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PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., stabilní, spolehlivý 
a moderní zaměstnavatel pečující nejenom 
o město (svoz, sběr a energetické využívání 
odpadu, údržba komunikací v hlavním 
městě Praze), ale i o své zaměstnance.

Zázemí stabilní společnosti, 
Roční dosažitelnou mzdu až 420 tis. (řidič B), 
až 550 tis. (řidič C) včetně odměn a příplatků,
Týden dovolené navíc.
Benefity v roční výši až cca 36 tis., např.:
Stravenky, Flexipassy, Příspěvek na penzijní připojištění aj.

V SOUČASNÉ DOBĚ OBSAZUJEME POZICE:

Řidič sk. B (do 3,5t)/manipulační dělník

Řidič sk. C (speciálního vozu nad 7,5t)

Co Vám za to nabízíme:

Neváhejte a volejte +420 704 657 906 
nebo pište na email: personalni@psas.cz.

Za co budete zodpovídat:

Co od Vás očekáváme:
    řidičský průkaz sk. B, spolehlivost.

Za co budete zodpovídat:
    za řízení vozu nad 7,5t 

Co od Vás očekáváme:
řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, paměťovou kartu řidiče, 
dopravně psychologické vyšetření, časovou flexibilitu, spolehlivost.

za řízení motorového vozidla do 3,5t (malé svozové auto, 
MB Sprinter aj.), za úklid kolem separačních stanovišť, odvoz 
nasbíraného odpadu na koncové zařízení.
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Komunitní centrum Matky Terezy 
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 

Akci pořádá Kulturní Jižní Město o.p.s.  

Program průvodu se bude odvíjet od epidemiologické situace 
a aktuálních omezení. Sledujte www.kczahrada.cz a Facebook. 

Andílci a čertíci v průvodu vítáni.  

5. 12. 2021 / 18.00 
Komunitní centrum Matky Terezy – Centrální park  

Mikulášský průvod Jižním Městem



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

  
Nový vánoční strom pro Prahu 11

20. října se Praha 11 připojila k oslavám 
Mezinárodního dne stromů, a to vysa-
zením nádherné douglasky tisolisté před 
Komunitním centrem Matky Terezy na 
Hájích. Nejenže bude díky tomu Jižní 
Město zase o trochu zelenější, doug-
laska bude také ozdobou každoročních 
vánočních trhů. „K rozsvícení vánočního 
stromku, které se před KCMT tradičně 
odehrává, bude od letoška sloužit 
právě douglaska. Místo každoročního 
pořizování nového stromu, který mu-
sel být pro tuto příležitost pokácen, tak 
nyní budeme mít vlastní strom živý a lesy 
zůstanou ušetřeny,“ vysvětlil Mgr. Jakub 
Lepš (TOP 09–STAN), místostarosta 
Prahy 11 pro životní prostředí.

O vysazení se postaral odbor životního 
prostředí úřadu jedenácté městské části 
spolu se střediskem zeleně Jihoměstské 
majetkové, a. s., které má zároveň za úkol 
se o strom i nadále pečlivě starat, což 
se v první řadě týká pravidelné zálivky. 
Douglaska má nicméně už teď skvěle na-
kročeno, aby na Jižním Městě rostla po 
generace: kvůli co nejúspěšnějšímu uchy- 
cení byl do substrátu přidán biouhel, 
který zlepšuje schopnost půdy zadržovat 
vodu a na růst stromu má i řadu dalších 
pozitivních účinků. 

  
Informace k průběhu 22. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 11 

Dovolujeme si vás informovat, že Zastu-
pitelstvo městské části Praha 11 přijalo 
na svém 22. zasedání dne 1. 10. 2021 
usnesení o odvolání dvou členů rady 
městské části, a to radní pro školství Zu-
zany Ujhelyiové (Piráti) a místostarosty 
pro majetek, investice a podporu pod-
nikání Ondřeje Prokopa (ANO). Vzhledem 
k přerušení zasedání zastupitelstva byl 
stanoven termín jeho pokračování, a to 
na 21. 10. 2021: jelikož se však jedná 
o termín po uzávěrce tohoto čísla Klíče, 
budeme vás o výsledku zasedání infor-
movat až v čísle příštím, prosincovém. 
Aktuální informace rovněž naleznete 
na webových stránkách městské části 
www.praha11.cz.

  
Zlepšení průjezdnosti složek IZS v ulici 
Petýrkova 

Městská část Praha 11 se v roce 2019 
připojila k projektu „3 metry k životu“, 
jehož cílem je upozorňovat na špat-
nou průjezdnost složek integrovaného 
záchranného systému (IZS) v sídlištních 
aglomeracích. V rámci snahy o nápravu 
tohoto stavu se nyní Praze 11 podařilo 
zlepšit průjezdnost v ulici Petýrkova, kam 
byly nově instalovány plastové zábrany 
– tzv. balisety. Ty zde pomohou zamezit 
neohleduplnému parkování vozidel a za-
jistit tak plynulý průjezd hasičské tech-
niky, která se díky tomu dostane včas na 
místo, kde je potřeba zásahu její posád-
ky. Podobné úpravy pak čekají i další 
jihoměstské ulice, jež jsou vystavěny po-
dobně jako Petýrkova. Aktuálně také na 
území jedenácté městské části probíhá 
digitální pasport nástupních ploch IZS.

  
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na nájem šesti bytů 
v majetku hl. m. Prahy svěřených MČ 
Praha 11 

Rada městské části Praha 11 schválila 
na své 35. schůzi usnesením č. 1001/ 
35/R/2021 výběrové řízení na ná-
jem šesti volných bytů v majetku hl. m. 
Prahy, svěřených do správy městské čás-
ti Praha 11. Výběrové řízení za 1. smluv- 
ní nájemné bylo vyhlášeno dle plat-
né směrnice S 2020/03 a lze se do něj 
přihlásit do 18. 11. 2021 podáním při-
hlášky v zalepené obálce a označené 
příslušným heslem do podatelny Úřadu 
MČ Praha 11. Bližší informace, včetně 
požadavků na uchazeče, naleznete na 
úřední desce či ve výše uvedeném us-
nesení rady.

  
S výkonem služby pomohou Policii ČR 
věcné dary od Prahy 11 

V září navštívili starosta Prahy 11 Jiří 
Dohnal (Piráti) spolu s radním pro so-
ciální věci, zdravotnictví, bezpečnost 
a prevenci kriminality Ing. Petrem Jira-
vou (ANO) Obvodní ředitelství Policie 
Praha IV – místní oddělení Jižní Město, 
aby zde policistům předali věcné dary od 
městské části. Nové vybavení v podobě 
10 speciálních vest služby pořádkové 
policie NAVY a 5 služebních notebooků 
z jejich rukou převzali ředitel Krajského 
ředitelství Policie hl. m. Prahy brig. gen. 
Ing. Tomáš Lerch s ředitelkou Obvod-
ního ředitelství Policie Praha IV plk. Mgr. 
Renátou Havlíkovou. 

Vybavení darované Prahou 11 na 
základě dlouhodobé vynikající spolupráce 
mezi vedením městské části a Krajským 
ředitelstvím Policie hl. m. Prahy je již 
tradičně určeno policistům do přímého 
výkonu služby, a to jak na úrovni míst-
ního oddělení, tak Služby kriminální po- 
licie a vyšetřování.
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Od září se Praha 11 může chlubit naprostým světovým unikátem. 
Tím je parkourové hřiště, které vzniklo ve Volnočasovém areálu 
Kupeckého (VAK) metodou 3D tisku. Hřiště vyrobené z recyklovaných 
materiálů, včetně recyklovaného betonu, je výsledkem spolupráce 
městské části Praha 11 se Stavební spořitelnou České spořitelny 
Buřinka a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně.

„Jsem nesmírně rád, že nové parkouro-
vé hřiště v našem Volnočasovém areá-
lu Kupeckého přilákalo hned při otevře-
ní tolik dětí různého věku. Parkourem to 
ale nekončí, celý areál plánujeme dál roz-
víjet jako adrenalinové venkovní sporto-
viště, do konce roku sem ještě přibu-
de nový malý pumptrack pro nejmladší 
jezdce a sociální zázemí," uvedl v rám-
ci slavnostního otevření hřiště poslední 
zářijový den Jan Stárek (TOP 09-STAN), 
radní Prahy 11 pro sport, kulturu a vol-
ný čas.

Na návštěvníky čekal během otevření 
bohatý doprovodný program v podobě 
parkourové exhibice, workshopu 3D tis-
ku i lekcí parkouru pro veřejnost. Ta si 
může hřiště se čtrnácti prvky užít kdyko-
liv během otevírací doby areálu – a není 
k tomu potřeba žádné speciální vybavení. 

„Mimo trénink parkouru lze prvky vy- 
užít i pro obecný pohybový rozvoj. Jde 

na nich trénovat šplh, lezení, rovnováhu 
nebo posilování s vlastním tělem, shyby, 
výskoky,“ říká parkourista Tomáš Zonyga 
z In Motion Academy.

Bezpečné sportování 
pro všechny

Hřiště je prostě navrženo tak, aby umož-
nilo všestranný pohybový rozvoj a inspi-
rovalo k novým výzvám uživatele všech 
úrovní pokročilosti. Zasportovat si na 
něm může každý zájemce starší 10 let 
(do 15 let s doprovodem). Díky tomu, 
že hřiště vzniklo právě 3D tiskem, je na-
víc bezpečnější, protože mu chybí ostré 
hrany.

„K tréninku stačí pouze zajímavé pro-
středí, které podněcuje ke kreativnímu, 
fyzicky a psychicky náročnému pohybu. 
V tomto projektu jsme spojili moderní 
sportovní disciplínu s moderní techno-
logií výstavby 3D tiskem betonem. Díky 

tomu vznikly unikátní organické tvary 
a rozložení hřiště,“ vysvětlil Daniel Sa-
mek, autor návrhu hřiště a místopředse-
da České asociace parkouru. 

Pro zvýšení pevnosti jsou stěny parkou-
rových prvků vylity betonovým recyklá-
tem rebetong a vyztuženy tvarovaným 
ocelovým armováním, pro větší komfort 
sportovců je pak na dopadovou plochu 
použita litá pryž. Všech 14 prvků hřiš-
tě o kruhovém půdorysu s průměrem 
14 metrů vytiskla na rámové tiskárně 
spin-off firma 3Deposition, kterou založi-
li odborníci z Fakulty strojního inženýrství 
VUT v Brně. Na tisk, který trval 10 ho-
din čistého času, bylo potřeba 12,5 tuny 
speciální betonové směsi.

Dobrá zpráva  
pro adrenalinové nadšence

Protože se adrenalinové atrakce ve 
VAKu těší velkému zájmu malých i vel-
kých sportovců, chystá pro ně Praha 11 
ještě další možnosti vyžití. „V ulici Vý-
stavní/K Horkám jsme již zpracovali po-
drobnou studii proveditelnosti k zámě-
ru výstavby regulérního Adrenalin parku 
včetně skate parku, dalšího pumptracku 
a parkouru,“ vysvětlil radní Stárek.

Praha 11 má první 3D tištěné parkourové hřiště na světě!
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Bude na Jižním Městě nový Lidl?
V poslední době se na mne obrátilo několik občanů s dotazem, zda je pravda, že 
vedení městské části odsouhlasilo stavbu nové prodejny Lidlu na Jižním Městě, 
u křižovatky ulic Ke Stáčírně a Mírového hnutí, jižním směrem od benzínové pumpy. 

Úvodem považuji za potřebné uvést, že 
městská část není tím, kdo odsouhlasuje 
nějakou stavbu, tedy ani stavbu Lidlu, tím-
to orgánem je na městské části nezávis-
lý stavební úřad. Je ale pravdou, že větši-
na investorů se na městskou část obrátí 
s žádostí o stanovisko, jedná-li se o jejich 
záměr realizovat nějakou investiční akci. 
Pokud jde o záměr výstavby nového Li-
dlu, je situace následující.

Již na jaře 2019 mne navštívili zástupci 
společnosti Lidl spolu se zástupcem ma-
jitele pozemků, nacházejících se na místě 
u křižovatky ulic Ke Stáčírně a Mírového 
hnutí, jižním směrem od benzínové pum-
py. Zajímalo je, jak by se městská část 
stavěla k záměru výstavby Lidlu na těch-
to pozemcích. Z rozhovoru jsem vyrozu-
měl, že Lidl pozemky ještě nekoupil, ale 
má dohodu s majiteli o případné budou-
cí koupi se záměrem vybudovat na těch-
to pozemcích prodejnu. Přirozeně ho tedy 
zajímá, jak by se případně k takovéto my-
šlence stavěla městská část.

Lokalitu jsem si prohlédl a sdělil zástup-
cům Lidlu a majitelů pozemků, že za ne-
překročitelnou podmínku pro jakákoliv dal-
ší jednání považuji vyhovění požadavku, že 
pokud se má prodejna postavit, musí být 
nahrazena všechna parkovací místa, která 
jsou dnes na parkovištích, která se nachá-
zejí na dotčených pozemcích, a k nim se 
musí vytvořit další místa, jež jsou pro pro-
voz prodejny nutná dle příslušných sta-
vebních předpisů. Teprve když splní tuto 
podmínku, má smysl se bavit dál, zda 
a případně za jakých podmínek by měst-
ská část stavbu Lidlu podpořila. Následně 
jsem věc konzultoval s kolegy z rady a ti 
mi potvrdili, že na tomto požadavku bude 
vedení městské části trvat.

Během roku 2019 a 2020 proběhly ješ-
tě tři schůzky se zástupci Lidlu a majitelů 
pozemků, na kterých se mne snažili pře-
svědčit, že by městská část neměla na 
svém požadavku ohledně parkování tr-
vat, a to především s ohledem na to, že 
část parkovišť, která se na pozemcích na-
chází, neslouží obyvatelům Jižního Měs-
ta, ale pro parkování karavanů a firem-
ních dodávek. Emotivní pak byl zejména 
postoj majitelů pozemků, kteří je restitu-
ovali a kteří argumentovali tím, že je na 
nich páchána dvojitá křivda, poprvé tím, 
že jim stát pozemky sebral, a podru-
hé nyní, když městská část nechce pod-
pořit využití pozemků podle jejich před-
stav. Nicméně na svém požadavku jsem 
setrval a trval na tom, že pokud nebu-
de parkování vyřešeno způsobem, kte-
rý jsem jim řekl, jejich žádost předložím 
radě městské části s doporučením pro-
jekt nepodporovat. 

Na přelomu roku 2020 a 2021 přišli zá-
stupci Lidlu s myšlenkou, že požadav-
ku městské části vyhoví, a to tak, že do-
statečný počet parkovacích míst vytvoří 
stavbou parkovacího domu, který by byl 
majetkově a technicky rozdělen na dva, 
z nichž jeden by nahrazoval parkovací mís-
ta, která jsou na současných parkovištích, 
a druhý by sloužil pro potřeby prodejny.

Tento způsob řešení problému parkování 
ale otevřel otázku, kdo by parkovací dům 
nahrazující dnes existující parkovací místa 
provozoval a komu by patřil. S ohledem 
na potřebu zajistit, aby parkovné v tako-
vém domě odpovídalo cenám obvyklým, 
tedy v dnešních cenách na úrovni mezi 
1 000 –1 200 Kč za parkovací místo na 
měsíc, preferuji variantu, ve které by tento 
parkovací dům byl ve vlastnictví městské 
části s tím, že by jej získala za pořizovací 
náklady, od kterých by se odečetla část-
ka odpovídající 1 000 Kč za 1 m2 hrubých 
podlažních ploch, případně postavené 
prodejny. Zbytek by se pak postupně splá-
cel z výnosu na parkovném. Tím by toto 
řešení nemělo žádný dopad do rozpočtu 
městské části, resp. výsledek by byl poté, 
co dojde ke splacení nákladů na stavbu 
parkovacího domu, pro rozpočet městské 
části pozitivní, protože výnos z parkovné-
ho by se stal příjmem městské části.

Pro případnou realizaci tohoto řešení pro-
blému s parkováním je ale potřebné, aby 
městská část získala v této lokalitě po-
zemek, na kterém by byl parkovací dům, 
nahrazující stávající parkovací místa, po-
staven. Jinak by došlo k situaci, kdy by 
stavba, tedy parkovací dům, a pozemek 
měly různé vlastníky. Protože nepova-
žuji za výhodné hradit kromě nákladů 
na stavbu parkovacího domu (zmenše-
né o příspěvek Lidlu vypočtený dle hrubé 

podlažní plochy stavby prodejny) i hodno-
tu pozemku, na kterém bude stát, snažím 
se získat pozemky, které v této lokalitě 
patří hl. městu, do správy městské části. 
Následnou směnou za pozemky hl. měs-
ta s Lidlem, které Lidl chce od hl. města 
koupit, protože se mu hodí pro realizaci 
jeho záměru, by pak městská část získa-
la pozemek, na kterém by byl parkovací 
dům postaven, aniž by jej musela hradit. 
Je to výhodné i do budoucna, a to pro-
to, že pokud nedojde k dohodě s Lidlem 
a on případně od záměru ustoupí, je zřej-

mé, že majitelé pozemků budou hledat ji-
ného potenciálního investora. Mít ve sprá-
vě pozemky, které mohou být důležité 
pro realizaci investičních záměrů v tomto 
území, může být tedy pro městskou část 
podstatnou výhodou při jednání s těmito 
investory.

