvníci si mohou spolu se svými nejmen-
šími ratolestmi poslechnout program vážné 
hudby v podání dechového Kvarteta Gaudioso. 
Deky, občerstvení i tiché hračky jsou vítány. Dél-
ka trvání koncertu je 45 minut.
 20. 10. Šansony na tvrzi 18.00 
Pravidelná šansonová setkání, na která 
se můžete těšit obvykle každou třetí stře-
du v měsíci. Zpívat bude Jana Rychterová 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.



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.

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 Komunitního centra 
MEZI DOMY,
i v říjnu se můžete těšit na domácí sladké i sla-
né dobroty, kopečkovou zmrzlinu a šálek čers-
tvé kávy nebo čepovaný Bernard 11.
Rezervujte si vaši rodinnou oslavu již teď, ter-
míny volné od listopadu.
Od 4. 10. budou probíhat pravidelné kurzy (an-
gličtina, Fit Dance, Fit Body, pilates, cvičení na 
míčích,…). 
Pro bližší informace o akcích a kurzech sledujte 
facebook KCMD. 
Přijďte nás podpořit, těšíme se na vás! 
 Váš tým KC Mezi Domy

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY
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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

 2. 10. FARNÍ DEN (chodovská pouť) u kos-
tela sv. Františka – program najdete na webu 
www.kcmt.cz 
 10. 10. 18.00 Koncert smyčcového or-
chestru ARCHI. Vstupné dobrovolné. 
 13. 10. 19.00 Hudební kavárna – poseze-
ní s hudbou v Café Terezie. Hudbou nás potěší 
„Čauvykrosny“ folková/trampská hudební sku-
pina. Vstupné 60 Kč. 
 14. 10. 19.00 Zastavení u Matky Terezy – 
setkání se zajímavým hostem. Více na www.
kcmt.cz
 17. 10. 15.00–18.00 Taneční odpoled-
ne se skupinou „Hvězdný prach“. Vstupné 

KCMT

Kulturní přehled říjen

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

PROGRAM KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bo-
hoslužba pro každého napříč generacemi – 
prezenčně nebo přes YOUTUBE. 
BABYKLUB: Prostor pro setkání rodičů a dětí 
do tří let. Sledujte náš web.
Pátek 9.30: Klub seniorů. Povídání při kávě 
a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání pro 
seniory nejen z Jižního Města.
LEGOklub: Zveme všechny holky a kluky, kteří 
si chtějí hrát s legem. Vstup volný. Jednou 
měsíčně, termín bude upřesněn.

Kurzy angličtiny 2021/2022: Možnost při-
hlásit se kdykoliv. Rozvrh: úterý 18.00–19.30 
pro středně a více pokročilé; středa 9.15–
10.45 pro mírně pokročilé. Cena: 150 Kč/lekce. 
Kontakt: 732 939 162, anglictina@kostelna.cz

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 – JIŽNÍ MĚSTO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V DOMOVĚ  

PRO SENIORY CHODOV

Pondělí 4. 10. 2021
Prohlídky domova s komentářem

10:00 hodin
15:00 hodin

Sraz nájemců 10 minut před termí-
nem na recepci domova. Prosíme 

o rezervaci místa předem na e-mailu 
pavla.masopustova@seniordomov.cz.

Bližší info a rezervace PRO ŠKOLY 
na e-mailové adrese 

anna.tomcakova@seniordomov.cz.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

D E N  O T E V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í
V  D O M O V Ě  P R O  S E N I O R Y

C H O D O V

Pondělí 4. 10. 2021

 
 

Více informací naleznete na:
www.seniordomov.cz

Domov pro seniory Chodov

 Donov�	s�á �������� �r�h� �

Prohlídky Domova s komentářem
10:00 hodin
15:00 hodin

Sraz zájemců 10 minut před termínem na recepci Domova.

Prosíme o rezervaci místa předem na e-mailové adrese
pavla.masopustova@seniordomov.cz.

Bližší info a rezervace PRO ŠKOLY na e-mailové adrese
anna.tomcakova@seniordomov.cz.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

jednotlivec 80 Kč, pár 150 Kč. 
 24. 10. 17.00 DIVADLO – Rybáři. Minima-
listická inscenace v tradici vypravěčského diva-
dla Daria Fo. Jeden herec, desítky postav, dva 
nezvyklé hudební nástroje. O následcích, které 
zanechaly biblické události na lidech, o kterých 
se v Bibli moc nepíše. Hraje Jan Horák. Vstup-
né doporučené 100 Kč. 
 2. 11. 17:00 Dušičková pobožnost na cho-
dovském hřbitově. 18:00 Mše svatá v kostele 
sv. Františka 

Výstava obrazů Věry Vyčítalové v prostorách 
KCMT do konce října. 

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.

Keramika a práce s hlínou pro děti a dospělé
Malý sochař a keramik (pro děti 6–9 let) 
Čtvrtek 15.30–16.30, 60 min., cena za polo-
letí 1 500 Kč
Sochař a keramik junior (pro děti 10–15 let)
Čtvrtek 16.30–18.00, 90 min., cena za polo-
letí 1 900 Kč
Sochař a keramik – nejkrásnější hobby (pro kaž-
dého od 16 do 99 let)
Čtvrtek 18.00–19.30, 90 min., cena za polo-
letí 1 900 Kč

Kontakt: 
Ing. Jakub Oth, e-mail: joth@seznam.cz,  
tel.: 737 926 633. Mluvíme česky, ale také an-
glicky a francouzsky. Výuku zahajujeme 7. října.

Kostelna si vás dovoluje pozvat na Autorský 
večer Delicie Nerkové a Ralfa Mošta. U příleži-
tosti vydání knihy „Rybí polévka za časů koro-
ny“ (sbírka povídek a básní Delicie Nerkové) 
proběhne ve středu 6. 10. v 18.00 v Kostelně 
přednes ukázek z knihy v podání Jitky Moráv- 
kové a vernisáž obrazů výtvarníka a pedago-
ga Ralfa Mošta, ilustrátora knihy. Autorský 
večer doprovodí zpěvem a hrou na hang drum 
Jiří Šámal.