V současnosti tedy probíhají pouze dis-
kuze o tom, jak by mohl Lidl vyřešit pro-
blém parkování způsobem, se kterým by 
městská část mohla souhlasit. Až po vy-
řešení této otázky bude zpracována po-
doba studie, kterou Lidl předloží k projed-
nání orgánům městské části a která bude 
představena veřejnosti. Dříve to učinit ne-
lze, protože teprve odpověď na otázku, 
jak vyřešit problém s parkováním, určí po-
dobu možného řešení, kam přesně umís-
tit prodejnu, a tedy podobu studie. Chci 
též zdůraznit, že ani vyřešení otázky par-
kování neznamená, že městská část bude 
záměr podporovat, klíčová budou stano-
viska orgánů městské části a příslušných 
odborů. Sama myšlenka vybudování Lidlu 
v této lokalitě mi ale není proti mysli, pro-
tože takovéto rozšíření služeb je něco, 
co slouží obyvatelům Jižního 
Města.

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj



Participativní setkání k revitalizaci „Blankytu“
Ve čtvrtek 7. října se nám konečně podařilo uspořádat participativní setkání 
ohledně revitalizace vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. 
„Blankyt“), v minulosti několikrát odložené kvůli koronavirovým opatřením. 

Ing. arch. Kristýna Jirsová (koordinátor-
ka Zdravé Prahy 11 a hlavní organizá-
torka akce) a tři další facilitátoři nejdříve 
v menších skupinkách probrali tři de-
batní témata – a) jak místní dané mís-
to využívají b) co by v místě chtěli za-
chovat a co naopak změnit a c) jak jejich 

představám vyhovuje již existující archi-
tektonická studie na revitalizaci Blan-
kytu – a na závěr se všichni účastníci 
společným hlasováním vyjádřili k návr-
hům vzešlým z jednotlivých debatních 
skupin ohledně dalšího preferovaného 
postupu. 

Absolutní většina přítomných představe-
nou architektonickou studii odmítla (dů-
vodem byly zejména navrhované změny 
v dispozici území, trasy pěších cest, zru-
šení centrálního prostranství – náměstíčka 
a velké množství kácených stromů) a přik-
lonila se k tomu, aby revitalizace vycháze-
la ze stávajícího uspořádání vnitrobloku. 
Objem zeleně by měl být posílen, přibýt 
by měly květinové záhony a prvky drobné-
ho mobiliáře (koše, lavičky, též vodní prvky) 
a stávající prostranství s fontánou upra-
veno na příjemné, bezpečné náměstíčko, 
sloužící především jako místo sousedského 
setkávání. Detailní zápis z této akce najde-
te na našem facebooku Zdravé Prahy 11 
(facebook.com/zdravapraha11) či webu  
zdrava.praha11.cz v sekci „Aktuality“.

Závěry setkání nyní předkládám ostat-
ním členům naší rady s návrhem, aby-
chom na jejich základě připravili nový 
plán, jak požadované úpravy tohoto mís-
ta co nejrychleji realizovat.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí
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Instalace kontejnerů na sběr použitých jedlých olejů a tuků
Máme radost, že se i na Jižním Městě 
výrazně rozšiřuje možnost sběru 
použitých jedlých olejů a tuků. 

Dosud je bylo možné zdarma odevzdá-
vat ve sběrném dvoře v ul. Bartůňkova, 
nyní je navíc ve spolupráci naší městské 
části a hl. m. Prahy postupně instalováno 
celkem 16 veřejně dostupných kontejne-
rů (poznáte je snadno podle fialové bar-
vy víka) do stávajících stanovišť tříděné-
ho odpadu. 

Jedná se o tyto adresy: 

1. Zdiměřická 1425/5
2. Stříbrského 684/12
3. Štichova 594/14
4. Kosmická 742/11
5. Lažanského 510/8
6. U Kolonie 848/15
7. V Benátkách 1751/4
8. Kloboukova 2228/32
9. Kloknerova 2212/10
10. Blažimská 3141/8
11. Brandlova 1557/3
12. Brodského 1663/2 
13. K Jezeru 471/40 
14. Valentova 1733/3
15. K Remízku 846 
16. Hrdličkova 2197/13

Jak třídit

Použité oleje a tuky nikdy nevylévej-
te do kanalizace. Ideálně je slijte do 

dobře uzavíratelných plastových obalů, 
nejlépe PET lahví. Po naplnění nádobu 
odneste do kontejneru na použité ole-
je a tuky. Do těchto kontejnerů nepatří 
skleněné lahve (z důvodu možnosti roz-
bití při vložení, přepravě nebo následné 

manipulaci), dále pak minerální oleje, bar-
vy ani rozpouštědla. 

Více informací najdete na našem webu 
Prahy 11 a na webových stránkách  
https://www.tridimolej.cz/.
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Konečně spolu v MŠ Vejvanovského
Konečně spolu! Přesně takový název zvolila MŠ Vejva-
novského pro báječné podzimní odpoledne. Na školní za-
hradě zahrála 14. září oblíbená hudební skupina Nanovo 
a paní učitelky připravily pro děti sportovní a tvořivé akti-
vity. S rodiči proběhla v průběhu odpoledne beseda nad 
distanční výukou a její vyhodnocení.

S Madolinkou pojď si hrát, každý je náš kamarád
MŠ Madolinka uspořádala 23. září báječné komunitní od-
poledne pro děti s odlišným mateřským jazykem. Na za-
hradu pozvala také jejich rodiče a kamarády a všichni si 
společně zazpívali, malovali a skotačili, dokud nezapadlo 
sluníčko. Všechny děti čekala na závěr programu drob-
ná odměna. 

Nový školní rok v našich mateřských školách začal hravě!
V září uspořádal Realizační tým MAP II vzdělávání Praha 11 ve spolupráci se dvěma 

mateřskými školami skvělé akce otevřené pro veřejnost.



9Život na Jižním Městě

Akce Rodinný běh ČEZ Aquapalace – se vydařila
Skvělá účast, super atmosféra 
a nádherné počasí, přesně takový 
byl letošní již druhý ročník akce 
Rodinný běh ČEZ Aquapalace, 
který se běžel na sedmikilometrové 
trase z Opatova do Čestlic. 

Každý účastník si přišel na své: sportov-
ci, kteří chtěli zaběhnout úsek v co nej-
lepším čase, a stejně tak i rodiny, které 
chtěly zažít pohodový sobotní den. Dru-
hý ročník rodinného běhu ČEZ Aquapala-
ce proběhl v sobotu 4. září pod záštitou 
Prahy 11 a zúčastnilo se ho úžasných 
2 500 účastníků. 

Na startu účastníky podpořili známé 
osobnosti a sportovci jako běžec Stan-
da Řezáč nebo fotbalista Pavel Horváth 
a další, v cíli pak byl každý, kdo dokončil 
závod, odměněn celodenní vstupenkou 
do Vodního světa a o zábavu těch nej-
menších se postarala Kája & Bambuláček. 
Celá akce navíc podpořila projekt Pomá-
hej pohybem (Skupina ČEZ prostřednic-
tvím Nadace ČEZ finančně podpořila vy-
braný projekt), konkrétně LOONO – ŽIJEŠ 
SRDCEM – tým mladých lékařů, studen-
tů medicíny a jiných nadšenců, kteří vedou 

lidi k prevenci rakoviny, infarktu, mrtvi-
ce a problémů týkajících se reprodukční-
ho a duševního zdraví. Společnými silami 
všech účastníků bylo během soboty té-
měř dosaženo cílové částky. Už teď se tě-
šíme na další ročník!

V rámci této akce bylo obyvatelům měst-
ské části Praha 11 ze strany společnosti 
Aquapalace Praha také poskytnuta sleva 
20 % v měsíci září na vstup do vodního 
světa, za což děkujeme a těšíme se na 
spolupráci i v dalších letech.

Sportovní hřiště při ZŠ Milíčov se dočkalo opravy a nového povrchu
Postupná rekonstrukce sportovišť v Praze 11 pokračuje. Mám radost, že 
rada městské části schválila další rekonstrukci sportoviště v naší městské 
části ještě v letošním roce, a to i přes velmi napjatý rozpočet.

Letos se dostala na řadu oprava povrchu 
víceúčelového venkovního sportovního hři-
ště při ZŠ K Milíčovu 674. 

Stávající venkovní sportoviště při ZŠ K Mi-
líčovu je tvořeno víceúčelovým hřištěm 
pro míčové hry o rozměru cca 74 x 43 m 
s umělým trávníkem s pískovým vsypem. 
Povrch bohužel již vykazoval značné me-
chanické poškození způsobené degradací 
během 20 let, které od realizace uběhly. 

V průběhu času došlo dále k poklesu vrch-
ní podkladové vrstvy kameniva s cemen-
tovým podložím. S ohledem na výše uve-
dené šlo považovat stávající stav hřiště za 
téměř havarijní, což bylo velmi nepříjemné, 
jelikož se jedná o školní hřiště, které je hoj-
ně využívané.

Nyní má hřiště podkladovou vrstvu oprave-
nu a na ní leží zcela nový povrch. Venkov-
ní sportoviště je tedy připraveno pro využití 

zejména místní základní školou a v odpo-
ledních hodinách veřejností. Náklady na 
opravu byly v celkové výši přes 5,5 milio-
nu korun dle nejvhodnější nabídky vzešlé 
z výběrového řízení. Je velkým úspěchem, 
že se nám spolu se starostou Prahy 11 po-
dařilo sehnat na tuto opravu dotaci od hl. 
m. Prahy ve výši 4 milionů korun. Oprava 
tedy byla hrazena z větší části z externích 
zdrojů. Za poskytnutou finanční pomoc hl. 
m. Praze velmi děkujeme.

A v obnově jihoměstských sportovišť a je-
jich zázemí budeme pokračovat i nadá-
le. V návrhu rozpočtu městské části Pra-
ha 11 na rok 2022 jsou plánovány další 
tři rekonstrukce sportovišť, která využíva-
jí zejména místní základní školy. V plánu 
tak je kompletní renovace basketbalové-
ho hřiště u ZŠ Campanus, dokončení úprav 
ve sportovním areálu Hrabákova dle přání 
školy, družiny a místního atletického oddílu 
a oprava atletického oválu u ZŠ 
Milíčov. 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas
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CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Dne: 15. 11. 2021 (pondělí)
Sraz a odjezd: 10:00 a současně odjezd od Komunitního centra 
M. Terezy Háje
Délka trasy: 55 km
Trasa: Háje, Zvole, Vrané n. Vltavou, Zbraslav a po březích 
Vltavy do Troje a Stromovky. Zpět metrem z nádraží 
Holešovice 
Tušíte, kde hledat jižní pól? Který most byl nejstarší? Lez-
li byste na Hroší lázeň? Víte, kde bombardovali Libuši? 
Který most se houpal? Proč byl císař „Procházka”? Ko-
lik platila nevěsta na Juditině mostě? Jsou v maltě 
Karlova mostu vejce? Kde najdete trikoloru? Kde 
přesunovali kapli? Kdo je muž s kladivem na 
Hlávkově mostě? Kde natáčeli Němou bariká-
du? Trasou vás provede Mirja. Přibalte ná-
hradní duši. 

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

ZVEME VÁS NA: TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
KDY: 10. 11. (středa) od 13:30 hodin
KDE: v jídelně Stravovacího centra  
Křejpského 1502/8 
Cena: 80 Kč 
Co vás čeká: Společenské odpoledne 
za doprovodu živé hudby k tanci i po-
slechu. Taneční vystoupení. Servírovat 
se bude občerstvení (chlebíčky a něco 
sladkého ke kávě). Oslovte své přátele 
a známé, prostě přijďte mezi nás, bude 
vám fajn. V případě zájmu nás kon-
taktujte od 1. do 8. 11. 2021 na tel. 
číslech: 605 819 096, 724 603 317. 
Vstupenku uhraďte po předchozí tel. 
dohodě na adrese: Dům s pečovatel-
skou službou, Šalounova ul. 2025/7, 
2. patro – účtárna.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: 
Po stopách protagonistů stavovského povstání 
u příležitosti 400. výročí jejich popravy

Dne: 13. 11. 2021 (sobota) v 10:00 hodin
Sraz: vstup před vstupem do Karlovy univerzity, Ovocný trh
Trasa: Karlova univerzita – Kostel sv. Havla – Melantrichova uli-
ce – Staroměstské náměstí – Týnský chrám – Celetná – Týnská 
ulička – kostel sv. Salvátora. Projdeme se po místech souvisejících 
se Stavovským povstáním, které vypuklo téměř sto let po nástupu 
Habsburků na český trůn. Zaměříme se na úlohu jednotlivých prota-
gonistů v českých a evropských dějinách. Připomeneme si podrobnos-
ti tohoto smutného úseku naší historie.
Povstání začalo defenestrací 23. 5. 1618 na Pražském hradě, bylo po-
raženo 8. 11. 1620 na Bílé hoře a skončilo jedním z nejkrvavějších „di-
vadel“ v dějinách Prahy na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621.

Rezervace místa na procházku s paní Jelenou: 605 819 096 
nebo info@jmsoc.cz

TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro 
seniory: Přes Louštín do 
Krušovic

Kdy: 11. 11. 2021 (čtvrtek) 
Sraz: Masarykovo nádraží u pokladen 
v 7.50 hodin
Odjezd: 8:02 spěšným vlakem, pře-
stup v Kladně. Jízdenka PID pro 
6 pásem.
Délka trasy: 11 km
Trasa: Naše cesta povede od nádra-
ží Řevničov lesem přes vrch Louštín 
do Krušovic, k altánku Amálie a zpět 
do Krušovic. Z Krušovic zpět busem 
do Rakovníka a PID do Prahy. Pro-
cházkou krásnou krajinou vás prove-
de paní Jitka. Respirátory a svačinu 
s sebou. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Dne: 9. 11. 2021 (úterý) v 14:00 hodin 
13. 11. 2021 (sobota) v 14:00 hodin
Sraz pro obě procházky: na konečné stanici tramvaje č. 22 a č. 25
• „Bílá Hora – národní tragédie, kde však naši předci vystavěli kostel Vítězné 
Panně Marii.
• Po roce jejího výročí není lepšího místa, kde probrat onu národní tragédii, 
ale též si ukázat místo architektonické manýry, které patří k tomu nejkrásnějšímu, 
co renesanční architektura zanechala v naší zemi.
• Nezapomene si ani připomenout jedno z míst, odkud proudila voda na 
Pražský hrad.“
Následující trasa – Kostel Panny Marie Vítězné, Bělohorská pláň (ty jsou od sebe 
kousek a pak přímo k letohrádku Hvězda pro ty, kdo se bude chtít projít, případně 
navštívit vynikající restauraci U Holečků (to je pravda sice trochu procházka delší, ale 
zase ne nějak tragicky). Příjemná procházka na dvě hodiny. Rezervace místa na pro-
cházku s paní Jelenou: 605 819 096 nebo info@jmsoc.cz

Zveme vás na přednášku  
„Prevence požárů v bytě“
KDY: 4. 11. 2021 (čtvrtek) od 14:30 
KDY: 8. 11. 2021 (pondělí) od 14:30 
KDE: obě přednášky v Křejpského 
1502/8 (v jídelně objektu Stravovacího 
centra)
Program: Přednášející Michaela Švandr-
líková a kolegové z odd. prevence MP 
hl. města Prahy, kteří vám objasní vše 
kolem prevence a předcházení požárů, 
zásahu a postupech, pokud k takové si-
tuaci dojde.
ZDARMA, bez rezervace. Účastníci se 
prokáží očkováním nebo negativním 
testem. 
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Přednáška v klubu seniorů 
Zdravá strava v seniorském věku 

KDY: 11. 11. 2021 (čtvrtek) 
od 14:00 hodin
KDE: v DPS Blatenská
Téma: Význam a vliv stravy v senior-
ském věku na fungování z pohledu 
lékaře psychiatra.
Přednášející: MUDr. Dagmar Nová-
ková, obor psychiatrie
ZDARMA, bez rezervace. Účastníci 
se prokáží očkováním nebo negativ-
ním testem.

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, 
Šalounova ul. 2025/7, 1. patro – klu-
bovna seniorů
Mírně pokročilí a pokročilí zájemci o tuto 
královskou hru sehrávají volné partie 
i kombinace. 

Potřebujete-li další informace, volej-
te v pracovní dny, tel.: 724 603 317, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz.

V podzimním období jsme se vydali se seniory z Jižního Města  
na několik výletům, které finančně podpořila MČ Praha 11 a JMS a.s.

Výlet na zámek Kačina a za památkami na seznamu dědictví UNESCO
V září jsme se vypravili na výlet, který se nám nepodařilo zrealizovat na podzim z důvo-
du koronaviru. Naším prvním cílem byl zámek Kačina s návštěvou zámeckých prostor 
včetně unikátní a filmaři oblíbené knihovny a kaple. Přilákala nás bylinková a květinová 
zahrádka jako z dob našich babiček. Energii na další cíle naší cesty jsme načerpali v re-
stauraci U Hájků. Následovaly prohlídky chrámů sv. Barbory v Kutné Hoře a katedrály 
Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory. V obou objektech jsme 
žasli nad umem stavitelů. Byl to pohodový den.

Výlety na zámky Blatná a Březnice
Za architektonickým skvostem jižních Čech jsme se vydali hned dvakrát, 30. září a ná-
sledně i 6. října. Na tyto výlety se s námi vypravilo celkem 106 seniorů. Zámek Hild-
prandtů v Blatné nás velmi příjemně překvapil. Dozvěděli jsme se mnoho historických 
souvislostí i zajímavostí ze života majitelů zámku. Následně jsme přejeli na oběd do 
Špejcharu v Březnici, kde jsme absolvovali prohlídku skvostu renesanční architektury, 
březnický zámek. Prošli jsme se parkem a část skupiny i do židovské čtvrti Lokšany. 
Bylo nám fajn!

Výlety na zámek Kynžvart a hrad Loket
Ve dnech 12. a 14. října jsme se vypravili celkem se 110 seniory na celodenní výlety 
na zámek Kynžvart, na prohlídku knížecích salónů rodiny Metternichů a na hrad Loket, 
kde pobýval i Karel IV. Prošli jsme nádherně upraveným městečkem Loket, kde jsme se 
také stavili na oběd. Byly to krásné výlety a těšíme se na další putování s vámi!
 Jana Holubová

XXII. ročník Sportovních  
her seniorů a handicapovaných 
občanů 
Tento ročník se opravdu vyda-
řil. Nádherné počasí, skvělá atmo-
sféra a obdivuhodné výkony, ale 
především nadšení a krásný záži-
tek pro všechny, kteří se zúčastni-
li. V 8 disciplínách se utkalo téměř 
150 sportovců. 

Děkujeme všem, kteří nám pomoh-
li a podpořili nás, abychom mohli le-
tošní ročník zorganizovat. Poděko-
vání náleží MČ Praha 11 za finanční 
podporu, společnosti EUC klinika, 
a.s., za věcné dary v podobně do-
plňků stravy a vitamínů pro soutě-
žící. Děkujeme společnosti Roztyly 
Invest II, a.s., za finanční dar na umě-
lecká vystoupení a občerstvení pro 
účastníky. Léčebným lázním Boh-
daneč a.s. za slosovatelný voucher 
pro dvě osoby na tři dny a dvě noci, 
Kulturnímu Jižnímu Městu o.p.s. za 
čestné vstupenky pro vítěze i spo-
lečnostem Passerinvest Group, a.s., 
a Unibaill Rodamco-Westfield za 
věcné dárky k ocenění vítězů. 
Ještě jednou díky všem! 
 Jana Holubová

TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY: STÁLE SVĚŽÍ
Kdy: 25. 11. 2021 
Sraz: 9:00 na aut. zastávce bus 165 (metro Háje) 
Délka trasy: 11 km 
Trasa: Závist – Hradiště – Lhota – Zálepy – Jarov – Károvské údolí – Hálkův po-
mník – Závist 
Výlet s Jindrou je vhodný pro zdatnější seniorskou populaci. Je nutno počítat 
s převýšením, námaha je kompenzována hezkými vyhlídkami. Přibalte s sebou 
svačinu,dobrou náladu a do busu respirátor. Na setkání s vámi se těší Jindra.

Senioři seniorům Vyměňte chvíle samoty za chvíle radosti
Do programu Společník seniora hledáme
• seniorské i mladé dobrovolníky, kteří mají dost energie, času a rádi konají dobro
• osamělé seniory, kteří ocení společnost

Čekají vás návštěvy, povídání u kávy o počasí nebo u čaje o rybách, čtení z knih, 
Člověče, nezlob se nebo jiné stolní hry, přátelství po telefonu, společné procházky.
Proškolení a prověření dobrovolníci pomohou zlepšit psychickou pohodu senio-
rů v domácnosti nebo v domově s pečovatelskou 
službou, domově pro seniory, odlehčova-
cím centru, nemocnici i jinde. Vše 
záleží na konkrétní domluvě 
a možnostech.
Senioři seniorům. Jed-
ni darují, druzí přijí-
mají, radost si dá-
vají navzájem.
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V dnešním článku si představíme rodinnou �rmu PIZZA 
GRANDE, která nedávno otevřela již druhou pobočku PIZZA 
GRANDE na Jižním Městě, v ulici Matúškova 831. Zpovídat 
budeme životní partnery a majitele Kateřinu a Marka.

První dotaz bude asi zajímat všech-
ny čtenáře, jak se vám v této době 
daří?
Tak samozřejmě že doba je zlá pro 
všechny, ale záleží také na úhlu po-
hledu. V době dlouhé uzávěry naše-
ho byznysu jsme měli čas zamyslet se 
co dál. Pandemii jsme pochopili jako 
příležitost k růstu, protože teď spous-
ta podniků končí, ale zase místo nich 
vznikají nové. V ulici Křejpského 6 A, 
máme již 7 let zavedenou pobočku, 
která je ale velmi malá, nicméně dle 
ohlasů našich zákazníků také velmi 
oblíbená. A tak jsme hledali další, 
nové a větší prostory, které by důstoj-
ně reprezentovaly naši značku PIZZA 
GRANDE a naši podnikatelskou vizi. 

Nebáli jste se tedy, že skončíte ještě 
dřív, než vůbec začnete?
Jisté obavy tam samozřejmě byly, nic-
méně touha po větších prostorech 
a důvěra ve vlastní schopnosti nás 
hnaly dopředu. A když se objevily zají-
mavé prostory v ulici Matúškova 831, 
u Penny Marketu, kde přes dvacet let 
působil velmi známý bar Blankyt, vě-
děli jsme po roce marného hledání 
vhodných prostor, že to je přesně ono!

Marek: Jak jsem říkal na začátku, pro 
někoho krize, pro jiné příležitost. Od 
začátku jsme se potýkali se spoustou 
starostí, prostory jsme museli kom-
pletně celé zrekonstruovat. Vedla se 
velmi složitá jednání s majiteli, kteří 

měli svoje představy o designu zven-
čí. Štěstí jsme měli na realizační �rmu, 
která nám ochotně vyšla vstříc v ka-
ždém detailu. I přesto se rekonstruk-
ce včetně vyřizování všech povolení 
protáhla na celý rok. Jsme totiž oba 
perfekcionisté a máme rádi vše do-
tažené do detailu. Až letos 1. 6. jsme 
konečně otevřeli. Rekonstrukce se 
nakonec velmi povedla dle ohlasů 
našich zákazníků, kteří znali i původ-
ní prostory. Slavnostní otevření jsme 
odložili z důvodů nepříznivé covidové 
situace. Doufáme, že na slavnostním 
otevření se sejdeme v hojném počtu. 
Akci předem zveřejníme na našem 
webu pizzagrande.cz a na našich soci-
álních sítích.

Je něco, na co byste chtěli naše čte-
náře speciálně pozvat?
Ano určitě je. Na obou pobočkách PI-
ZZA GRANDE máme dětské koutky, 
na pobočce Matúškova je nyní ote-
vřen i velký koutek uvnitř. Součástí je 
i velká TV, kde celý den běží z kanálu 
Net�ix neokoukané dětské pohád-
ky a seriály. Podařilo se nám také za-
chovat šipky a rádi bychom pořádali 

i šipkové turnaje. Celé jsme to pojali 
jako samostatný VIP salonek, který je 
možné oddělit např. pro oslavy dět-
ských narozenin nebo menší spo-
lečnost. Na příští sezonu se chystá 

i venkovní dětský koutek spolu s půj-
čovnou elektrických autíček. Uvnitř 
nové provozovny se nachází cca 40 
míst k sezení, bohatě zásobený bar 
a výčepní pult s osmi kohouty.

Jaký máte sortiment a co nabízíte?
Kateřina: Jak již bylo řečeno, máme 
skvěle zásobený bar, výborné domácí 
limonády, z piva pak Svijanský máz 11 
a Kozla 11, dále pivní speciál. Chybět 
nemůže čepovaný Birell pomelo grep, 
malinovka a naše vynikající stáčená 
italská vína. Klasikou je pak velký vý-
běr alkoholu. Za zmínku stojí nabídka 
jihoamerických rumů. Z jídla pak na-
bízíme pouze naši pizzu ve dvou ve-
likostech 32 a 50 cm. Nejsme klasická 
pizzerie. Jednak kvůli prostoru, a pro-
tože máme trošku jiný koncept. I když 
máme omezenou nabídku, kvalita je 
pro nás velmi důležitá, proto se sou-
středíme jen na pizzu. Chceme, aby 
si u nás každý našel to svoje, někdo 

může přijít jen na kávu a dezert, ně-
kdo zase pouze na pár piv či sklenku 
vína nebo na již zmiňovanou pizzu. 
Velký úspěch slaví naše bezlepková 
pizza a skvělý mandlový bezlepkový 
dort. Důležité je, aby se u nás zákazník 
cítil dobře. 

Marek: Snažíme se vybírat prověřené 
dodavatele a kvalitní suroviny. Chce-
me hlavně nabídnout maximální kva-
litu za rozumnou cenu. 

Kateřina: Bohužel pandemie převrátila 
celý svět vzhůru nohama, včetně pra-
covního trhu, a všechno se obrovsky 
zdražuje. I přes veškerou naši snahu 
a úsilí narážíme na nedostatek kvali-
�kovaného a zodpovědného perso-
nálu. A to je pro nás naprosto klíčové. 
Máme na sebe vysoké nároky a totéž 
vyžadujeme od našich zaměstnan-
ců…. I my s tím máme obrovský pro-
blém, i když na druhou stranu máme 
většinu našich lidí již velmi dlouho 
a tímto jim chceme poděkovat :-) 

Marek a Katka: Závěrem bychom 
chtěli poděkovat všem našim stálým 
zákazníkům za věrnost a požádat 
o shovívavost v dnešní těžké době. 
Doufáme, že brzy bude lépe. Pokud 
nás i vy chcete podpořit, objednejte 
si náš rozvoz na www.pizzagrande.
cz nebo nás přijďte navštívit na jednu 
z poboček. A pokud nás vláda zase za-
vře, potkáme se alespoň u výdejního 
okénka :-)

Matúškova 831,tel: 730 554 435 
Křejpského 6A, tel: 730 554 434

www.pizzagrande.cz
ROZVOZ ZDARMA po okolí

O2 TV sport na obou pobočkách
Aplikace pro objednávky 
na rozvoz ke stažení zde

na konzumaci v restauraci,
platnost do 30. 12. 2021

Při předložení tohoto kuponu

20%20% SLEVASLEVA
Matúškova 831,tel: 730 554 435 
Křejpského 6A, tel: 730 554 434

Pizza Grande vždy čerstvě upečená na tenkém těstě
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Talent ze ZUŠky Jižní Město Adam Znamirovský  
zvítězil v prestižní klavírní soutěži v Itálii
Stejně jako mimořádně talentovaní sportovci neváhají cestovat přes půl 
republiky za svým trenérem, tak i mimořádně talentovaní malí umělci a jejich 
rodiny nelitují námahy a vydávají se na pravidelné cesty za svými učiteli. 

V případě jedenáctiletého klavíristy Ada-
ma Znamirovského z Chodova u Karlo-
vých Varů to znamená strávit už šestým 
rokem nejméně jednou za týden téměř 
čtyři hodiny cestou do ZUŠ Jižní Město 
a po několikahodinové intenzivní lekci se 
obratem vydat zpět. 

Právě sem, do třídy MgA. Markéty Cibul-
kové, ho totiž před šesti lety nasměroval 
klavírní virtuos Ivo Kahánek, na kterého se 
obrátili s prosbou o radu rodiče Adama 
s tím, že jejich čtyřletý syn údajně projevu-
je nezvykle velký hudební talent. Co teď?

Po necelých dvou letech spolupráce 
s paní učitelkou už Adam vyhrál 1. cenu 
na celostátní klavírní soutěži ZUŠ a od té 
doby ho nic nezastavilo. Kromě cen z ná-
rodních i mezinárodních soutěží (např. Kla-
vírní soutěž Bély Bartóka v rakouském 
Štýrském Hradci, Virtuosi per Musica di 
Pianoforte, Broumovská klávesa, 
Prague Junior Note, Classic Pure 
Vienna…) má za sebou i koncer-
ty v rámci hudebního festivalu 
Pražské Jaro, Dvořákova Praha, 
Smetanova Litomyšl… 

O Adamův talent se nově stara-
jí i v Nadačním fondu Milénium manželů 
Železných. Díky jejich velkorysé finanční 

podpoře teď může nejen doma cvičit na 
vynikající nové pianino, které mu poskyt-
la světově proslulá firma Bechstein, ale 
také vyjíždět na zkušenou do ciziny. Na-
posledy to bylo začátkem října, kdy se vy-
pravil na italskou soutěž Città di Minerbio 
a získal nejen prvenství ve své kategorii, 

ale i absolutní vítězství v soutěži 
do 16 let. 

Letos se Adam účastní stipendij-
ního programu uměleckého men-
toringu MenART, který vznikl ve 
spolupráci s Nadací Magdaleny 
Kožené. Adam zde čerpá inspira-

ci právě ve třídě Ivo Kahánka, který pomy-
slně zahájil jeho dosavadní profesionální 

přípravu před šesti lety pře-
dáním kontaktu na paní učitelku 
v ZUŠ Jižní Město. A co na to ona? 

„Pečovat o mimořádný talent je úplně 
jiná disciplína než běžná výuka, nedá se 
to srovnat v žádném ohledu. Dítě s ta-
kovým nadáním čelí takřka už od naroze-
ní zcela odlišným osobním i životním vý-
zvám než ostatní – a jeho okolí také. Je 
potřeba, aby učitel, žák i rodiče žáka pra-
covali v symbióze a oboustranné vnitřní 
důvěře, na cokoli jiného než naprosto in-
dividuální přístup a nejvyšší kvalitu není 
místo. Nemůžu ani dostatečně zdůraz-
nit, že vedle nesporného Adamova talen-
tu hrají od začátku klíčovou roli jeho ro-
diče. Zejména v Adamově mladším věku 
bych mohla něco vykládat ve třídě, Adam 
by se s tím doma nějak pachtil, ale přesto-
že bychom se oba snažili na 100 %, větší 
část našich snah by přišla vniveč. Peda-
gog je ohromně důležitý, nicméně to, že 
Znamirovští obětují své pohodlí, čas, ner-
vy a energii, aby Adamovi poskytli podpo-
ru, jakou zrovna potřebuje, je zatím vzhle-
dem k Adamově věku alfou i omegou 
celého procesu.“ 

Na ZUŠ Jižní Město se těšíme na další 
spolupráci a jsme rádi, že Adamovi může-
me poskytovat zázemí pro jeho umělec-
ký rozvoj.

Zdroj: Základní umělecká  
škola Jižní Město

14 Život na Jižním Městě

úspěch

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ OD ROKU 2022 I V PRAZE 11
Městská část Praha 11 chystá od roku 2022 otevřít kurzy českého jazyka pro dospělé cizince. 
Kurzy budou určeny pro dospělé cizince, kteří žijí v Praze 11, a budou nabízeny zdarma.
Máte zájem o více informací? Měl/Měla byste předběžný zájem o účast v kurzu? 
Kontaktujte pracovnici Úřadu městské části Praha 11 Mgr. Barboru Matysovou: e-mail: matysovab@praha11.cz, telefon: +420 267 902 156 

CZECH LANGUAGE COURSES FOR ADULTS FROM 2022 IN PRAGUE 11
The Prague 11 City District is planning on opening Czech language courses for adult foreigners, starting 2022. 
The courses are intended for adult foreigners living in Prague 11 and are offered free of charge.
Would you like to know more? Do you have a tentative interest in participating in the courses?
Please get in touch with the Prague 11 City District Authority employee Mgr. Barbora Matysová: e-mail: matysovab@praha11.cz, phone: +420 267 902 156 

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С 2022 ГОДА ТЕПЕРЬ И В ПРАГЕ 11
Городская часть Прага 11 готовится к открытию курсов чешского языка для взрослых, которые начнутся в 2022 году.
Курсы предназначены для взрослых иностранцев, проживающих в Праге 11, и являются бесплатными.
Хотите узнать больше? Хотели бы записаться на курсы заранее?
Свяжитесь с сотрудницей районной администрации Праги 11 Барборой Матысовой: e-mail: matysovab@praha11.cz, телефон: +420 267 902 156

КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ВІД 2022 РОКУ ТЕПЕР І В ПРАЗІ 11
Міська частина Прага 11 готується до відкриття курсів чеської мови для дорослих, які розпочнуться в 2022 році.
Курси призначені для дорослих іноземців, мешкаючих в Празі 11. Участь в курсах безкоштовна.
Ви хотіли б дізнатись більше? Хочете записатись на курси заздалегідь?
Звертайтесь до працівниці Районної адміністрації Праги 11 Барбори Матисової: e-mail: matysovab@praha11.cz, телефон: +420 267 902 156

KHOÁ HỌC TIẾNG SÉC CHO NGƯỜI LỚN TỪ NĂM 2022 TẠI CẢ PRAHA 11
Quận Praha 11 chuẩn bị mở các khoá học tiếng Séc cho người lớn nước ngoài từ năm 2022. 
Khoá học dành cho người lớn nước ngoài sống tại Praha 11 và được cung cấp miễn phí. 
Bạn có muốn biết thông tin chi tiết không? Hiện bạn có dự định sẽ tham gia khoá học không? 
Xin hãy liên lạc nhân viên Uỷ ban quận Praha 11, ThS. Barbora Matysová: e-mail: matysovab@praha11.cz, sđt.: +420 267 902 156 



 

Zaujme vás na první pohled. Temperamentní žena s nepřehlédnutelnou energií, 
která práci v kultuře bere jako velkou výzvu. Od začátku svého působení v Kulturním 
centru Zahrada (KCZ) vnímá, že oživit nebo přinést kulturu do sídlištní zástavby není 
jednoduché. Snaží se to dělat s maximálním nasazením a co nejlépe. To samozřejmě 
nejde bez skvělého pracovního týmu, který v průběhu let vytvořila, a také bez 
podpory radnice. Iva Molenová, ředitelka společnosti Kulturní Jižní Město.