Více na www.kostelna.cz 

Více informací naleznete na:
www.seniordomov.cz

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, Praha 4

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, st, čt 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 dospělé 
a seniory – cvičení pro zdraví a kondici, pod-
porující protažení zatěžovaných svalových 
skupin, prevenci bolestí zad a relaxaci pro 
dobrou psychickou pohodu, út 17.30, čt 
17.00 a 18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

Mezníky historie 
1968-1969
1.–31. 10.
Fotografie pro vás 

Výstava na pochozí zóně u metra Háje. 
Vstup volný
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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. 
Pro běžné knihovní služby doporučuje-
me využít výdejní okénko na konci uli-
ce Zimákova.
 
V září to byly dva roky, co knihovna 
začala působit v nových prostorách. 
Knihovnice Katarína a Šárka je hodno-
tí následovně: „Naše knihovna je malá 
nejen svou rozlohou a knihovním fon-
dem, ale i počtem čtenářů. Naše pra-
videlné čtenáře dobře známe a samo-
zřejmě víme, co rádi čtou, jsme proto 
schopné jim knihy doporučit „na míru“. 
Máme možnost je vyslechnout a po-
hovořit s nimi nejen o knihách. Jsme 
zkrátka malá knihovna rodinného 
typu s osobním přístupem ke čtená-
řům. Uplynulé dva roky nám přines-
ly hodně hezkých chvil s knihami i za-
jímavými lidmi a těšíme se, že to tak 
bude i v budoucnosti.“

Na vstup do budovy se vztahuje 
zvláštní režim, je nutné se prokázat 
čtenářským průkazem. Aktuální in-
formace najdete na webových strán-
kách nebo FB knihovny. 

Pozvánky do KC Zahrada

Pro děti – Hraní bez hranic VI. 
9. 10. 
10.00 Skřítek podzimníček. Výtvarná dílna
15.00 BAO BAO. Loutková pohádka ze starého Vietnamu. Studio Damúza
16.00–18.00 Další program pro děti, zábava pro celou rodinu.
Akce je zdarma, rezervace nutná. Program byl podpořen dotací ministerstva vnitra. 

Divadlo – Ze života hmyzu 
13. 10. / 19.00 
Hra bratří Čapků je alegorií na různé fáze 
a epizody lidského života. S komediální 
nadsázkou kriticky zobrazuje negativní lid-
ské vlastnosti, které však zde zosobňují 

různé hmyzí druhy. Jak se s touto výzvou, 
dnes již klasiky českého dramatu, popaso-
vali jihoměstští ochotníci z DS Amartum? 
Na to se přijďte podívat!

Koncert – Malina Brothers 
14. 10. / 20.00 
Hvězdná bluegrassová a country kape-
la slaví 10 let existence! Bratři Malino-
vé, tedy banjista Luboš, kytarista Pavel 
a houslista Josef, se společně sešli na pó-
diu v unikátním projektu nazvaném Mali-
na Brothers, ke kterému přizvali ještě kon-
trabasistu Pavla Peroutku.

Pro seniory – Promenádní koncert 
Pražského salonního orchestru 

25. 10. / 14.30 
Koncert věnovaný 150. výročí narození 
F. Lehára a 50. výročí úmrtí B. Nikodema. 

Diriguje a uvádí Václav Vomáčka, zpívají 
Ivana Ježková a Václav Vomáčka.

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
vás srdečně zvou na výstavu

MARTINA SCHOLLEOVÁ
HYSTERIE UMĚNÍ

27. 9. – 23. 10. 2021

dějiny umění. Stejnojmenná výstava představí knihu formou plakátů a drob-
ných instalací, které zasazují slavná díla a osobnosti historie umění do 
současného kontextu. Nedílnou součástí výstavy bude také ukázka au-
torčiny volné tvorby. Martina Scholleová v roce 2018 absolvovala fakul-
tu designu a umění Ladislava Sutnara, o rok později fakultu pedagogickou 
v Plzni. Její tvorba propojuje grafický design s ilustrací, humorem a ambicí 
vzdělávat publikum. Cílem Martiny Scholleové bylo poskládat výstavu tak, 
aby se návštěvníci nenudili, což se, věříme, podařilo.
Výstavu je v prostorách vstupní auly opatovské knihovny možné zhlédnout 
od pondělí 27. 9. do soboty 23. 10.

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

Cricket & Snail
5. 10. / 19.00

„Vřelý dík za krásu, naději, odvahu 
a lásku, které přinášíte svou hudbou.“ 
„Božská hudba oblak se dotýkající.“ 

„Pohladili jste mi duši."
Takto posluchači popisují hudbu dua Cric-
ket & Snail (housle a akordeon), které je 
okouzluje svou směsí francouzské, klez-
mer, irské a vlastní hudby a způsobem 
své hry tyto žánry přesahuje. Výrazné 
hraní Jamese a Lucie spolu s dovedně vy-
tvořenými aranžemi inspirovalo název CD 
„Body na mapě nebe“. Body jsou jejich 

skladby a každá z nich vede k něčemu 
přesahujícímu naši realitu.

JAZZ KLUB TVRZ  
Barbora Tellinger 
trio

28. 10. / 20.00 
Vynikající zpěvačka a také velmi plod-
ná autorka písní Barbora Tellinger svým 
osobitým a vzrušujícím projevem přita-
huje pozornost publika již několik dese-
tiletí. Její ohromné vokální schopnosti 
a talent spojené s pestrou paletou hu-
debních i nehudebních vlivů patří beze-
sporu k tomu nejlepšímu, co divákům 
či posluchačům Jazz klub Tvrz mohl za-
tím nabídnout. Barbora vystoupí spolu 
se svým mužem, vynikajícím americkým 
pianistou Johnem Freskem a českým 
kontrabasistou Tomášem Barošem.