Nabídka kultury pro všechny věkové ka-
tegorie, to není úplně jednoduchá práce?

Máte pravdu, program i kroužky KCZ 
jsou skutečně nabídkou pro všechny. 
Nejmladším je kolem půl roku a jsou tu 
v rámci jediného festivalu pro batolata 
KUK!. Ten jsme pořádali dvakrát, vloni 
byla kvůli covidu pauza. Nově vzniknul 
za mého působení kroužek dovedností 
na PC pro děti od deseti let Hackřík. Le-
tos jsme museli pro velký zájem otevřít 
třetí termín. Pro rodiče s dětmi máme 
společné tvoření v keramickém krouž-
ku, oblíbená je jóga, pro všechny – od 
těhotných, pokročilých až po seniory. Ti 
k nám docházejí buď v rámci Klubu ak-
tivního stáří, kurzů jógy nebo se účast-
ní pravidelných odpoledních koncertů 
k poslechu i tanci. Mile nás překvapi-
la účast na Mikulášském a Dušičkovém 
průvodu a především na Jihoměstském 
masopustu, který byl absolutní novin-
kou na Jižním Městě. Oslavy Dne dětí, 
před Chodovskou tvrzí, mají každý rok 
stále více návštěvníků, stejně jako pále-
ní čarodějnic. Oblíbené jsou programy ve 
venkovních prostorách KCZ, ať už grilo-
vání v rámci integračního programu za-
měřeného na soužití s národnostními 
menšinami na Jižním Městě, nebo ven-
kovní folkové koncerty u ohně, letní kino 
či pohádky pod širým nebem. 

Jak vnímáte Zahradu a Chodovskou tvrz 
obecně?

Obě kulturní střediska jsou zcela odlišná, 
ale právě to přináší víc možností. Chodov-
ská tvrz je vhodná pro komornější pořa-
dy, nabízí prostor svého nádvoří, které vy- 
užíváme nejen v letních měsících pro pra-
videlné koncerty a pohádky pro děti, ale 
i pro cyklus vánočních pořadů. Před tře-
mi lety jsme tady poprvé pořádali Vánoce 
na Chodovské tvrzi, které zde mají magic-
kou atmosféru. Vánoční mše Jakuba Jana 
Ryby na zaplněném nádvoří, provoněném 
svařákem a perníčky, kdy se k symfonické-
mu orchestru Dalibora Havlíčka svým zpě-
vem přidávají návštěvníci, to jsou jedny 
z nejkrásnějších momentů v celém roce. 

Letos v létě jsme poprvé nabídli nádvo-
ří Divadlu na Jezerce, které tady zreali-
zovalo úspěšnou letní scénu. Odehrál se 
tu druhý ročník Jazzfestu a tradiční cyk-
lus komorních koncertů Tóny Chodovské 
tvrze. 

Po téměř dva roky trvajících peripetiích 
se vám podařilo v parku u tvrze insta-
lovat sochu Sluneční vůz autora Ivana 
Jilemnického.

Na to jsem opravdu hrdá. Autor je před-
časně zesnulý bratr Elen Jilemnické, autor-
ky sousoší Čtyři roční období, které zdobí 
park již řadu let. Sluneční vůz byl v napros-
to neodpovídajících podmínkách uložen 
či spíše pohozen v jakémsi průmyslovém 
areálu a podařilo se nám jej zachránit za 
pět minut dvanáct. 

Řekněte nám, co vás těší a co se 
podařilo. 

Radost mám z Tónů Chodovské tvr-
ze a Dnů Prahy 11. U Tónů, kde je hlavní 
hvězdou virtuos Jaroslav Svěcený, jsme le-
tos zásadně zasáhli do dramaturgie, rea-
lizovali jsme čtyři koncerty a pozvali Dag-
mar Peckovou s Pěvissimem a Petra 
Maláska s Lenkou Novou. Díky velmi pozi-
tivní zpětné vazbě víme, že jsme se vydali 
správnou cestou. Co se týká Dnů Prahy 11 
městských slavností, ty vzhledem k nároč-
nosti připravujeme s ročním předstihem. 
Chystáme právě program na r. 2022 a vě-
řím, že bude minimálně skvělý jako ten le-
tošní, který se mimořádně povedl.

Těší mě navázání spolupráce s jihoměst-
ským FOD Klokánkem. Dlouho jsem pře-
mýšlela, jakým způsobem je podpořit. Zor-
ganizovala jsem benefiční tombolu v rámci 
reprezentačního plesu Prahy 11, který pro 
městskou část pořádáme. Podařilo se 
nám již dvakrát díky této společenské akci 
získat finanční podporu, jejíž celý výtěžek 
byl přímo na plese předán.

Ivo, díky za milé pozitivní povídání, přeji 
vám i celému Kulturnímu Jižnímu Městu, ať 
máte šťastnou ruku při realizaci akcí a vý-
běru interpretů a hlavně ať si každý najde 
to své :-). 

 Dana Foučková 
 Foto: Filip Zoubek

15Rozhovor

Iva Molenová
• Na Jižní Město se s rodiči přestěhovala v r. 1981 a s krát-

kou přestávkou tady bydlí stále.
• Obě svoje děti vozila v kočárku do Milíčovského lesa, tuto 

část jedenáctky má totiž moc ráda. 
• V Kulturním Jižním Městě je na různých pozicích od r. 2015, 

jako ředitelka nyní začíná pátý rok.
• V KC Zahrada zanechala trvalou stopu. V roce Olgy Havlové, 

r. 2018, navázala spolupráci s Výborem dobré vůle – nadací Olgy 
Havlové a připojila se k jejich sázení stromů. Od té doby tady roste javor 
opatřený pamětní cedulkou.

Víme, že jdeme v kultuře tou správnou cestou



Čestná občanství a Ceny městské části Praha 11  
letos získalo šest výjimečných osobností
Poslední zářijový den patřil na Chodovské tvrzi významné události: s ročním 
zpožděním způsobeným pandemií COVIDU-19 zde proběhlo udílení 
čestných občanství a Cen městské části Praha 11. Do pomyslné síně slávy 
tak nově přibylo šest výjimečných osobností spojených s Jižním Městem, 
které se výraznou měrou podílely na jeho reprezentaci či rozvoji.

Předání ocenění se zhostil starosta je-
denácté městské části Jiří Dohnal (Pirá-
ti) spolu s radním pro sport, kulturu a vol-
ný čas Janem Stárkem (TOP 09-STAN) 
a radním pro sociální věci, zdravotnictví, 
bezpečnost a prevenci kriminality Pe-
trem Jiravou (ANO). Slavnostní atmosfé-
ru ceremoniálu pak dokreslilo vystoupení 
talentovaného mladého klavíristy a žáka 
ZUŠ Jižní Město Adama Znamirovského 
a nechyběly ani známé české písně v po-
dání Erika Bezdíčka a Václava Vedrala.

ČESTNÉ OBČANSTVÍ 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 
BYLO IN MEMORIAM UDĚLENO:

Květě Eretové
za vzornou a příkladnou reprezentaci 
v oblasti sportu – šachové hry

Květa Eretová se narodila v roce 1926 
v Praze. Desetkrát se stala českoslo-
venskou šachovou mistryní, desetkrát 

dosáhla na stříbro a třikrát na bronz. 
Dvakrát se rovněž zúčastnila turnaje kan-
didátek mistrovství světa v šachu a byla 
členkou československého týmu, kte-
rý v roce 1969 na olympiádě v polském 
Lublinu získal bronzovou medaili. V roce 
1957 byl Květě Eretové udělen titul me-
zinárodní mistryně v šachu, o 31 let poz-
ději dokonce titul velmistryně. 

Květa Eretová žila na Jižním Městě od 
roku 1979, poslední léta svého života 
pak strávila v Domově s pečovatelskou 
službou v Šalounově ulici, kde vedla ša-
chové kroužky různých věkových katego-
rií. Zemřela 8. ledna 2021.

Prof. Erazimu Kohákovi, PhD. 
za zásluhy o rozvoj demokracie  
a lidských práv a angažovanost  
v oblasti ekologie

Erazim Kohák se narodil v roce 1933 
v Praze. Jeho rodiče za války patřili 

k nekomunistickému, protinacistickému 
hnutí a byli vězněni gestapem, po roce 
1948 rodina emigrovala do USA. Zde 
Erazim Kohák absolvoval studium filoso-
fie a religionistiky završené titulem dok-
tora filosofie z Yale University a profesu-
rou na Boston University. Po sametové 
revoluci se vrátil do rodné vlasti a střída-
vě vyučoval na Univerzitě Karlově a do-
movské univerzitě v Bostonu, v roce 
1995 se pak do České republiky vrátil na-
trvalo. Se svou manželkou Dorothy Grey 
žil dlouhá léta na jihoměstských Rozty-
lech. Erazim Kohák se snažil dlouhodo-
bě prosazovat ekologické smýšlení: byl 
členem Hnutí Duha, členem předsednic-
tva Společnosti pro trvale udržitelný roz-
voj, čestné rady Dětí Země nebo Koali-
ce za záchranu železnice. 28. října 2013 
mu byl propůjčen Řád Tomáše Garriqua 
Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie, humanity a lidská práva. Ze-
mřel 8. února 2020.

Dr. Stanislavu Zámečníkovi  
za odvahu, osobní statečnost  
a pevné životní postoje

Stanislav Zámečník se narodil roku 1922 
v Nivnici. Po okupaci Československa 
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v roce 1939 se zapojil do odbojového 
hnutí a spolu se skupinou českosloven-
ských letců se pokusil proniknout do 
Francie. Byl ale zatčen a předán gesta-
pu. 10 měsíců strávil ve věznicích gesta-
pa a v únoru roku 1941 byl deportován 
do koncentračního tábora Dachau. Zde 
pracoval na ošetřovně a riskoval svůj ži-
vot při zajišťování léků nemocným spolu-
vězňům. Po osvobození koncentračního 
tábora působil Stanislav Zámečník jako 
historik, jehož hlavním posláním bylo za-
chovat vzpomínku na Dachau a ty, kte-
ří zde byli zavražděni. Od roku 1965 byl 
členem Mezinárodního výboru bývalých 
vězňů koncentračního tábora v Dachau. 
Zemřel 22. června 2011, posmrtně byl 
vyznamenán Cenou města Dachau za 
občanskou odvahu.

Mgr. Janu Barchánkovi 
za příkladnou a obětavou práci  
v policejním sboru

Jan Barchánek se narodil v roce 1974 
v Praze. Od roku 1998 sloužil na Ob-
vodním ředitelství Městské policie Pra-
ha 11 a při řízení výkonu služby stráž-
níků specialistů-okrskářů zde uplatňoval 
vědomosti získané při studiu na vyso-
kých školách. Celou profesní karié-
ru věnoval práci pro městskou 
část Praha 11 – Jižní Měs-
to, kde se díky svému umu 
a dovednostem vypraco-
val od zařazení strážní-
ka specialisty-okrskáře 
až na zástupce ředitele 
Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 
11. Jan Barchánek byl 
vždy ochotný pomá-
hat kolegům při řešení 
mnohdy nelehkých si-
tuací a povolání stráž-
níka, kterému zasvětil 
svůj život, pro něj bylo 

posláním. Zemřel 30. června 2020.

CENA  
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11  
BYLA UDĚLENA:

prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc.  
za úspěšnou práci v oblasti rozvoje 
a plánování Jižního Města

Karel Maier se narodil roku 1951 v Pra-
ze. Po absolvování na Fakultě architek-
tury ČVUT se věnoval architektuře, ur-
banismu a územnímu plánování a nyní je 
v těchto oborech uznávanou kapacitou. 
Aktuálně rovněž působí jako pedagog na 
své alma mater, kde je rovněž dlouhole-
tým vedoucím Ústavu prostorového plá-
nování, a na Fakultě životního prostředí 
pražské České zemědělské univerzity. 
V roce 2004 byl jmenován prvním pro-
fesorem urbanismu a územního pláno-
vání po roce 1990 a je držitelem medai-
le ČVUT I. stupně – zlaté, kterou rektor 

univerzity uděluje za významné zásluhy 
o rozvoj školy. Karel Maier se speciali-
zuje na udržitelný rozvoj měst a krajiny 
a byl významnou oporou při rozhodová-
ní v Komisi územního rozvoje Prahy 11, 
kde svou přirozenou autoritou a praktic-
kým přístupem pomáhal v posuzování 
nových strategických záměrů a plánová-
ní rozvoje Jižního Města. Společně s Ing. 
arch. Petrem Preiningerem mimo jiné vy-
pracoval Studii posouzení rozvojových 
projektů v oblasti Hájů.

Markétě Šteglové  
za vzornou reprezentaci v oblasti  
sportu a úspěšnou práci s dětmi

Markéta Šteglová se narodila v roce 
1965 v Praze. Více než čtvrtstoletí se 
jako aktivní sportovkyně a později tre-
nérka věnuje florbalu, z toho posledních 
12 let působí na Jižním Městě ve florba-
lovém klubu Tigers Jižní Město. Ve své 
kariéře dosáhla mnoha vrcholných úspě-
chů, včetně 9 titulů mistryně republiky 
z pozice trenérky a předsedkyně klubu. 
Dalších 5 mistrovských titulů pak získa-
la i jako hráčka. Markéta Šteglová je dr-
žitelkou zatím jediné florbalové medaile 

z ženského mistrovství světa z roku 
2011, kdy se svým týmem do-

sáhla na bronz. Prostřednictvím 
florbalového klubu Tigers Již-

ní Město přivedla ke spor-
tu mnoho dívek a slavila 

s nimi celou řadu mládež-
nických úspěchů. Nejde 
ale jen o úspěch v podo-
bě medailí, tím hlavním 
jsou malé i velké spor-
tovkyně, které mohou 
být součástí florbalo-
vé party a mít společ-
né zážitky, které jim už 
navždy zůstanou.

 Monika Dvořáčková
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Galerie Chodovská tvrz, Ledvinova 86/9, Praha 4-Chodov
Otevřeno denně (kromě pondělí) 13.00–19.00
Zvýhodněné vstupné pro seniory, studenty a Klub přátel Chodovské tvrze.
Předprodej a objednávky: www.chodovskatvrz.cz

5. 11. 2021—9. 1. 2022

Z kroměřížských parků 
do chodovské zahrady

Domov pro seniory Chodov 
pořádá  

KŘEST KNIHY

3. 11. 2021
18:00 hodin

Divadelní sál S’Est NOIR

Knihu Když není čas na smutek 
autorky Michaly Jendruchové pokřtí 

herečka Veronika Gajerová.
Vstup volný.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu si 
svá místa prosím rezervujte na pavla.

masopustova@seniordomov.cz.

Více informací naleznete na:
www.seniordomov.cz

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, Praha 4

Srdečně vás zveme na 

Reprezentační ples
městské části Praha 11 
Akce se koná v sobotu 6. listopadu od 19 hodin  

v TOP Hotelu Praha.
Poslední vstupenky jsou k dispozici online nebo na pokladnách KC Zahrada a Chodovská tvrz. 
www.kczahrada.cz www.chodovskatvrz.cz

Festival KUK! pro batolata  
opět v KC Zahrada na Chodově! 