VÝSTAVA – Český surrealismus

1. 9. – 31. 10. 
Výstava představuje 18 autorů (Aléna Di-
više, Františka Grosse, Františka Hudečka, 
Adolfa Hoffmeistera, Josefa Istlera, Fran-
tiška Janouška, Jiřího Koláře, Františka 
Muziku, Endre Nemese, Karla Nepraše, La-
dislava Nováka, Jaroslava Puchmertla, Vi-
léma Reichmanna, Josefa Šímu, Jindřicha 

Štyrského, Václava Tikala, Toyen a Václa-
va Zykmunda), které lze bezpochyby zařa-
dit do uměleckého směru „surrealismus“. 
Na 80 prací – obrazů, kreseb, grafických 
listů a plastik z období 1930–1977 po-
ukáže na nadreálnost krásy v zachycení 
snů, představ, pocitů a myšlenek.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

3. září 2021 oslavili na 
Chodovské tvrzi krás-
ných 50 let společné-
ho života manželé Rů-
žena a Ilja Hanákovi.
Gratulujeme a přejeme 
do dalších let hodně 
štěstí, zdraví a lásky.

Životní 

jubilea 

Vítáme nové občánky 

Po letních prázdni-
nách opět začalo ví-
tání nejmladších ob-
čánků Prahy 11. To 
první podzimní se 
uskutečnilo 8. září 
na Chodovské tvr-
zi za účasti staros-
ty městské části Jiří-
ho Dohnala. Rodičům 
i dětem přejeme hodně 
zdraví a rodinné spokojenosti! Pokud máte zájem o vítání ob-
čánků, kontaktujte paní Moniku Dvořáčkovou na e-mailovou ad-
resu: dvorackovam@praha11.cz. 

Kulturní Jižní Město ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 11 
vás srdečně zvou na 

Čtvrtek 21. října 2021 
17.00 – 19.00  

Možná letos naposledy se na Vás těšíme s písničkami 
různých žánrů z časů minulého století. 

POZOR: tentokrát již třetí čtvrtek v měsíci 
(kvůli státnímu svátku).

Vzhledem k epidemiologické situaci se, prosím, ujistěte, zda se akce koná. 
Dle aktuálních nařízení bude informace na webu Prahy 11.  

Děkujeme za pochopení.



S pamětí nebo bez ní. Historie nezmizí 
Z Nuselského mostu před třiceti roky vy-
padalo Jižní Město I na obzoru jako by 
tam bylo usazené odjakživa. Před sto 
a třemi roky od našich dnešních dnů se 
však na stejných místech rozkládaly roz-
sáhlé lány velkostatků a pole rolníků. Mezi 
nimi se rýsovaly nebo daly tušit střechy 
několika vesnic. Rok 1918 si připomínáme 
proto, že v té době lidé v celé zemi trpěli 
v zázemí války. Tak velké, že se jí říká svě-
tová, první světová. Dokažme se ohléd-
nout i při nekulatých výročích. 

Světová válka v letech 1914–1918 se 
odehrávala daleko. Přesto přinesla spous-
tě mužů z Čech, Moravy i z našeho ma-
lého Slezska, nazývaného tehdy Rakous-
ké, trvalá zranění, nejrůznější nemoci 
nebo rovnou předčasnou smrt. Ve vzdá-
lených zákopech přežívali, trpěli a umírali 
v souboji tehdejších mocností ze zákon-
né povinnosti. A doma těžce dolehla na 
všechny naše předky válka hospodářsky. 
Každá dobová kronika obcí v českých ze-
mích uvádí tristní růst cen a nedostatek 

nejrůznějšího zboží. Obecní úřady vydáva-
ly místním občanům omezené příděly pou-
kázek nazývaných lístky, za něž lidé nedo-
stali nic, ale bez kterých neměli ani právo 
chtít zboží kupovat. S prodlužováním vál-
ky nastala velká nedostupnost i těch nej-
základnějších potravin. Vesnické prostře-
dí aspoň trochu umožňovalo zajistit si 
některé vlastním přičiněním. Lidé z měst 
záviseli na dodavatelských organizacích. 
Rozmohl se tak zvaný černý obchod za-
ložený na obcházení předpisů, zato s vyš-
šími cenami. 

Mezitím pošta přinášela zprávy o smr-
ti nebo zranění blízkých. Oběti z území 
dnešního správního obvodu Praha 11 
připomínají pomníky a desky v Chodově, 
Hostivaři, Šeberově, Hrnčířích, v Křeslicích 
i v Újezdě. Počet trvalých obyvatel zdej-
ších vesnic nebyl tehdy zvlášť velký. Pa-
mátníky obětí války ale uvádějí řadu jmen. 

V závěrečném období války byla do Evro-
py zavlečena další pohroma, chřipka zva-
ná španělská. Šířily se hrůzné zprávy o vy-
sokých počtech zemřelých. 

Noviny také sdělovaly, kde se v Evro-
pě kácejí trůny a dochází k občanským 

nepokojům. Stále silnější byly též snahy, 
aby po staletích došlo k obnově státní 
svébytnosti českých zemí. Nejvýrazněj-
ší byly činy našich dobrovolnických legií 
v zahraničí. Doma se na konci války brá-
nilo vyvážení zbylých potravin, plodin, 
uhlí, látek a vůbec zboží za naše hrani-
ce. Ještě před oficiálním ukončením vál-
ky 11. listopadu 1918 byla naše stát-
ní samostatnost skutečně obnovována. 
Na spontánních shromážděních v Pra-
ze došlo 28. října k prohlášení Republiky 
československé.

Do nových českých poměrů zakrátko při-
cházeli vojáci z válečných zákopů. Začala 
éra proměn.

Češi současnosti prý z většiny nechtějí 
moc myslet na časy minulé. Žijí prý hlavně 
pro zážitky dneška, a ty co nejoriginálněj-
ší, pro děje a hry i s nereálným fantaskním 
obsahem. Netýká se to všech. A příští ge-
nerace? Po každém velkém vychýlení ky-
vadla lidské historie jedním směrem se dří-
ve nebo později znovu připomenou včera 
ještě přehlížené hodnoty a s nimi spojené 
lidské osudy. 

  Jiří Bartoň

Kunratický zámek v historii 
Ve čtvrtek 14. října 2021 v 16 hodin 
v Opatovské knihovně obnovíme tra-
diční přátelská povídání k české a re-
gionální historii. Zachováme přitom 
aktuální zdravotní předpisy. K promí-
taným dokumentům a převážně vlast-
ním fotografiím bude hovořit PhDr. Jiří 
Bartoň.

24 Život na Jižním Městě

Jižní Město na obzoru po r. 1989. Foto: Jiří Bartoň

Pomníky obětí z obou konců obvodu

Vlevo: Detail pomníku v Šeberově. Vpravo: Pomník v Křeslicích. Foto: Jiří Bartoň



25Život na Jižním Městě

 16.00   17.00 výroba lampionů 
  velký sál Chodovské tvrze 

 17.00  dušičkový průvod Jižním Městem 
  nádvoří Chodovské tvrze – KC Mezi domy

Aktuální podoba průvodu se bude odvíjet od epidemiologické situace a aktuálních omezení. 
Sledujte náš web a Facebook 
CHODOVSKÁ TVRZ / Ledvinova 9/86, 149 00 Praha 4
www.chodovskatvrz.cz / info@chodovskatvrz.cz / tel: 267 914 831

Sparťané opět úspěšní na mistrovství
Taneční klub SPARTA PRAHA opět le-
tos zaznamenal na mistrovství České re-
publiky v kombinaci 10 tanců vynikající 
výsledky. 

V Kojetíně, kde se mistrovství kona-
lo, za Spartu tančilo rekordních 13 párů 

v juniorských a mládežnických katego- 
riích. Všichni podali vynikající výkony. Měli 
jsme radost v kategorii Junior II, kde se 
dva naše páry probojovaly do finále. Ta-
deáš Krása a Nela Kapušňáková obsa-
dili 5. místo a na 6. místě skvěle repre-
zentovali Vojta Marek a Sára Doležalová. 

Stříbrnou medaili si odvezli v kategorii 
mládež Martin Fried s Anetou Krásovou. 

Všem párů moc gratulujeme a děkujeme 
za vynikající reprezentaci klubu. 

 Lenka Gebertová, www.tksparta.cz

Tadeáš Krása a Nela Kapušňáková Martin Fried a Aneta Krásová Vojta Marek a Sára Doležalová
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• My jsme Vám to říkali (2. díl) | My jsme 
Vám to říkali, že výstavba Areálu ledových 
sportů prostřednictvím společné firmy 
MČ Praha 11 a soukromé firmy AR Del-
ta s poměrem 50:50 bude velký průšvih. 
A skutečně je.
Do původně soukromého projektu nechal 
starosta Dohnal zavléci MČ P11 i přesto, 
že si 40 mil. Kč na vklad do společné fir-
my musel půjčit. Souhlasil s nesmyslným 
podílem MČ v poměru 50:50 a následně 

důsledně utajoval veškeré informace 
o dění ve firmě i nakládání s finančním 
podílem MČ. K projektu tak vznikala ne-
důvěra, odešli tři ze čtyř zástupců ve 
správní radě, ve které za MČ zůstal pou-
ze pirátský zástupce, poradce primátora 
Hřiba Petr Přenosil, nemající k P11 pra-
žádný vztah. Nebyly dodržovány termí-
ny výstavby z uzavřených smluv, aniž by 
na to zástupci MČ bylo adekvátně reago-
váno. Vše vyvrcholilo podpisem smlouvy 

se zhotovitelem a úvěrové smlouvy, opět 
bez vědomí zastupitelstva. 
Nebylo pak velkým překvapením, když se 
k naší dlouhodobé kritice projektu přidali 
i koaliční zastupitelé ANO a ODS. 
Zastupitelstvo proto v září odhlasovalo 
několik usnesení, které míří k vystoupení 
MČ P11 z tohoto projektu. Očekáváme 
proto rezignaci starosty Jiřího Dohnala, 
který má na této blamáži největší podíl. 
 Ladislav Kos, HPP 11

Názory zastupitelů

• ZastromujPrahu.cz | Již v roce 2019 
se Pražské služby, a.s., jako jedny z prv-
ních inspirovaly Akčním plánem hl. m. 
Prahy a zahájily počáteční etapu výsad-
by téměř 70 stromů na svých provoz-
ních pozemcích. Vzápětí loni na podzim 
se ujaly výsadby také Pražské vodovody 
a kanalizace a rozmístily více než 60 stro-
mů ve svých vodohospodářských areá-
lech. Městské společnosti se tak podílejí 
na ekologických aktivitách, které přispívají 

k ochraně životního prostředí v metropo-
li. Na Praze 11 byly zasazeny dřeviny ko-
lem vodojemu Horní Roztyly. Jedná se již 
o vzrostlejší stromy, které ihned po výsad-
bě lépe zadržují a vypařují vodu, zachycují 
prach, chrání před hlukem a omezují pře-
hřívání okolí. Po dokončení rekonstruk-
ce bude řešen i areál na Chodově, kde by 
mělo dojít k umístění včelích úlů. Výsadba 
se uskutečňuje ve spolupráci s odborníky 
ze společnosti Lesy hl. m. Prahy. Je kladen 

důraz na biodiverzitu, proto se volí co nej-
větší druhová pestrost dřevin. Výsadba 
probíhá v rámci výzvy pražského magis-
trátu, přijaté v Programovém prohlášení 
Rady hl. m. Prahy pro roky 2018–2022, 
jejímž cílem je vysadit na území hlavního 
města milion nových stromů. Nejvíce se 
v Praze vysazuje na původně zeměděl-
ských plochách, v lesích, parcích, sadech 
a podél vodních toků. 
 Ing. Michaela Al-Ali Poláková, Piráti/bez PP