Od soboty do pondělí 6.–8. listopadu za-
bydlíme prostory Zahrady velkou hernou 
pro nejmenší. Malí průzkumníci mohou ob-
jevovat skrýše ve velkém dřevěném bludi-
šti, dovádět v měkoučké prolézačce „Kru-
háč”, trénovat prstíky u hravých tabulí, 
prozkoumat indiánskou vesničku, a až se 
unaví, nabrat síly v odpočívárně. Kromě 

toho se malí diváci a jejich rodiče mohou 
těšit na divadelní představení od Studia 
Damúza pro děti již od 10 měsíců, po-
hybové a hudební workshopy. Přijďte se 
přesvědčit, že umění a zábava pro bato-
lata existuje a že i vaše ratolest si KUK! 
zamiluje! Vstupenky a rezervace na webu 
www.kczahrada.cz



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 Vojtíškova 

DIVADLO
 3. 11. 19.00 Milionový údržbář 
Jako milionář zklamal, uspěje jako bezdomo-
vec? Francouzská komedie. Hrají: Petr Nárož-
ný, Veronika Freimanová, Vasil Fridrich, Antonín 
Procházka, Lucie Zedníčková a další.
 11. 11. 19.00 Ze života hmyzu – premiéra
Hra bratří Čapků je alegorií na různé fáze a epi-
zody lidského života. Jak se s touto výzvou, 
dnes již klasiky českého dramatu, popasova-
li jihoměstští ochotníci z DS Amartum? Na 
to se přijďte podívat! Přesunuté představení 
z 13. 10.
KONCERTY
 4. 11. 20.00 Průdušky 
Bluegrassová hudební skupina slaví letos na 
podzim 47 let od svého založení.
 24. 11. 20.00 Jan Budař a piáno 
Nový koncertní program, ve kterém Jan vy-
stupuje sólově pouze s klavírem. Díky tomu si 
může posluchač vychutnat hloubku jeho šanso-
nů a specifický humor. A může se také na co-
koliv zeptat…
 30. 11. 20.00 Marien
Jedna z nejvýraznějších kapel současné gene-
race žánru folkové, country a trampské hudby. 
PRO SENIORY
 1. a 29. 11. 16.00 Taneční odpoledne
K tanci a poslechu hraje Koty Swing Band. Akce 
nejen pro seniory.
 15. 11. 14.30 Karel Kekéši
Komponovaný hudební pořad, ve kterém nebu-
de chybět zpívání i povídání. Zazní známé čes-
ké popové a lidové písničky z repertoáru 30. let 
až po ty současné, některé za doprovodu akor-
deonu. Pořad je vhodný pro všechny generace.
 22. 11. 14.30 Vzpomínka na Václava 
Vačkáře 
Koncertní pořad Pražského salonního orchestru 
k 140. výročí narození skladatele. Připravil a di-
riguje Jiří Pražský, zpívá a pořadem provází Vác-
lav Vomáčka.
KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků.
 1. 11. 19.00 Karel 

KC ZAHRADA
Celovečerní dokument přináší ojedinělý pohled 
do soukromí a do duše Karla Gotta. ČR 2020, 
127 min. Přístupný.
 15. 11. 19.00 Sny o toulavých kočkách
Fascinující výtvarný svět Petra Síse se zhmot-
ňuje v dokumentu režírovaném jeho bratrem 
Davidem. ČR 2021, 96 min. Přístupný.
 22. 11. 19.00 Drazí soudruzi! 
Když komunistická vláda v roce 1962 zvýší 
ceny potravin, vzpurní pracovníci z malého prů-
myslového města Novočerkassk vstoupí do 
stávky. Masakr, který poté následuje, sleduje-
me očima oddané členky strany. Drama. Rusko 
2020, 120 min. Nevhodný do 12 let.
 29. 11. 19.00 Miluj svého robota 
Alma je vědkyně. Aby získala pro svou práci fi-
nanční prostředky na výzkum, zúčastní se mi-
mořádného experimentu. Po dobu tří týdnů 
musí žít s humanoidním robotem, který je na-
vržen tak, aby byl dokonalým životním partne-
rem. Komedie, sci-fi. Německo 2021, 105 min. 
Nevhodný do 15 let. 
DĚTEM
 2. 11. 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi.
 6.–8. 11. KUK 
První český multižánrový projekt pro děti 
od 10 měsíců do 3 let. Obří herna, divadlo, 
workshopy, koncerty.
 10. 11. 14.30 Jak se hledají princezny
Loutková hra s maňásky, herci a muzikou. Za 
aktivní účasti dětí se trojice zázračných kumpá-
nů snaží osvobodit princeznu z čarodějova zaje-
tí. Divadlo Bořivoj.
 13. 11. Hraní bez hranic VII.
10.00–12.00 Svítící domeček z keramiky. Vý-
tvarné dílny. Rezervace nutná.
15.00 Legenda O svatém Martinovi. Pohádka. 
Hrají Pruhované panenky.
16.00–17.30 Další program pro děti.
 20. 11. 15.00 Leontýnka letí do vesmíru 
Světová premiéra autorské pohádky o holčičce 
Leontýnce! Divadlo KAKÁ
 24. 11. 14.30 Bylo? Nebylo? 
Snad všichni jsme si přáli jako malé děti nějaké-
ho domácího mazlíčka. Maminku jsme museli 
dlouho přemlouvat, aby nám koupila aspoň žel-
vičku anebo křečka. Jenže náš Albert chce psa! 
A pokud mu jej maminka nedá, pak si obstará 
svého čtyřnohého miláčka sám. Pohádka s če-
lem a dinosaury. Premiéra divadla Toymachine.
 27. 11. 15.00 O třech neposlušných 
kůzlátkách 
Veršovaná pohádka s loutkami z ovčího rouna, 
s veselými písničkami za doprovodu flétny a ky-
tary. Hrají Pruhované panenky.
VÝSTAVA
 1.–30. 11. Sport bez hranic
Olympiáda očima žáků základních škol na Již-
ním Městě.
DALŠÍ AKCE
 2. 11. 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace.

K U L T U R A
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

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

www.chodovskatvrz.cz
Otevřeno: galerie út-ne 13.00–19.00
pokladna út-pá 10.00–19.00, so–ne 13.00–19.00 
Spojení: autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak 
10 minut chůze podle šipek.

KONCERTY
 11. 11. 19.00 Jedenáctého na 
„Jedenáctce“ 
Listopadový cyklus Jedenáctého na „Jede-
náctce“ představí houslistku Ludmilu Wald-
mann Pavlovou společně s klavíristkou Alenou 
Grešlovou. Na koncertě zazní skladby W. A. Mo-
zarta, B. Martinů a dalších.
 17. 11. 18.00 Šansony na tvrzi 
Pravidelný hudební cyklus nabídne klasické 
i moderní šansony a písně v podání Markéty Bí-
nové, Jany Rychterové a Filipa Sychry, které na 
klavír doprovodí Petr Ožana. 
 18. 11. 19.00 Melodie pro každého 
Kromě autorů Karla Hašlera, pánů Voskovce 
a Wericha, Suchého a Šlitra bude tento večer 
věnován hned několika jubileím Erika Bezdíčka. 
Je pro vás připraven jedinečný koncert! Kromě 
jubilea životního připomeneme i výročí 40 let 
profesionální cesty po „prknech, která zname-
nají svět“. Z téměř každého roku vybereme jed-
nu „stěžejní melodii“, která charakterizuje dané 
období tohoto umělce několika tváří. Účinkuje 
emeritní sólista opery a operety DJKT v Plzni 
Erik Bezdíček, na klavír ho doprovodí hudební 
skladatel a pedagog Václav Vedral. 
 24. 11. 19.00 Michal Foltýn: Houslový 
recitál 
Skladby pro housle a klavír napříč různými slo-
hovými obdobími. V úvodu zazní slavná Sonáta 
g moll nadčasového barokního skladatele a zá-
roveň průkopníka houslové hry G. Tartiniho na 
motivy osudů královny Dídó a její nenaplněné 
lásky k Aeneovi. První část koncertu pak zavr-
ší Sonáta A dur K. 526, která se řadí k nejroz-
sáhlejším opusům v tvorbě pro klavír a hous-
le hudebního génia klasicismu a představitele 
1. vídeňské školy, W. A. Mozarta. Po přestáv-
ce zazní Sonáta G dur nadějného a předčasně 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

PŘIPRAVUJEME
 16. 12. 20.00 Petr Kocman s kapelou 
 21. 12. 19.00 Rybova mše vánoční 
Informace o jednotlivých kurzech na www.kcza-
hrada.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.
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Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20–20:20
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
15:00–16:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
16:00–17:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fyzio & Core (SM Systém) – pátek 
8:00–9:00
Provádíme ANTIGENNÍ I PCR TESTOVÁ-
NÍ na koronavirus ze slin. Bez rezervace, na 
pojišťovnu (zdarma) i pro samoplátce (lev-
ně): PO–PÁ 7.15–18.00, SO 9.00–16.00, 
NE 9.00–20.00. 
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

FYZIOKLINIKA

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

VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY – 21. 11. 
2021 – PODZIMNÍ MIX CVIČENÍ – pilates, 
DNS, jóga – podrobnosti a aktuální termíny na-
leznete na našich stránkách.
NOVINKY 
BENJAMINCI – hravě do školky – hravý pro-
gram, který připraví vaše děti na nástup do ma-
teřské školy, pondělí 8.30–12.00.

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 13. 11., 9.00–12.30, 13.00–16.30: Keramic- 
ká dílna – Vánoční I a II. Pro účastníky od 6 let, 
mládež a dospělé. DDM JM, Šalounova.
 13. 11., 9.00–12.30: String art origami 
obraz. Pro děti od 8 let, mládež a dospělé. DDM 
JM, Šalounova.
 13. 11., 13.00–16.00: Macramé andělská 
dílna. Pro děti od 8 let, mládež a dospělé. DDM 
JM, Šalounova. 
 13. 11., Výprava za poznáním. Turistický 
výlet pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let. 
 20. 11., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním teni- 
su – rodinné dvojice. Pro děti a mládež ve věku 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Kulturní přehled listopad

Církev bratrská  
v Praze 4 Jižní Město
e-mail: kostelna@kostelna.cz
www.kostelna.cz 

PROGRAM V LISTOPADU – KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bo-

KOSTELNA

zesnulého představitele francouzského pozdní-
ho romantismu G. Lekeuho. Celý koncert uza-
vře Suita na motivy španělských národních písní 
skladatele M. de Fally. Skladbu psanou původ-
ně pro zpěv upravil do podoby pro housle a kla-
vír polský houslový virtuóz P. Kocháński. Michal 
Foltýn – housle, Mio Sakamoto – klavír. 
 25. 11. 20.00 Jazz klub Tvrz: Lucia Chu-
gai trio 
Lucia Chugai Trio je nově vzniklá formace, kte-
rá čerpá z bohatých vlivů euroamerické jazzo-
vé tradice a odkazuje se jak na éru 50.–60. let, 
tak i na současnost, ze které si bere moder-
ní, otevřený zvuk, svobodu interpretace a me-
zigenerační nadhled. Lucia Chugai – zpěv, Ja-
roslav „Barney“ Kantor – kytara, Jan Kořínek 
– kontrabas. 
POHÁDKY: jednotné vstupné 60 Kč
 7. 11. 15.00 Bramborové království 
Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť krá-
lovna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že 
kdo zneškodní strašného draka Friťáka, který 
se usadil na Bramborovém kopečku, dostane 
ruku princezny Bramborky a půl bramborového 
pole k tomu. Kdo se odváží bojovat proti tako-
vému nepříteli? Že by statečný princ Karotka? 
Hrají Loutky bez hranic.
 21. 11. 15.00 O Sněhurce a sedmi 
trpaslících 
Klasická činoherní pohádka o princezně Sněhur- 
ce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném 
princi. Děti se aktivně účastní děje. Hraje Diva-
dlo KK. 
 28. 11. 15.00 Tajemství jabloně 
Všechny děti z ulice mají babičku. Některé mají 
i dvě. Jenom Andy žádnou nemá a to ji trápí. Je 
jí z toho smutno. Jednoho dne se z ničeho nic 
objeví na větvi její oblíbené jabloně její vlastní 
babička! Taková, která vlastní kouzelnou kabel-
ku, z níž vytáhne to, co je potřeba, jezdí v autě 
schopném proměnit se v cokoliv na světě 
a v bláznivých nápadech se jí nikdo nevyrovná! 
Divadlo t601. 
DALŠÍ AKCE
 2. 11. 17.00 Tradiční dušičkový průvod 
Dušičkový průvod Jižním Městem vyráží v 17 h 
z Chodovské tvrze. Před průvodem se můžete 
těšit na výrobu lampionů. Výtvarná dílna bude 
otevřena již od 16 h ve velkém sále Chodov-
ské tvrze.
VÝSTAVA
 5. 11. – 9. 1. Max Švabinský – Z kroměříž-
ských parků do chodovské zahrady
Obrazy, grafika, kresby
Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím 
naše webové stránky, kde si můžete také za-
koupit vstupenky. 
Více též na www.chodovskatvrz.cz

GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA – pro dívky od 
4,5 roku, které se chtějí naučit základy gymnas-
tiky, akrobacie, umět skákat přes švihadlo nebo 
ovládat obruč, středa 17.00.
FIT SENIOR – cvičení pro všechny věkové ka-
tegorie bez omezení, cvičení pro zachování fy-
zické a psychické zdatnosti zahrnuje zdravot-
ní, relaxační a kompenzační cvičení vhodné 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 pedagogi-
ky s ekoprogramem, podporující přirozenou 
pohybovou 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 3–7 let, 
úterý 16.30.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00.
SMARTY HAPPY – systematický všestran-
ný pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení, čtvrtek–15.15.
SMARTY HAPPY – systematický všestran-
ný 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 se-
niory – cvičení pro zdraví a kondici, podporující 
protažení zatěžovaných svalových skupin, pre-
venci bolestí zad a relaxaci pro dobrou psychic-
kou pohodu, út 17.30, čt 17.00 a 18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

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. Kon-
takt: 732 939 162, anglictina@kostelna.cz
Kostelna si vás dovoluje pozvat na
Autorský večer Delicie Nerkové a Ralfa Mošta
U příležitosti vydání knihy „Rybí polévka za časů 
korony“ proběhne ve středu 24. 11. v 18:00 
v Kostelně přednes ukázek z knihy v podání 
Jitky Morávkové a vernisáž obrazů výtvarníka 
a pedagoga Ralfa Mošta, ilustrátora knihy. Au-
torský večer doprovodí zpěvem a hrou na hang 
drum Jiří Šámal. Vstup volný.
Více na www.kostelna.cz 
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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, v listopadu nabízí-
me následující kurzy:
pondělí 17:00–17:45 angličtina pro mírně po-
kročilé
úterý 18:00–19:00 Fit Dance
středa 18:00–19:00 power jóga
čtvrtek 18:00–19:00 Fit Body
Na všechny kurzy je třeba se registrovat na 
telefonním čísle 777 485 939 nebo na e-mailu 
INFO@MEZI-DOMY.CZ, počet míst je omezen. 
Cena lekce je 100 Kč/osoba, každá desátá lek-
ce zdarma.
AKCE V LISTOPADU
 so 6. 11. 14:00–17:00 bazárek dětského 
oblečení (poplatek 100 za prodejní místo)
 čt 11. 11. 9:30–11:30 workshop Návrat do 
zaměstnání po mateřské/rodičovské dovole-
né. Dozvíte se, jak zvládnout obavy z návratu 
do zaměstnání, podělíte se o svoje pocity, zís-
káte typy a rady, jak sestavit životopis při žádá-
ní o zaměstnání, případně bude možné konzul-
tovat již sestavené CV. 
 so 13. 11. 10:00–15:00 SWAP (poplatek 
100 Kč/osoba)
 čt 25. 11. 17:30 LouDivadlo pohádka 
O Honzovi. Na všechny akce je třeba se regist-
rovat předem na telefonním čísle 777 485 939 
nebo na e-mailu INFO@MEZI-DOMY.CZ, počet 
míst je omezen. Pro velký zájem pro vás opět 
pečeme a vyrábíme krabičky s cukrovím na pod-
poru chodu Komunitního centra Mezi Domy – 
objednávky sms na číslo 777 485 939 nebo na 
e-mail daniela.viltova@mezi-domy.cz 
V prodeji v kavárně od prosince. 
Pro bližší informace o akcích a kurzech sledujte 
facebook KCMD nebo volejte 777 485 939. 
Přijďte nás podpořit, těšíme se na vás! 
 Váš tým Mezi Domy

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

www.fitness1807.cz
www.facebook.com/ 
fitness1807
po-pá: 15:00–22:00
so: 10:00–14:00, ne: 15:00–22:00
Sokol Chodov:  
Cvičení rodičů s dětmi: pondělí, 15:30–16:30 
a 16:30–17:30
Předškoláci (4–6 let): čtvrtek, 16:00–17:00
Všestrannost (6–10 let): úterý, 17:00–18:00
Tenis (4–10 let): středa, 15:30–16:30 
a 16:30–17:30
Zdravotní TV (senioři): pondělí, 17:30–18:30 
a 18:30–19:30
Pilates: úterý, 19:30–20:30
Body Form: čtvrtek a neděle, 19:00–20:00
Další aktivity: florbal, volejbal, nohejbal, tenis
Blíže na: www.sokolchodov.cz
www.fitness1807.cz

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807
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Nízkoprahový klub  
pro děti a mládež 
Tererova 1551/8,  
149 00 Praha 11 
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
IG: klub_ymkarium
Otevírací doba: PO–ČT: 13:00–18:00, 
PÁ: 14:00–18:00
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteč-
ní akce, které slouží k smysluplnému trávení 
volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti 
a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou 
životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, co 
s volným časem. Služby klubu jsou ZDARMA, 
některé AKCE jsou zpoplatněny motivačním po-
platkem. Změna programu vyhrazena. 
AKCE V LISTOPADU
 5. 11. GRAFFITI WORKSHOP
Přijď si vyzkoušet techniky sprejování na legální 
plochu a dozvědět se o kultuře graffiti. Akce je 
s přihláškou, cena 30 Kč. Přihlášky budou 1.11. 
v klubu nebo na vyžádání u terénních pracovní-
ků.
 19.–21. 11. VÝJEZD MIMO PRAHU
Pojeď s klubem mimo Prahu do Jizerských 
hor. Celý víkend se bude nést v duchu Bojov-
níci v nás, kdy si budeme povídat a hrát hry na 
téma vztek a agrese. Akce je s přihláškou, cena 
100 Kč. Přihlášky budou 1. 11. v klubu nebo na 
vyžádání u terénních pracovníků. Kapacita ome-
zena pro maximální počet účastníků 12. 
 26. 11. S KLUBEM DO KINA
Máš rád filmy a promítání na velkém plátně? 
Pak se s námi můžeš vydat do kina ve West-
Field Chodov. Akce je s přihláškou, cena 40 Kč. 

NZDM KLUB YMKÁRIUM

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
Z PROGRAMU
 2. 11. 17.00 dušičková pobožnost na cho-
dovském hřbitově 
 2. 11. 18.00 mše svatá v kostele sv. 
Františka 
 4. 11. 19.00 JONÁŠ – divadlo Víti Marčíka 
s novým představením inspirovaným stejno-
jmennou biblickou knihou. Příběh muže, který 
rád rozmlouval s Bohem, ale nikdy ho neslyšel. 
Vstupné doporučené 100 Kč. 
 7. 11. 18.00 Duchovně hudební večer
Začátek listopadu je tradičně věnován vzpomín-
kám na naše blízké, kteří již prošli branou smrti. 
Co pro nás vlastně skutečnost smrti znamená? 
Jak se s ní vyrovnat? Má vůbec nějaký smysl?
Během večera se také budete moci zastavit 
v naší kapli a zapálit za své blízké svíčku.
 9. 11. 18.00 Povídání o keramice a kera-
mické tvorbě. Přiblížíme vám, co všechno a jak 
můžete z hlíny vyrobit.

KCMT

Kulturní přehled listopad

Senioři malují 
3. 11. – 30. 11. 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

od 6 let a jejich rodinné příslušníky. DDM JM, 
Šalounova.
 13. 11., 9.00–12.00, 14.00–17.00: Work-
shop krasopsaní pro děti/ dospělé. DDM JM, 
Šalounova.
 26. 11., 18.00–20.00: Adventní věnce ON 
LINE. 
 26.–27. 11., 17.00–11.30: Noc v Domečku 
– Adventní těšení. Pro děti od 8 do 12 let. DDM 
JM, Šalounova 
 27. 11., 09.00–12.00, 14.00–17.00, 17.00–
20.00: Adventní věnce I, II, III. DDM JM, Šalou-
nova.
Podrobné informace naleznete  
na www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu  
programu.

 10. 11. 19.00 Hudební večer v kavárně. Po-
sezení s příjemnou hudbou a dobrým občerst-
vením. Vstupné 60 Kč.
 18. 11. 19.00 Zastavení u Matky Terezy. 
Setkání a rozhovor se zajímavým hostem (více 
na www.kcmt.cz)
 21. 11. 15.00–18.00 Taneční odpoledne se 
skupinou Hvězdný prach. Vstupné pro jednot-
livce 80 Kč. Pro pár 150 Kč.
 27. 11. 9.30–17.00 Adventní jarmark pod 
střechou. Možnost nakoupit ručně vyrobené 
dárky pro blízké, výroba adventních věnců, ke-
ramická dílna, pohádka pro nejmenší, otevřená 
Café Terezie. 
 28. 11. První adventní koncert – Musica 
pro Sancta Cecilia. Vstupné dobrovolné. (sál 
KMCT). 
 5. 12. Mikulášská (více na www.kcmt.cz).
Cvičení (nejen pro seniory) – pondělí 9.15 
a 10.30 s fyzioterapeutkou Erikou Tremlovou. 
Cena jedné hodiny je 90 Kč, permanentka na 
5 hodin za 400 Kč. Bližší informace na e-mai-
lu erdule@gmail.com. První hodina je zdarma.
Keramika a práce s hlínou pro děti a dospělé
Přijďte si vyzkoušet modelování a točení na kru-
hu na dny otevřených dveří (zdarma) ve čtvrtek 
11. 11. nebo 18. 11. od 17.00 do 19.00 hod. 
Z důvodu omezené kapacity je potřeba se pře-
dem přihlásit na e-mailu joth@seznam.cz nebo 
na tel. 737 926 633.

Přihlášky budou 22. 11. v klubu nebo na vyžá-
dání u terénních pracovníků.
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají kaž-
dý den od pondělí do čtvrtka v čase 
17.00–18.00, zdarma. Pondělí: kvízy na pre-
ventivní témata (mozkovna), úterý: vaření stře-
da: pohybové aktivity (jugger), čtvrtek: pohybo-
vé aktivity (férový fotbal).
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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 

Při návštěvě knihovny je nutné se u vstu-
pu do budovy prokázat čtenářským prů-
kazem. Kapacita je omezena na 4 čte-
náře uvnitř knihovny (nevztahuje se na 
děti do 6 let). Pro běžné knihovní služby 
doporučujeme i nadále využívat výdejní 
okénko na konci ulice Zimákova. 
Přijďte si každou první středu v měsí-
ci zahrát společenské hry. Vítáni jsou 
všichni, od dětí až po seniory!
Naše knihovna se letos přihlásila do 
projektu Česká knihovna. Jde o projekt 
Ministerstva kultury ČR podporující ne-
komerční tituly uměleckých děl české li-
teratury a české ilustrované beletrie pro 
děti a mládež. Darem jsme tak získali 
zajímavé tituly, často i tradiční s netra-
dičními ilustracemi, některé i v podobě 
komiksu. 
Ve středu 3. 11. v 17 hodin srdečně 
zveme všechny čtenáře na dušičko-
vou literární procházku po pražských 
hřbitovech.
Aktuální informace o službách a pod-
mínkách poskytovaných knihovních slu-
žeb najdete na webových stránkách 
nebo FB knihovny. 

Pozvánky do KC Zahrada

KINO KLUB ZAHRADA – KAREL 
1. 11. / 19.00 
Celovečerní dokumentární film Karel při-
náší ojedinělý pohled do soukromí a do 
duše Karla Gotta. Renomovaná režisér-
ka Olga Malířová Špátová natáčela s Kar-
lem Gottem po dobu celého jednoho roku 
a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl ne-
zvykle osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se doposud širo-
ké veřejnosti ani jeho skalním příznivcům 
nenaskytl. ČR 2020, 127 min. Přístupný.

KONCERT – JAN BUDAŘ A PIÁNO 
24. 11. / 20.00 
Nový koncertní program, ve kterém 
Jan vystupuje sólově pouze s klavírem. 
Díky tomu si může posluchač vychut-
nat hloubku jeho šansonů a specific-
ký humor. A může se také na cokoliv 
zeptat… 

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

pietní vzpomínka 
Přijměte pozvání na pietní vzpomínku 

ke Dni veteránů, 11. listopadu 
od 17 hodin u památníku na 

Litochlebském náměstí.

Pochozí zóna u metra Háje
více informací na chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE KNIHOVNA  

Otevírací doba poboček v Praze 11 od 11. 10. 2021

Pobočka Chodov, Jírovcovo náměstí 1782/1
pondělí 13–19, úterý 9–16, středa 13–19, čtvrtek 13–19, pátek 9–16 hodin
Pobočka Opatov, Opatovská 1754/14
pondělí 13–19, úterý 9–16, středa 13–19, čtvrtek 13–19, pátek 9–16 hodin
sobota 9–15 hodin
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Pozvánky do Chodovské tvrze

RODINY S DĚTMI – Tradiční dušičkový průvod 
2. 11. / 17.00
Tradiční dušičkový průvod Jižním Městem 
vyráží v 17.00 z Chodovské tvrze. Před 
průvodem se můžete těšit na výrobu 

lampionů. Výtvarná dílna bude otevřena 
již od 16.00 ve velkém sále Chodovské 
tvrze. Akce je zdarma.

KONCERT – Jazz Klub Tvrz / Lucia Chugai trio
25. 11. / 20.00
Z dlouholeté spolupráce Martina Jůzla 
a Antonína Šturmy vznikla touha okoře-
nit dvoučlennou sestavu o vokál. Krás-
ný barevný hlas mladé zpěvačky Kateřiny 
Vackové byl skvělou volbou. Trio existu-
je rok a repertoár tvoří prozatím vybrané 
jazzové standardy. Jak už vyplývá z ná-
zvu, sestava se věnuje spíše klidným 
a náladovým písním. Kateřina Vacková – 
zpěv, Martin Jůzl – trubka, Antonín Štur-
ma – kytara.

VÝSTAVA – Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
5. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Obrazy, grafika, kresby
Max Švabinský byl jedním z nejvýznam-
nějších umělců dvacátého století. Na vý-
stavě bude k vidění jeho rozsáhlé dílo 
z období symbolismu, secese, realismu 
a v neposlední řadě i to, které vzniklo bě-
hem letního pobytu na Chodově v jeho 
posledních dvou dekádách života.
Na jaře 1948 Max Švabinský promlouval 
k posluchačům Československého rozhla-
su a mj. řekl: „Teď už do Itálie nejezdím. 

Zaměnil jsem ji za malý park u svého pří-
tele v Chodově u Prahy. Tam o mně ni-
kdo neví, jsem tam sám, můj hostitel tam 
třeba ani nepřijde, a já, který znám kaž-
dý keř, se těším z toho, jak poblíž altánku 
kvetou karafiáty a jak smuteční vrbě vlají 
při větru její tenké, zelené vlasy.”
Výstava je jedinečná svým rozsahem a dí-
lem, které je zčásti zapůjčeno z Muzea 
Kroměřížska a ze soukromých sbírek. 

Pan Josef Novotný osla-
vil obdivuhodných 101 let již 
16. července. Jelikož se svou rodi-
nou tráví léto mimo Prahu, poblaho-
přál panu Josefovi Jiří Dohnal – staros-
ta Prahy 11, až v září. Pan Novotný je 
stále velmi vitální, a pokud počasí dovo-
lí, nenechá si ujít svoji ranní a odpolední 
procházku. Přejeme vše nejlepší, přede-
vším pak hodně zdraví a radosti do kaž- 
dého dne.

Krásné 85. narozeniny oslavila v čer-
venci paní Mária Motoušová. Přejeme 
vše nejlepší!

20. září oslavila 90. narozeniny paní 
doktorka Olga Wildová – pediatrič-
ka, šéfredaktorka, odborná redaktor-
ka medicínských novin a časopisů. 
Gratulujeme!

14. října oslavila 100 let paní Marie 
Lisá z Domova pro seniory Háje. Za-
městnanci pro ni připravili krásnou 
oslavu s dortem a přípitkem v kavár-
ně domova. Za městskou část jí popřál 
starosta Jiří Dohnal a předal jí květinu 
a dárkový koš. Do dalších let přejeme 
hlavně pevné zdraví!

Životní 

jubilea 

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

KNIŽNÍ ILUSTRACE CYRILA BOUDY 

Výstava prací jednoho z našich nejlepších 
grafiků a ilustrátorů minulého století se koná 
u příležitosti 120. výročí umělcova narození. 
K vidění budou méně známé ilustrace knih 
z 30. a 40. let 20. století, které jsou uloženy 
v oddělení vzácných tisků Městské knihovny 
v Praze. Nebudou ale chybět ani jeho práce 
z pozdějších let, kdy se Cyril Bouda zaměřil na 
ilustrování pohádek, českých pověstí, humo- 
ristických a historických knih. Na výstavě před-
stavíme širokou škálu grafických technik, které 
tento umělec bravurně ovládal, např. dřevoryt, 
barevný lept, mědiryt či litografii. 

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

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz



Adélka a mezigenerační shlukování
K prvnímu říjnu, Mezinárodnímu 
dni seniorů, popřála Jihoměstská 
sociální a.s. svým klientům. Předchozí 
den bylo ve Volnočasovém areálu 
v Hájích otevřeno zajímavé hřiště, 
navržené a vyvedené ve 3D formátu. 
Brňané z VÚT se vytáhli, záměr 
podložila jedna banka a vznikl 
milý dar všem mladším generacím. 
Přišli ale diváci všech generací. 
Jako kronikář Prahy 11 připomenu 
několik shlukování Jihoměšťanů 
v týdnech ještě vzdálenějších.

XXII. ročník Sportovních her seniorů 
a handicapovaných, původem ryze jiho-
městská tradice, byl vskutku úspěšný. 
A malá Adélka s jiskrnýma očima mně 
tam ke všemu znenadání „udělila“ papíro-
vou medaili s hezky červenou beruškou. 
Slogan na reverzu čili zadní straně me-
daile sděloval, že ona i další děti mezi se- 
niory jsou z mateřské školy, která se sna-
ží propojovat generace. 

V sousedství školy Ke Kateřinkám se 
prý někteří jihoměstští žáci a pedagogo-
vé loučili s létem. Nezávisle tak naváza-
li na pokus, který jsme kdysi provozovali 
u Hájů napříč generacemi. Třeba se nový 
nástup udrží. 

V mladém parku severně od našeho nej-
staršího objektu, tvrze, proběhly v září 
Dny Prahy 11. Tam byly generace za-
stoupeny ve velkém počtu a promíchá-
ny nejvíc. Spokojené reakce těch malých 
bylo vícekrát zřetelně slyšet. Před „Dny“ 
kdosi utrušoval, že prý není co slavit. My 
si ale nepřipomínáme jedno datum, nýbrž 
cestu, kterou už městská část urazila. 

Všímáte si, kolik míst u nás dnes už nále-
ží k těm velmi hezkým v celé metropoli? 
Přes všechny proměny ovšem Praha 11 
pořád ještě nabízí několik „dír“, zejména 
kolem stanic metra, ale nejenom tam. 
Ani ves, ani les! Rytmem mi ta slova 

připomněla Slabikář Ondřeje Sekory, text 
Kam ten pes zase vlez? Ten ale měl na 
noze pouhé těsto, zato my máme na 
očích už ostudné klapky. Vždyť urbanis-
té a projektanti Jižního Města nebyli bez 
zodpovědnosti a citu. Ustupovali zvyšo-
váním pater potřebě více bytů. Dobře ale 
věděli, že centrální lokality tohoto pro-
storu nutně vyžadují výjimečné objekty, 
„tváře“ celku. Dominanty vzhledem, ob-
sahem i nákladností. Chápali, že se tehdy 
neprosadí, vybrané prostory ale zachova-
li pro lepší časy. Po listopadu 1989, který 
si právě připomínáme, se v Praze v mno-
ha nezastavěných lokalitách stavělo. Ko-
lem Jižního Města a Chodova se však 
roky filozofovalo a nestalo se dlouho nic. 

Zdejší mladé už dávno nebaví paralytické 
připomínání igelitových pytlíků proti blá-
tu na botách jejich předků v roce 1977 
a okolo. Musí ale stárnout mezi opakova-
nými klišé a nedodělky, za kterými dnes 
stojí snad jen zakyslá malodušnost hrst-
ky skutečně starých. Ti stále odmítají vi-
dět naši skutečnost, prostor pro osmde-
sát a víc tisíců lidí, plynulou součást víc 

jak milionové metropole. Snad by chtěli 
udržet ty nedokončené shluky několika 
ulic rovnostářských domů, jen omylem 
připomínající, jak se kdysi stavěla sídli-
ště kdesi daleko na východě. Ty zdejší 
shluky ale vznikly jako přechodná z nou-
ze ctnost. Brzy budou shlížet ke svým 
místním dominantám. Můžeme sledovat, 
jak svět všude, i na tom „stavebně ne-
příbuzném“ východě, ve svých centrech 
míří k lepšímu, vybavenějšímu a také víc 
reprezentativnímu. 