• 2021.06.10. ZMČ 20 • TOP-STAN úče-
lově zneužil oficiální záznam ze ZMČ, 
ODS vyhrožuje bolševickými metodami | 
Občané, voliči mající internet, tento vše-
říkající název klipu pohledejte na YouTu-
be, práci velkou vám to nedá. Stěží mohu 
zde ve vysoce limitovaném textu popsat, 
jak odporný politický bizár se odehrál na 
20. zastupitelstvu P11 v režii celoná-
rodních stran, to musíte vidět na vlast-
ní oči! Ač je Klíč plný reklam a odkazů na 

komerční sdělení, žádný přímý odkaz sem 
nemůže uvést žádný opoziční zastupitel, 
říkejme tomu třeba „pirátská transparent-
nost“ – proto uvádím název klipu. Radnice 
Prahy 11 pořizuje ze ZMČ videozáznam, 
s nímž účelově manipuluje a vkládá do úst 
zastupitelům, co neřekli: jednoduše použi-
je první slova jeho věty a zhotoví tiskovou 
zprávu, kterou následně rozešle do bul-
várního tisku, celá rada MČ se pod to po-
depíše a vyvěsí na web P11 bez možnosti 

reakce poškozeného. Takhle to chodí v Ji-
homěstském Palermu pirátského sta-
rosty Dohnala, obklopeného „slušnými 
a vzdělanými politiky s koaličním potenciá- 
lem“, bránícími si korýtka a téměř neplní-
cí vlastní koaliční smlouvu. Perličkou je ná-
sledné vyhrožování mojí osobě, že kvůli 
nesouhlasnému názoru budu mít problé-
my v práci. Ano, jde o velice zajímavý klip!
 Martin Farmačka, HPP 11

• Krabice od bot – sbírka vánočních dár-
ků pro děti a seniory proběhne letos 
opět v Re-use dětských věcí | Do kon-
ce října se mohou přihlásit samoživitelé 
s dětmi, rodiny v obtížné životní situaci, 
rodiny s postiženými dětmi nebo senioři, 

kteří by rádi dostali pod stromeček dá-
rek v rámci celorepublikové sbírkové akce 
Krabice od bot. 
Na Praze 11 se opět do této aktivity za-
pojí Re-use dětských věcí Praha 11, který 
najdete v Modletické 3, informace o něm 

i o této akci pak na stejnojmenných FB 
stránkách. 
Přihlásit můžete nejen sebe, ale třeba 
i svého osamělého souseda nebo zná-
mé s dětmi, o kterých víte, že by je dá-
rek potěšil.

• Na místě autobusové točny na Cho-
dově má vzniknout 7patrové ad-
ministrativní centrum | Pro jeho 
realizaci je však nutná ještě změ-
na územního plánu (z VN-I na SV-I), 
se kterou Rada MČ bez podmínek 

souhlasí. Investorovi se zhodnotí poze-
mek, zato situace s parkováním i doprava 
se v oblasti jedině zhorší. 
Potřebujeme vaši podporu, abychom při-
měli radnici trvat alespoň na snížení koefi-
cientu míry využití území – 4 nebo 7 pater 

je totiž obrovský rozdíl! Přijďte osobně 
na jednání zastupitelstva říct radním svůj 
názor. 
Ráda zodpovím vaše dotazy nebo pora-
dím, jak na to (hovorkovai@praha11.cz).
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Platí na Praze 11 koaliční smlouva? | 
Jsme svědky neshod koaličních stran PI-
RÁTI / ANO / TOP-STAN / ODS, které 
spolu roku 2019 uzavřely koaliční smlou-
vu. Rozděluje je názor na projekty ledo-
vé arény, rekonstrukce ubytovny Sandra, 
existence Výboru pro otevřenou radni-
ci i dalších poradních orgánů. Současné 
neshody vyúsťují ve vypovídání koaliční 
smlouvy, leč nikde není oficiálně oznáme-
no, zda je koaliční smlouva stále platná. 

Obsahuje totiž spoustu závazků, k jejichž 
plnění se zúčastněné subjekty zaváza-
ly, je zjevné, že do voleb 2022 mnohým 
slibům nedostojí a vypovězení smlouvy 
by se mnohým politikům náramně hodi-
lo, neboť když není smlouva, není co pl-
nit. Smlouva obsahuje politické bonusy, 
subjekty se dohodly, že např. každý mě-
síc mohou odčerpat z rozpočtu 30 tisíc 
na své poradce, kteří (za daně občana) 
radí těmto jednotlivým subjektům, jak 

konat vůči jiným koaličním subjektům. Ni-
kdo nemá ve věci jasno, ani my, zastupi-
telé z HPP 11. Tímto výjimečně a laska-
vě vyzývám redakční radu Klíče k reakci 
pod článkem: je koaliční smlouva stále 
platná, i když je některými subjekty ko- 
alice vypovězena? Na webu MČ Praha 
11 o tom není zmínka, informace prosa-
kují ze sociálních sítí, přičemž občan si za-
slouží mít jasno.
  Martin Farmačka, HPP 11

• Reakce zastupitelského klubu TOP 
09-STAN na veřejné stížnosti zastupite-
le M. Farmačky | Zastupitel Martin Far-
mačka (HPP 11) si opakovaně stěžuje na 
to, že jsme měli zneužít oficiální videozá-
znam z červnového zastupitelstva Pra-
hy 11. Konkrétně nás kritizuje za to, že 
jsme dle jeho názoru v našem vyjádření 
účelově použili jen část jeho výroku, kte-
rým reagoval na prohlášení svého kolegy 

o tom, že v radě městské části je „žido-
bolševický materiál“. Ano, vycházeli jsme 
při naší kritice z oficiálního záznamu, ze 
kterého jedno závěrečné slovní spojení 
vypadlo (protože Ondřej Prokop, v danou 
chvíli schůzi řídící, M. Farmačkovi odebral 
slovo). Za to se M. Farmačkovi omlou-
váme. Na druhou stranu i poté, co jsme 
z videa pořízeného M. Farmačkou násled-
ně slyšeli záznam celého jeho projevu, 

bychom se vůči jeho tvrzení „Židobol-
ševik je normální výraz v ODS“ ohradili. 
Co se týče oprávněné stížnosti M. Far-
mačky na to, že mu jeden člen rady Pra-
hy 11 vyhrožoval kvůli jeho názorům/vý-
rokům v práci, tak od takového chování 
se celý náš klub TOP 09-STAN důrazně 
distancuje a kategoricky takové jednání 
odmítáme. 
  Mgr. Tomáš Jileček, TOP 09-STAN
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• Spolek Zelené Roztyly je zástupcem 
veřejnosti | Přes prázdniny (jak má ma-
gistrát ve zvyku) probíhalo připomínková-
ní změny územního plánu v bývalém areá- 
lu Interlov developerova Passerinvest 
Group. Díky podpisům téměř 500 oby-
vatel Roztyl náš spolek v daném říze-
ní vystupuje (a podal námitky proti změ-
ně) jako tzv. zástupce veřejnosti. Co nám 
a spoluobčanům na této změně vadí? 
Vůči platnému územnímu plánu dojde 

ke změně cca 4 ha nezastavitelných po-
zemků, určených pro rekreaci, na zasta-
vitelné. Stávající zeleň, která izoluje okolí 
dálnice od prachu (a částečně hluku) na-
hradí výstavby. Okolí záměru bude zatíže-
no novou automobilovou dopravou – dle 
dopravní studie má dojít k navýšení frek-
vence aut v ul. Ryšavého o 3000 (v obou 
směrech). A nejedná se o jediný plán vý-
stavby v území. Z nezastavitelného úze-
mí v předpolí Kunratického lesa ukrojí další 

změna (podnět č. 402/2019) na pozem-
cích JZ od st. metra Roztyly. Passerinvest 
zde spolu s magistrátem hodlá postavit 
rezidenční komplex. V okolí autobusové-
ho terminálu chce Passer stavět admini-
strativní budovu, pro změnu s Dopravním 
podnikem. Místo, aby se všechny tyto 
změny využití území posuzovaly komplex-
ně, vlivy na životní prostředí se salámují 
a neposuzují v souvislostech. 
 Aleš Kulhánek, HPP 11 

• Další nebezpečí pro parkování na Roz-
tylech | V září 2010 prodala MČ Praha 11 
tři pozemky na Roztylech firmě SELE- 
QUNE, s.r.o., (plocha u MediCentra, parko-
viště Kaplanova (Hrdličkova – Blatenská) 
a část komunikace Kaplanova mezi zele-
nou plochou a parkovištěm. Na jaře roku 
2011 převedlo HMP stavby parkoviště 
a komunikace na MČ. SELEQUNE tedy pa-
tří pozemky, ale stavby na nich patří MČ, 
která se o ně stará.

Zastavění parkoviště se nám daří bránit 
10 let. Na konci srpna jsme zjistili, že fir-
ma požádala magistrát, aby parkoviště 
a část ulice Kaplanova vyřadil z komuni-
kací III. tř. K tomu došlo v červenci a obě 
komunikace se staly účelovými. A v tom 
je pro obyvatele Roztyl číhající nebezpe-
čí. Účelová komunikace může být klidně 
uzavřena. Může se tak stát, že se na okra-
jích Kaplanovy ulice nebo na jediném ve-
řejném parkovišti východně od Ryšavého 

objeví závora a parkování tu doslova zko-
labuje. O problému jsem informovala na 
ZMČ 2. 9. 2021. Parkování trápí všechny 
na JM, jde tak o téma apolitické. Řešení 
přislíbili p. radní Duška, předseda Doprav-
ní komise p. Bříza, předsedkyně strategic-
ké komise pí Soukupová. Doufám, že se 
brzy podaří společně nalézt řešení a hroz-
ba pro veřejné parkoviště na Roztylech 
bude odvrácena.
 Zuzana Malá, HPP 11

• Snaha o pohřbení transparentnos-
ti na Jižním Městě | Již dlouhou dobu 
se hnutí ANO spolu s ODS snaží cíle-
ně sabotovat jednání výboru pro ote-
vřenou radnici a digitalizaci, a to přede-
vším v oblasti nahrávání jednání výborů. 
Nyní byly pracovní skupinou sestaveny 
nové jednací řády, které měl výbor pro 
otevřenou radnici schválit a následně 
je svým hlasováním mělo posvětit za-
stupitelstvo. Hnutí ANO ale chtělo na 

posledním jednání zastupitelstva nechat 
výbor zrušit.
O to více zarážející je, že pro zařazení to-
hoto bodu hlasovalo jednotně i HPP 11, 
které protiprávní ustanovení v jednacím 
řádu výborů týkající se nahrávání jednání 
veřejností dlouhodobě kritizuje.
Ukazuje se tedy, že za jistých okolnos-
tí je HPP 11 ochotno jednat proti své-
mu přesvědčení a handlem se spojit 
s ODS, ANO a JM-ND, které dlouhodobě 

a intenzivně kritizuje za jejich spojení 
s dřívějšími dle slov HPP 11 „mafiánský-
mi” radami Jižního Města.
Výmluvou ANO je, že je výbor drahý 
a jeho zrušením by došlo k úsporám. Pak 
je ovšem zarážející, proč se ANO nesnaží 
zrušit například mediální komisi, která na 
svých jednáních běžně řeší několik hodin 
dárkové předměty MČ Prahy 11, a to bez 
jakéhokoliv výsledku.
  Jan Mejsnar, Piráti

• Podivné rozhodnutí ve věci areálu le-
dových sportů | Strany bývalé koalice, 
ANO a ODS, se spojily s opozicí a sna-
ží se v současné době tento projekt za-
blokovat. Na zastupitelstvu MČ pro-
hlasovaly usnesení, které ukládá radě 
jednat o vystoupení z projektu. Toto 
rozhodnutí je velmi překvapivé, jelikož 
přichází v době, kdy se projekt dostal 
z fáze přípravy do fáze výstavby. Spo-
lečnost AR DELTA, s poloviční účastí 

městské části, totiž dokončila jedná-
ní jak s bankou, tak se stavební firmou 
a uzavřela platné smlouvy. V tuto chvíli 
jsou tak splněny všechny podmínky pro 
bezproblémový průběh výstavby. Co 
nejrychlejší dokončení areálu je nejlep-
ší cestou nejen k novému sportovišti 
na Praze 11, ale i k ochraně a zhodno-
cení 40 mil. Kč, jak upozornilo i aktuál-
ní právní stanovisko advokátní kancelá-
ře. Uvedenou částku MČ Praha 11 do 

projektu již vložila. Rozhodnutí zastupi-
telů ANO, ODS, HPP 11 a JM-ND vná-
ší do projektu značnou nejistotu, která 
může přivést městskou část do budou-
cích mnohaletých soudních sporů. Pirá-
tům se jako nejlepší cesta jeví ochránit 
investici MČ Praha 11 a projekt řádně 
dokončit, proto návrhy usnesení na za-
sedání zastupitelstva v plném rozsahu 
nepodpořili.
  Mag. Martin Muzikant, Ph.D., Piráti