Copak se s námi stalo? Mladí to určitě 
změní a dospělá Adélka už „díry“ zástav-
by nebude potkávat. Ochraně rosniček 
a přelétavých hýlů dostojíme i při důstoj-
ném dotvoření domova. Minulý měsíc ale 
říkali na jedné stanici, že stavebniny zas 
zdražily, asi o polovinu! Dřevo, co nám 
k němu ještě pomáhá kůrovec, dokonce 
o sto šedesát procent. Že bychom pře-
ce raději opět počkali? Bude napřesrok la-
ciněji? Nebo si pak prostě vydupeme víc 
peněz? Ó, Čechie!

 Jiří Bartoň

24 Život na Jižním Městě

První nosič pochodně na XXII. hrách seniorů a handicapovaných. Foto: Jiří Bartoň 

Shlukování na prahu podzimu

Účast na Dnech Prahy 11 umožňovala mezigenerační kontakt velmi často. Trénovaní znalci různých generací hřiště ve Volnočasovém areálu pokřtili. 
Fota: Jiří Bartoň.
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Pokračování na straně 26

Život na Jižním Městě

• Problémy Prahy 11 budí zájem obča-
nů na sociálních sítích | Na Praze 11 se 
rozpadá koalice, fakt se projevuje na so-
ciálních sítích, zejména na síti Facebook 
(FB), k němuž si dříve narozená generace 
aktivních voličů dosud ne zcela našla ces-
tu. Životem vzdělaní občané tak o mno-
hé aktuální zprávy a horká témata při-
cházejí, přitom právě na sociálních sítích, 
které má dnes člověk po ruce v mobilu 
i v počítači, je možná okamžitá interakce 

s osobami činnými v politickém dění na 
Praze 11. Co jste dříve mohli sdělit pou-
ze skrz podatelnu, asistenty politiků či 
úřední hodiny, můžete provést z pohod-
lí domova i z jakéhokoliv místa na Zemi, 
kde je internet. Máte dotaz, připomínku, 
návrh? Všimli jste si ve vašem okolí ab-
normálního jevu? Rádi byste sdělili dojem 
z posledního zastupitelstva? Navštivte 
na FB skupinu „Praha 11 | Jižní Město 
| Praha 4“ a ptejte se. Zastupitelé P11 

napříč politickým spektrem ji čtou a mo-
hou vám reagovat. Nikdy jsme vám neby-
li blíž, využijte toho. Skupina denně nabízí 
spoustu zajímavého z P11. Zastupitelé 
HPP 11 vnímají vaše příspěvky a reagu-
jí na ně. Nemusíte znát naše e-maily ani 
telefonní čísla – najděte nás na FB pod-
le jména a pošlete zprávu! Pomáháme 
vám, máme důvod: volili jste nás. 
 Martin Farmačka, HPP 11

• Milion chvilek pro Jižní Město | Ve chví-
li, kdy píšu tyto řádky, jsou volby do par-
lamentu teprve před námi. Ve chvíli, kdy 
je čtete vy, jsou už karty dávno rozdány. 
Jak to celé asi dopadlo? Podařilo se něco 
změnit?
Stejně tak je za námi i pokračování mi-
mořádného zasedání zastupitelstva. Co 
přineslo, si ovšem netroufám ani hádat. 
Stali se zase všichni v koalici po volbách 
velkými přáteli? Rozdali si zpátky funkce, 

obnovili poradenské smlouvy? A co ALS, 
kdo ho nakonec postaví? Za co se opraví 
děravá střecha na Sandře?
Za rok nás čekají další volby. Podle mě 
jsou ještě důležitější než ty letošní. Právě 
v komunálních volbách se totiž rozhodu-
je o tom nejdůležitějším – o našem každo-
denním životě. O tom, jestli se z okna bu-
deme dívat do parku nebo sousedům do 
talíře. Jestli strávíme čas po práci v kolo-
ně, v přecpané MHD, v marné snaze najít 

parkovací místo nebo jestli budeme mít 
čas také na odpočinek a na zábavu.
Aby se ale něco mohlo změnit i po těch 
příštích volbách, potřebujeme vaši podpo-
ru. A také vaši pomoc. Sledujte naše FB 
či www stránky nebo nám na sebe pošle-
te e-mail (hovorkovai@praha11.cz), dáme 
vám vědět. A rozhodně nám také napište, 
když budete mít pocit, že bychom mohli 
nějak pomoci my vám! Děkujeme.
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• KAM KRÁČÍŠ, Aréno ledových sportů 
| Zastupitelstvo MČ Praha 11 dne 2. 9. 
2021 přineslo překvapivý zvrat v projek-
tu výstavby Areálu ledových sportů. Ten-
to projekt je připravován již několik let. 
V roce 2020 se MČ rozhodla do projek-
tu vstoupit majetkovou účastí, aby zajis-
tila budoucí široké využití ledových ploch 
pro veřejnost, včetně školní mládeže. 
V létě 2021 společnost, která ledovou 

halu staví, získala za pomoci městské 
části bankovní úvěr a zastupitelstvo in-
formovala, že je možné výstavbu dokon-
čit a halu uvést do provozu v horizontu 
jednoho roku. Namísto toho vznikla ad 
hoc skupina zastupitelů, která poměrně 
těsnou většinou rozhodla o tom, že MČ 
má vyjednat své vystoupení z projektu, 
což by mimo jiné vedlo k čisté privatizaci 
školního pozemku. Znamená to z našeho 

pohledu nejen riziko znehodnocení inves-
tice městské části a majetkové poško-
zení městské části, ale zejména riziko, 
že občané Prahy 11 budou mít omeze-
né možnosti čistě soukromou halu vy- 
užívat. My, zastupitelé zvolení za TOP 09 
a STAN, uděláme vše pro to, aby se tato 
rizika nenaplnila a projekt byl co nejdříve 
v provozu ku prospěchu veřejnosti. 
 Mgr. Blanka Janečková, TOP 09-STAN

Názory zastupitelů
• Dne 1. října 2021 došlo při mimořád-
ném zasedání zastupitelstva MČ Pra-
ha 11 | nejprve k odvolání radní pro škol-
ství Zuzany Ujhelyiové (Piráti) a následně 
místostarosty Ondřeje Prokopa (ANO). 
Odvolání radní Ujhelyiové navrhl opoziční 
zastupitel Jiří Štyler (Hnutí pro Prahu 11). 
Konkrétní důvody pro svůj návrh neuvedl. 
Následně předseda zastupitelského klu-
bu Martin Muzikant (Piráti) navrhl odvolání 

místostarosty Prokopa, v jehož gesci je 
majetek městské části, investice a pod-
pora podnikání. Zastupitelstvo bylo pů-
vodně svoláno za účelem řešení neshod 
a krizové situace kolem rekonstrukce ob-
jektu Sandra a výstavby Areálu ledových 
sportů. Netuším, jak neobsazená ges-
ce školství přispěje k úspěšnému vyřeše-
ní problémů kolem investičních projektů, 
ale můžeme se nechat překvapit, s jakým 

řešením přijdou jednotlivé politické kluby 
na pokračování přerušeného jednání za-
stupitelstva. V okamžiku, kdy bývalé ko-
aliční strany odvolávají radní z relativně 
stabilizované gesce, stávají se jako poli-
tičtí partneři méně důvěryhodnými a Pirá-
tům nezbyde asi nic jiného, nežli zamířit 
do opozice.
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková,  
 Piráti / bez PP

Harmonogram přistavování VOK v listopadu a prosinci 2021 
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 
(OŽP) oznamuje, že velkoobjemové kon-
tejnery na objemný odpad (VOK) budou 
ve 2. pololetí 2021 přistaveny na Jižním 
Městě v níže uvedených termínech. Služ-
bu VOK organizuje a hradí ze svého roz-
počtu hl. m. Praha, VOK přistavuje svo-
zová společnost MIKAPA plus, s.r.o., jako 
subdodavatel na základě smlouvy s hl. m. 
Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domácností 

(nábytek, sportovní náčiní, koberce a pod-
lahové PVC, umyvadla a záchodové mísy 
apod.), který nelze ukládat do běžných 
kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající 
při podnikatelské činnosti. Do VOK nelze 
odkládat stavební suť, nebezpečné slož-
ky komunálního odpadu (baterie a akumu-
látory, barvy, chemikálie, zářivky apod.), 
vyřazená elektrická zařízení (chladnič-
ky, pračky, televize, monitory, počítače 
apod.), biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy 
odpadu lze odložit ve sběrných dvorech 

hl. m. Prahy (nejbližší je v ul. Bartůňkova 
u stanice metra Opatov).

VOK jsou přistaveny ve stanovený den 
pouze po dobu 4 hodin, a to v jednot-
ném čase od 15:00 do 19:00 hod. Po ce-
lou dobu přistavení VOK je přítomna ob-
sluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Bližší informace získáte na Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 
1325, Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 
902 369 nebo 267 902 320.

Jižní Město I 
Bachova 1593 23. 11.
Bachova × Mikulova 16. 12.
Benkova 1691 (parkoviště)  9. 12.
Brechtova × Květnového vítězství 24. 11.
Brodského 1671 25. 11.
Hněvkovského 1374 29. 11.
Chomutovická 22. 11.
Kosmická × Anny Drabíkové 18. 11.
Kryštofova × Kazimírova 15. 12.

Křejpského 1514 11. 11.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 10. 11.
Matúškova 831 (u Blankytu) 9. 11.
Metodějova (parkoviště) 30. 11.
Mnichovická × Tatarkova 9. 12.
Novomeského 690 (parkoviště) 8. 11.
Plickova 880 8. 12.
Radimovická 1424 (parkoviště) 7. 12.
Stachova × V Hájích 6. 12.
Šalounova 1939 3. 11.

Štichova 640 (parkoviště) 4. 11.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova 2002 15. 11.
Kloboukova 2230 (parkoviště) 1. 12.
Krejnická 2021 (za Chrpou) 2. 12.
Láskova × Malenická 13. 12.
Nechvílova 1826 (čp. 1826–1829) 15. 11.
Petýrkova 1953 14. 12.
U Nové dálnice 2. 11.
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• Jak funguje oddělení investic | Již 
dlouho přes rok my z TOP 09-STAN spo-
lečně s pirátskými kolegy upozorňujeme 
zbytek rady, že investiční oddělení odbo-
ru správy majetku, které si prosadil odvo-
laný místostarosta Ondřej Prokop (ANO), 
je potřeba zrušit a gesci investic dostat 
z krize, do jaké ji O. Prokop dostal. Zde 
uvádím pouze jeden malý příklad z mno-
ha pro ilustraci hloubky této krize. Po-
čátkem letošního roku bylo rozhodnuto, 

že v areálu školky v Hrudičkově ulici mu-
síme z bezpečnostních důvodů pokácet 
20 topolů a místo nich vysadit nové stro-
my. Zakázku mělo na starosti oddělení 
investic, které obdrželo nabídku na tyto 
služby od naší společnosti Jihoměstská 
majetková, a.s., která tyto úkony běžně 
vykonává. Tato nabídka obsahovala vše, 
co požadoval odbor životního prostředí, 
za cenu 482 444,74 Kč. Investiční od-
dělení tuto nabídku z nepochopitelného 

důvodu nepřijalo, dle mého názoru zce-
la účelově vypsalo nepatrně jiné zadání 
zakázky a zajistilo pro ni externí firmu, 
a to za cenu 835 559,45 Kč! Na objed-
návku navíc investiční oddělení nezajisti-
lo peníze, přesto ji však O. Prokop pode-
psal. Věc vyšetřil útvar interního auditu 
a kontroly a ve svých závěrech konstato-
val nejen porušení radničních směrnic, ale  
i zákonů. 
 Jakub Lepš, TOP 09-STAN

• Před deseti lety to měly být Prague 
Eye Towers, nyní Blue Building | V obou 
případech se jedná o záměr, který má vy-
růst na místě šestipodlažní modré budo-
vy, jež původně patřila České pojišťovně, 
a na sousedním parkovišti. Budova má 
mít celkem 664 parkovacích stání, z toho 
84 bude na povrchu v Kaplanově ulici.
I když nynější záměr má menší kapaci-
tu a výšku než původně plánované nej-
vyšší mrakodrapy v republice, stále svou 

výškou a hrubou podlažní plochou znač-
ně převyšuje nejen současnou budovu, 
ale i ostatní stavby v okolí. Výška stávají-
cí budovy 22,5 m se má změnit na 55 m. 
Pokud by nová budova byla umísťována 
do rozvojového území, koeficient podlaž-
ních ploch, který určuje možnost „vytěže-
ní“ území (míru využití plochy), by se do-
stal mimo škálu A-K a spadl by do kódu 
S. To je specifický kód, který má být vy-
užíván zcela výjimečně. Území, na kterém 

má nová budova vyrůst, je ale stabilizo-
vané (nemá určen žádný koeficient). V ta-
kovém území je možné pouze zachování, 
dotvoření a rehabilitace stávající urbanis-
tické struktury bez možnosti další rozsáh-
lé stavební činnosti.
O záměru má jednat VURŽP 7. 10. 2021. 
O tom, jak se výbor k záměru postavil, vy, 
čtenáři, již víte. (Já musím text odevzdat 
už 5. 10.)
 Zuzana Malá, HPP 11

Názory zastupitelů

• Postřehy ze zastupitelstva | My, co tu 
žijeme má 100% účast na zasedání za-
stupitelstva. Nepřipadá v úvahu, aby si 
předseda klubu Robert Vašíček vzal vol-
no. Strávil proto na zastupitelstvu i své 
narozeniny na začátku září a účastnil se 
i mimořádného zasedání zastupitelstva 
Prahy 11. Není také naší vinou, že se ko- 
alice rozpadá a odvolává si radní. Může 
konečně zase na Praze 11 vzniknout 

stabilní koalice? Poradce klubu Jiří Čum-
pelík byl prvním starostou Prahy – Jižního 
Města po revoluci. Z devadesátek máme 
v zastupitelstvu matadory Petra Jiravu 
(Občanské fórum, ODS, SNK, Volba pro 
město, ANO 2011), Martina Sedekeho 
(ODA, Evropští demokraté, SNK-ED, ODS) 
nebo Radku Soukupovou (ODA, SNK, Vol-
ba pro město, Hnutí pro Prahu 11, STAN). 
Ani účast ostřílených politiků nevede ke 

stabilní koalici. Náš klub My, co tu žije-
me je v zastupitelstvu první volební ob-
dobí, všechny ostatní kluby mají delší his-
torii. Nabízíme proto podanou ruku koalici 
pod podmínkou, že se nebude stavět pro-
ti vůli občanů, že vysadíme Lesopark Jižní 
Město a že najdeme nová parkovací místa 
v každé ulici. Napište váš názor předsedo-
vi klubu vasicekr@praha11.cz.
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme

• Stanovisko klubu „Jižní Město – náš 
domov“ ke krizi současné koalice, část 
první | Současná koalice se chová na-
prosto šíleně. Svými neodbornými kro-
ky přivedla naši městskou část k nevída-
né krizi. Za jednu z největších považujme 
společný podnik Arény ledových sportů 
(ALS), kde MČ P11 vložila 40 mil. Kč, aniž 
by měla jakoukoliv kontrolu nad čerpáním 
peněz. Na posledním řádném zastupi-
telstvu jsme se navíc dověděli, že jediný 

zástupce za MČ (Piráti) podepsal smlou-
vu o dílo, aniž by k tomu měl mandát 
od Rady MČ P11. Tímto spustil spirálu 
utrácení bez možnosti veřejné kontroly. 
Také z tohoto důvodu ZMČ schválilo vy-
stoupení ze společného podniku a pově-
řilo člena Rady Prokopa (ANO), aby toto 
rozhodnutí koordinoval a naplnil. Na mi-
mořádném zasedání ZMČ byl však mís-
tostarosta Prokop odvolán. Toto se stalo 
jako odveta za odvolání radní pro školství 

Ujhelyiové (Piráti). Pro odvolání radní klub 
JM-ND hlasoval z důvodu její nekompe-
tentnosti, na kterou mimo jiné poukáza-
li svým otevřeným dopisem ředitelé škol 
z Jižního Města. Paní radní byla také kriti-
zována za nesmyslné pedagogické expe-
rimenty, které prosazovala v některých 
školách, a směšné statistické požadav-
ky, které zaměstnávaly úředníky i pracov-
níky škol.
  Rostislav Korbel, JM-ND