• Prodej pobočky České pošty v ulici 
Benkova | Na pobočce České pošty v ul. 
Benkova se objevila cedule se zájmem 
objekt pobočky prodat. Proslýchá se, 
že s věcným břemenem stávající poš-
ty. Přesto hrozí, že tato pobočka bude 
v budoucnu zrušena. Praha 11 je při-
tom počtem obyvatel 12. největší „měs-
to“ v republice. Máme zde pouze čtyři 
pobočky pošty. Vedení České pošty se 
k 1. 10. 2020 rozhodlo zkrátit pracovní 

dobu na pobočce Benkova a Opatov-
ská na pochozí zóně Háje, a to dva dny 
od 10 do 18, tři dny od 8 do16 hodin 
a v poledne zavřeno každý den od 12 
do 13 hodin. Omezení pracovní doby vý-
razně komplikuje život občanům Prahy 
11 s 80 tis. obyvateli. Bohužel v sou-
časné době stojí fronty lidí až na ulici 
často celý den. Praha 5 má stejný po-
čet obyvatel, ale má 9 poboček. Z toho 
je jedna dokonce v režii MČ. Z pohledu 

Jižní Město – náš domov je tento stav 
naprosto nevyhovující. Česká pošta je 
akciová společnost a Praha 11 nemá 
přímo možnost ovlivňovat chod tohoto 
státního podniku. Přesto vyzýváme ve-
dení radnice Prahy 11 a radu, aby ze své 
pozice řešila s vedením České pošty zru-
šit prodej nebo např. se snažilo získat 
objekt do vlastnictví MČ a prodloužení 
pracovní doby na těchto pobočkách. 
  Ing. Petr Souček, JM-ND

• Aréna ledových sportů – vraťte se na 
začátek | Dne 2. 9. 21 proběhlo Zastu-
pitelstvo MČ Praha 11, na kterém se 
řešila kritická situace projektu Arény le-
dových sportů (ALS). Nebudu zde psát 
historii projektu, tu všichni známe. Nebu-
du zde psát o neblahých krocích a závaz-
cích, které způsobila současná radnice. 
Ty také všichni známe. Nebudu zde psát 

o vině jednotlivých členů správní rady 
a členů Rady MČ Praha 11. 
Jediné, co napíši všem kompetentním, 
kteří v této kauze rozhodovali a rozhodu-
jí. Prodejte zpátky 50 % akcií. Požadujte 
vrátit příplatek 35 milionů Kč. Potvrďte 
investorovi Smlouvu o právu stavby. Ne-
chte investora stavbu dokončit. Inves-
tora kontrolujte a požadujte dodržování 

podmínek dané Smlouvy. Toto jediné dě-
lejte. Toto jediné je předpokladem, že 
ALS bude dokončen a bude sloužit dě-
tem a občanům. 
Nic jiného nedělejte, protože všechno 
ostatní povede k ještě větším zmatkům, 
problémům a ztrátám. Prostě vraťte se 
na začátek.
  Dalibor Mlejnský, JM-ND
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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 27. 9. – 8. 10. 2021   
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

Vepřová kýta 149,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí přední karb 179,90 Kč 169,90 Kč
Eso párky 189,90 Kč 169,90 Kč
Kladenská pečeně s tukem 189,90 Kč 169,90 Kč
Vinná klobása 149,90 Kč 129,90 Kč
Sekaná 139,90 Kč 119,90 Kč

Akční nabídka
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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  

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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01800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

Staň se tím 
   nejlepším!

více informací na 
www.faircredit.cz/prace-u-nas

92x63 nabor 2021.indd   192x63 nabor 2021.indd   1 20.09.2021   12:5720.09.2021   12:57



BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i s věcným břemenem na dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509
• 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 Hájích. 
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 
dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 
ZDARMA poradit do našich kanceláří: 
Petýrkova 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
• 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
• Koupím zahrádku v Praze a blízkém oko-
lí, nejlépe s dobrou dostupností z Jižního 
Města. Volejte nebo pište prosím na tel. 
603 809 432
• Přímý zájemce koupí byt pro své děti. 
Seniora mohu nechat v bytě na dožití. Na 
velikosti a stavu bytu nezáleží. Vyplatím 
dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 608 
661 664
• 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
• 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
• 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

SLUŽBY
• Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů a neby-
tových prostor. Tel.: 732 359 883, www.
rek-bachr.cz
• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-
NÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ  
EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 
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 
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ 
ŽALUZIE NA LODŽIE – SEŘÍZENÍ PLASTO-
VÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI 
HMYZU. Tel.: 733 720 950, pavel.janci@
email.cz
• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Čištění, 
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 ví-
kendy 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 vážnému 
poškození. Prodej žaluzií.  
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz.  
Tel.: 601 236 957
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme 
malířské a lakýrnické práce. Byty, nebyto-
vé prostory, školy, kanceláře. T: 606 556 
547, www.malovani-novotny.cz, e-mail: 
malovani.novotny@seznam.cz
• MATRACE NA MÍRU – prodej – molitany, 
mol. drť, koženky, potahové látky, juta, 
plátna a jiné. Čalounictví Na Veselí 2 – za 
rohem domu, P4, parkování v místě.  
Tel.: 241 402 270. www.molitany.cz
• Hledáte služby hodinového manžela? Vy-
učený elektrikář zapojí, nainstaluje, opraví, 
vyvrtá, smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635
• Vážení zákazníci, nabízíme malířské 
práce, štukování stěn i stropů.  
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, moni-
torů atd. Rozumné ceny. AVC SERVIS – tel.: 
222 361 720, mob.: 602 390 630
• SADROKARTONOSKAR provádíme 
sádrokartonářské práce – příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické od-
hlučnění, zednické a malířské práce.  
SADROKARTONOSKAR@email.cz, 
T: 774 042 960
• Elektrikářské práce a el. revize domů, 
SVJ, BD, škol. Odstranění revizních závad. 
Revize spotřebičů. Nové el. vedení, výměny, 
opravy v bytech, domech.  
t. 604 516 344. www.elektrikarerben.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
• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Pro-
vádíme 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
• 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
• Zdravotní a relaxační masáže Jana 
Červinková. Kontakt 774 140 904. 
Pracovní doba dle dohody i víkend. 
Ulice Petýrkova
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci... T. 777 
285 669, www.kadernice-do-domu.cz.
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, 
instalace wifi, internetu, notebooků, výuka 
s trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 604 
806 516 (i SMS), daro@daro.cz,  
www.daro.cz
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, pozů-
stalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Stěhování-Doprava. 
Tel.: 773 484 056

• 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
• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad, Tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• Instalatérské práce, topení,  
zedn. práce. Výměna kuch. desek a dřezů. 
Volek-Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. 
Pracujeme v RESPIRÁTORECH a používá-
me vlastní přípravky. Tel. 737 139 900
• 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
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, 
výměna skel, seřízení kování, žaluzie 
a parapety. Tel.: 737 202 354
• Hodinový manžel. Provádím řemesl. 
aj. práce v Praze. Mám dlouholet. praxi 
i vl. nářadí. Kvalita a spolehlivost je 
zaručena. Tel. 739 613 488 – e-mail: 
jin60jir@seznam.cz
• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 580 
Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez po-
platků za čekání a nástup, max. 4 pasažéři, 
snadné objednávání, spolehlivost. www.
mrtransfer.cz, tel. 603 431 716, 608 553 
080
• 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
• ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDAR-
MA. Prodáváte nemovitost? Využijte 
naše zkušenosti. www.realitykoci.cz, 
koci@sterlingreality.cz , tel.: 777 777 
599 
• Čištění koberců , sedaček, židlí, ma-
trací, profistrojem extrakční metodou 
(na vlhko). Dlouholetá praxe. Rozumné 
ceny (malé plochy od 400,- Kč). 
Pracujeme také o víkendech. Tel.: 737 
566 189
PRÁCE
• Hledáme na výpomoc lékaře do prak-
tické ordinace pro Prahu 4 a Prahu 10. 
Částečný úvazek, možno i důchodce. 
T: 722 292 004
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• Hledáme zdravotní sestru na část. 
úvazek do ordinace prakt. lékaře na P 4, tel. 
č. 722 292 004
• HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID ZDRAV. 
ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI METRA CHO-
DOV. DPP - NADSTANDARDNÍ MZDA. 
PO - PÁ MEZI 12-15 HOD. - 2 HOD, 
VEČER MEZI 19-23 HOD. - 2-3 HOD., 
SOB. 15-19 HOD. T: 606 823 920
• Do Průhonického parku přijmeme 
zahradnice a zahradníky. Zajímavé zam. 
benefity, možnost ubytování. Nástup 
ihned nebo dohodou. Info na tel: 271 
015 188, park@ibot.cas
• Hledám obchodního zástupce, kdo 
se opravdu nebojí práce, je komunika-
tivní, samostatný a zároveň týmový 
hráč. Na nic nebudete sami . Těším se 
na spolupráci. T: 602 803 918
OSTATNÍ
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
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
• PORTRÉTY, kopie star. mistrů a ostatní 
na přání. Olejomalba na plátně. e-mail: cer-
makova.portrety@seznam.cz, tel. 607 815 
568, www.cermakova-olejomalba.cz

• Podnajmu prostor 40 m2 ve zdravotním 
středisku - Tererova 1355, Praha 11. 
Určeno pro zdravotní účely. Cena dohodou 
- podílem na nákladech. Kontakt: 602 603 
992, holubova.i@centrum.cz
• Vykoupím knižní pozůstalosti, staré tis-
koviny, sbírky starých pohlednic, poštovních 
známek, fotografií, obrazy, staré rybářské 
a myslivecké potřeby apod. 731 489 630

Inzerce 31

Tel.: 733 720 744
radkova.inzerce@regvyd.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: 15. 10. 2021

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 574 319 
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
603 786 170

vrbicky@regvyd.cz
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Přijmeme zaměstnance do pracovního poměru na pozice:

• Skladník (tel.: 724 316 711)
• Pracovník/ce výroby lahůdek (tel.: 606 770 455)
• Balič/ka jídel (tel.: 724 133 048)
•  Stevard mezinárodních vlacích  (tel.: 725 517 528)
• Dispečer posádek (tel.: 606 770 411)

E-mail: job@jlv.cz

JLV, a.s., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle

www.jlv.cz
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CK FISCHER – OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00, Praha 4
Tel.: 777 755 714

HORY
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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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

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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Zajímá Vás cena Vaší nemovitosti? Odhad Vám uděláme zdarma.
Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu?
Nechte starosti na nás! Zvolte jistotu a garanci kvality našich služeb.  

Martin Dohnal
martin.dohnal@re-max.cz

731 631 220    

Bc. Andrea Mixanová
andrea.mixanova@re-max.cz

 775 561 313

Vladimíra Richterová
vladimira.richterova@re-max.cz

777 347 802

Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00

www.re-max.cz/cool
272 652 638
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ROZVOZ MASA A UZENIN
objednávejte na e-shopu

eshop.krutimaso.cz

Dejte nám:                       Prominent CZ – Krůtí Speciality
Více informací na www.krutimaso.cz

Prodejna Praha Uhříněves
Uhříněves Přátelství 738/110

Tel. 778 522 458
Otevřeno: Po–Pá: 8–18 hod.

Objednávku vám dovezeme 
ve všední dny 16–20 hod 
za poplatek 99 Kč 
Nabídka platí pro Prahu 22, 21, 11 
a 15 a také PSČ 251 00 až 251 69

inzerce_2021_04-21.indd   1 21.04.2021   13:30:22

Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování  
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.  
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje  
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.  
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 