• Radnice chce zastavět poslední kou-
sek zeleně na Hájích proti vůli obča-
nů | Půlhektarová louka mezi ul. Exnáro-
va a Rašova má padnout developerským 
choutkám radniční koalice Piráti, ANO, 
ODS, TOP 09 a STAN. Zeleň, kterou využí-
vají děti a mládež ke sportovním aktivitám 
nebo k pouštění draka, má být zastavě-
na jedním nebo dvěma až osmipatrový-
mi domy. Radnice záměr obhajuje tím, že 
vzniklé byty budou určeny občanům JM 

v projektu levnějšího „družstevního byd-
lení“. Tento koncept však prozatím nemá 
určena žádná pravidla, hrozí proto nebez-
pečí prodeje záměru soukromému de-
veloperovi a prodeji bytů za tržní ceny. 
Tuto oblast JM se radnice zřejmě rozhod-
la „zničit“ zástavbou – 350 bytů v Obyt-
ném souboru na Výstavní, 50 rodinných 
domů Exnárova, megalomanský tenisový 
areál Hamrsportu, Lázně Háje a nyní další 
dva bytové domy, to vše výrazně zhorší 

kvalitu bydlení v části Hájů. Dvanáct BD 
a SVJ z okolních domů v okolí zaslalo na 
radnici dopis, ve kterém nesouhlasí se zá-
měrem. Do dnešního dne jim nebylo zod-
povězeno. Kdo jmenovitě tento záměr 
podporuje a škodí občanům? Radní Sede-
ke (ODS), odvolaný radní Prokop (ANO), 
Marta Šorfová (ANO) a radní hl. m. Prahy 
Hana Marvanová (STAN). Pamatujme si 
tato jména do voleb v r. 2022.
  Ladislav Kos, HPP 11

• Kvalita ovzduší hraje v době covidu vý-
znamnou roli | Světová zdravotnická orga-
nizace (WHO) vydala přísnější doporučení 
pro mezní hodnoty koncentrace polétavé-
ho prachu a oxidů dusíku v ovzduší. Zjisti-
lo se totiž, že překračování těchto limitů 
je spojeno se značnými zdravotními riziky, 
a to vyššími, než se myslelo. Podle odha-
dů WHO po celém světě předčasně zemře 
7 milionů lidí, kteří dýchají špinavý vzduch. 
Dle údajů Státního zdravotního ústavu za 

poslední rok takovým způsobem v Pra-
ze předčasně zemřelo 700 spoluobčanů. 
V EU celá čtvrtina obyvatel měst dýchá 
vzduch, který překračuje dosavadní maxi-
mální hodnoty částic polétavého prachu 
stanovené WHO. V celém světě je to pod-
le odhadů WHO až 90 %. Kvalita ovzdu-
ší podle WHO hraje roli i v době covidové 
pandemie, neboť lidé s dýchacími obtíže-
mi danými špatným vzduchem jsou ná-
chylnější k těžkému průběhu onemocnění 

covidem-19 než zdraví lidé. Viry rovněž 
déle setrvávají v ovzduší znečištěném 
jemnými prachovými částicemi. Evropská 
sedmadvacítka plánuje své limity ohled-
ně znečištění vzduchu zpřísnit v následu-
jícím roce. Pokud ale nedojde k výrazné-
mu omezení dalších stavebních projektů, 
kácení zeleně a navyšování frekvence do-
pravy ve městech, těžko tomuto závazku 
dostojíme. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11 

• Areál ledových sportů – čí jsou to zájmy? 
| Na posledních zasedáních zastupitelstva 
neustále slyším v diskusích okolo Areálu le-
dových sportů v areálu ZŠ Ke Kateřinkám: 
„Musíme hájit zájmy městské části.“ Nikdo 
již však konkrétně neříká, jak si představuje 
zájem městské části Prahy 11. Já osobně 
doufám, že je to halu dostavět a předat ve-
řejnosti do užívání v co nejkratším termínu. 
Nebo je zájem zde zanechat stavební jámu 

s rozestavěnou halou? Má podle posled-
ního usnesení zastupitelstva MČ vystou-
pit z projektu? Kdo má zájem na tom, aby 
na školním pozemku stál záměr čistě v ko-
merčních rukách? Není to celé od začátku 
něčí cíl? Jaká bude cena za bruslení dětí ze 
škol a pro veřejnost za této situace? Levně-
ji než bez podílu MČ ve společnosti? Proč 
by to investor dělal? Jedna z cest z právě 
probíhající výstavby projektu bez soudních 

sporů je prodat podíl MČ. I když revokace 
proklamované podpory MČ může mít za ná-
sledek trestní stíhání zastupitelů pro zma-
ření investice (těch, co pro dané usnesení 
hlasovali). Neschválení prodloužení termínu 
dostavby do konce roku 2022 navíc zne-
hodnotí cenu 50% podílu. Komu vadí, aby 
MČ mohla mít vliv na to, kdo bude v té hale 
bruslit? A hlavně proč!
   Josef Kocourek, Piráti
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• Stanovisko klubu TOP 09-STAN k od-
volání dvou členů rady | Na zastupitel-
stvu dne 1. 10. 2021 byli odvoláni dva 
členové rady MČ Praha 11, což ještě 
prohloubilo jihoměstskou politickou kri-
zi, která trvá nejméně od začátku letoš-
ního léta. Hnutí ANO se i tentokrát totiž 
připojilo k dosavadní opozici (SPD, JM-
-ND a HPP 11) a s částí ODS podpořilo 

zařazení bodu odvolání radní pro škol-
ství Z. Ujhelyiové (Piráti). Poté tuto rad-
ní ANO pomohlo svými hlasy odvolat 
z funkce, a to bez jakékoliv diskuse.
Následně byl navržen bod odvolání mís-
tostarosty O. Prokopa (ANO). Tento bod 
byl na jednání zastupitelstva hlasová-
ním zařazen a k odvolání O. Prokopa do-
šlo i hlasy našeho politického klubu. Dle 

našeho názoru totiž ve své gesci investic 
i jako člen rady MČ Praha 11 O. Prokop 
zcela selhal.
Za klub TOP 09-STAN Praha 11 platí, že 
i nadále budeme hledat cestu z politické 
krize a řešení, které povede ke stabilizaci 
politické situace, abychom se mohli vě-
novat řešení problémů Jižního Města. 
 Radka Soukupová, TOP 09-STAN 

• Stanovisko klubu TOP09-STAN k re-
konstrukci ubytovny Sandra | Smluvně 
najatá supervize projektu Sandra – R. Po-
ruba – během schůze rady Prahy 11 v srp- 
nu konsternovaným členům rady ozná-
mil, že se „již rok“ ví o tom, že do budovy 
Sandra poškozeným pláštěm zatéká, což 
ohrožuje již proběhlé vnitřní opravy v hod-
notě několika set miliónů korun. 
Investiční oddělení (IO) na tuto alarmu-
jící informaci od léta 2020 do léta 2021 

zareagovalo pouze jediným návrhem ře-
šení, totiž přípravou velké zakázky zahrnu-
jící opravu střechy, sanaci fasády, výmě-
nu oken a zateplení budovy. Tento plán 
však daný problém neřeší, neboť: a) IO 
s ním přišel až 15. července 2021, tedy 
příliš pozdě – provedené vnitřní investi-
ce jsou zmiňovaným zatékáním ohroženy 
již teď b) na tento plán naší radnici chy-
bí až 150 miliónů Kč (proto se vůbec ne-
divíme, že ho kromě rady neschválilo ani 

zastupitelstvo). Naprosto nechápeme, jak 
je možné, že s návrhem řešení této vskut-
ku havarijní situace ohledně pláště San-
dry nepřišlo IO již vloni. Zodpovědnost 
za toto zásadní manažerské pochybení 
je zcela na tomto oddělení a my se nyní 
snažíme, aby co nejrychleji připravilo ná-
vrh realistického řešení této situace, které 
bude pravděpodobně spočívat v etapizaci 
rekonstrukce.
  Jan Stárek, TOP 09-STAN

• Jak je to s byty? | Na červnovém za-
stupitelstvu jsem vznesla dotaz, proč se 
uvažuje o uvolnění bezbariérového bytu 
o velikosti 100 m2 pro potřeby JMS a.s. 
– pečovatelské služby. V současnosti 
mají 3 místnosti, z toho 2 byly zrekon-
struovány v listopadu 2020 a pracují 
zde 3–4 pečovatelé. Bylo mi zdůvodně-
no panem starostou, že má tyto infor-
mace od ředitele JMS: Prostory jsou 
nevyhovující pro administrativní práci 

a skladové prostory, potřebují mít od-
dělené šatny pro muže a ženy, celoden-
ní osvětlení a důstojné zázemí. Stávající 
prostory chtějí přebudovat na prádel-
nu a sušárnu, kam se bude vozit prád-
lo z ostatních pečovatelských domů. Ve 
stejných prostorech poskytuje služby 
Klub vozíčkářů Petýrkova v daleko vět-
ším rozsahu a i po časově delší dobu. 
Navíc v těchto suterénních místnos-
tech pracují 3 vozíčkáři na dispečinku. Ti 

celých 8 hodin sedí v umělém osvětle-
ní, na rozdíl od pečovatelů, kteří by měli 
pracovat v bytech u klientů. Za posled-
ních 30 let se nepostavily žádné nové 
bezbariérové objekty a ty zbývající byty 
se budou uvolňovat pro zdravé osoby? 
Při dobré vůli by se určitě našly prostory 
ve vedlejších vchodech, kde byly kance-
láře, nehledě na to, že udělat prádelnu 
v bytovém objektu není vhodné. 
 Alžběta Šafránková, HPP 11 / KDU-ČSL

• My, co tu žijeme požadujeme výsad-
bu stromů a nová parkovací místa | Na-
vrhli jsme na zastupitelstvu Prahy 11 
výsadbu dalších stromů. Určitě si pama-
tujete, jak Piráti slibovali milion stromů 
pro Prahu. Prostou trojčlenkou to vy-
chází na 17 543 stromů na Prahu 11. 
Pošlete nám na vasicekr@praha11.cz 
náměty na lokality na Praze 11 včetně 
fotografie dané lokality. Chceme vytvo-
řit Lesopark Jižní Město. Odmítli jsme 

opět tramvajovou trať na Praze 11, pro-
tože zvýší přepravní kapacitu a develo-
peři nám tu postaví tisíce nových bytů. 
My, co tu žijeme rozhodně další výstav-
bu nechceme. Navrhli jsme také zřízení 
Výboru pro dopravu v klidu. Naším úko-
lem je najít v každé ulici další parkova-
cí místa. Pošlete nám na vasicekr@pra-
ha11.cz náměty na rozšíření parkovacích 
míst konkrétně ve vaší ulici před vaším 
domem, a to včetně fotodokumentace. 

Každý váš návrh půjde okamžitě na za-
stupitelstvo. Navrhli jsme nákup 73 bytů 
a vytvoření bytového fondu pro mladé 
rodiny s dětmi. Podmínkou pro přiděle-
ní bytu bude trvalý pobyt na Praze 11. 
Napište váš bytový příběh na vasicekr@
praha11.cz. Vaše návrhy a podněty vy-
hodnotíme na klubu a nejhodnotnější 
z nich oceníme pozvánkou na oběd se 
zastupitelem. 
 Bc. Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Odvolán místostarosta Prokop 
(ANO) a radní Ujhelyiová (Piráti). A ko-
nečně jsme zrušili poradenské smlouvy 
| Mimořádně napínavé bylo jednání za-
stupitelstva 1. října. Nejprve jsme na ná-
vrh naší zastupitelky Malé (HPP 11) od-
hlasovali zrušení poradenských smluv, 
což jsme od koalice požadovali od je-
jich uzavírání, jara 2019. V podvečer 
zastupitelstvo i našimi hlasy odvolalo 
místostarostu pro investice a majetek 

Prokopa (ANO) a radní pro školství Ujhe-
lyiovou (Piráti). Zastupitelstvo bude v říj-
nu pokračovat dvěma největšími průšvi-
hy Rady MČ – Aréna ledových sportů 
a rekonstrukce ubytovny Sandra. Ne-
třeba připomínat, že jsme nehlasovali 
pro společný pochybný akciový podnik 
MČ a AR Delta. Ani jsme nehlasovali pro 
nekoncepční a nehospodárnou rekon-
strukci ubytovny Sandra. Naopak jsme 
na všechna rizika opakovaně veřejně 

upozorňovali. Rozhádaná koalice v těch-
to dnech odhaluje útroby slepené vzlet-
nými hesly o koaličním potenciálu. Pře-
jme si společně, aby lidé, kteří léta Jižní 
Město ovládají, neměli ve vedení MČ 
dlouhého trvání. Kdosi dnes pravil: „Na 
zastupitelstvu Prahy 11 zuří válka gan-
gů už asi 25 let v kuse. Nedá se tam 
účastnit a neumazat se.“ Je to možná 
trochu přehnané, ale ne moc. 
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Odvoláním má práce pro Jižní Město 
a Prahu nekončí, jsem tu i nadále pro 
vás! | Milí sousedé, asi už víte, že mě 
1. října odvolali z pozice místostarosty 
naší městské části. Mé odvolání nebylo 
ničím odůvodněno a prošlo o jediný hlas 
i přesto, že mám v tomto volebním ob-
dobí za sebou prokazatelně nejvíc práce 
a úspěchů z celé rady. Nebo to bylo prá-
vě proto? O důvodech mého odvolání 

v těchto řádcích nechci spekulovat, aby 
se náhodou bývalí kolegové z Pirátské 
strany, TOP 09 a STAN nerozhodli mě 
umlčet i zde.

MÁM PRO VÁS ALE DŮLEŽITOU ZPRÁ-
VU! Odvoláním z rady jsem byl účelově 
odříznutý od možnosti psát větší články 
do Klíče, točit radniční spoty s TV Praha 
a komunikovat s vámi oficiálními kanály 

radnice. Proto vás prosím, najděte si 
mě na sociálních sítích a čtete pravdu 
o vedení Prahy 11. I nadále také bude-
me vydávat noviny Jižní Město ŽIJE, 
které roznášíme do všech schránek na 
Jižňáku. Slibuji vám, že budu pro vás 
dál naplno pracovat a nenechám se od-
voláním zlomit ani umlčet. Váš Ondra, 
kluk z Jižního Města.
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Stanovisko klubu „Jižní Město – náš do-
mov“ ke krizi současné koalice, část dru-
há | Odvolání Prokopa (ANO) klub JM-ND 
nepodpořil. Důvodem, proč jsme nehlaso-
vali pro jeho odvolání, není jeho dobrá prá-
ce pro občany JM, naopak! Prokop dělá ve-
liké chyby. Nicméně v této době bylo jeho 
odvolání předčasné s ohledem na jeho 

nedokončený úkol, tedy zajištění vystou-
pení MČ P11 ze společného podniku ALS, 
kde jsou nyní naprosto netransparentním 
způsobem utráceny peníze občanů Jižní-
ho Města. Současná situace samozřejmě 
vyhovuje zastupitelům Pirátů a TOP 09-
STAN, kteří současný stav schvalují a pro-
sazují dále pokračovat v neprůhledném 

financování stavby Arény ledových spor-
tů. Toto je velmi zajímavé zjištění, které jde 
proti politickému tvrzení Pirátů a TOP 09-
STAN o jejich otevřenosti a transparent-
nosti. Je to přesně naopak a z tohoto dů-
vodu na příštím zastupitelstvu vyzveme 
starostu Dohnala k nápravě, či odstoupení. 
   Petr Souček, JM-ND
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Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř 
vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

Co je to šedý zákal a  podle čeho pacient po-
zná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení 
průhlednosti lidské čočky, a  to nejčastěji v  dů-
sledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 
60 až 75 let a  příznakem je zamlžené, zhoršené 
a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také cit-
livost na světlo. Šedý zákal nelze odstranit nijak 
jinak než operací a  neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl zbytečně 
odkládat. Důvodem je nejen kvalita života, ale 
i  to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, tím je 
operace oka náročnější.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rych-
lý chirurgický zákrok, kterého není třeba se 
obávat. Operace trvá asi 15 minut a provádí se 
v místním znecitlivění kapkami. Oko je do dru-
hého dne zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním centru Praha je 

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní zakalená 
lidská oční čočka nahrazuje umělou nitrooční 
čočkou, která zůstává v oku natrvalo až do konce 
života. Typ nitroočních čoček se volí s ohledem na 

Oční centrum Praha, a. s. 
Lighthouse Tower, jankovcova 1569/2c, 

Praha 7. recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál 
více pacientů si uvědomuje, že díky operaci šedé-
ho zákalu mají možnost si vybrat, jak se budou 
dívat na svět po zákroku. I proto mnoho z nich na 
svých očích nešetří a při operaci si připlatí za mul-
tifokální nebo trifokální nitrooční čočky, které je 
úplně zbaví závislosti na brýlích. Po operaci nám 
pak často říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné 
a často nevratné a může vést až ke ztrátě 
zraku.  Důležitá je včasná diagnostika a ne-
odkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice ve svém počátku pro-
bíhá skrytě a  až v  pokročilém stádiu se projeví 
zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však ne-
lze napravit, pouze zpomalit. Každý po 35. roce 
života by tedy měl podstoupit speciální vyšetření 
sítnice (tzv. OCT angiografii), která dokáže odha-
lit mnoho očních onemocnění v počátečním stá-
diu, kdy ještě pacient žádné příznaky nepociťuje.

“OCT angiografie je revoluční zobrazovací me-
toda sítnice, která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jednotlivých vrstev sítni-
ce, ale zároveň i funkčnost všech jejích struktur.” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, odborná lé-
kařka Očního centra Praha. Speciální skenování 
sítnice tak dokáže odhalit závažná onemocnění 
sítnice jako jsou nádorová onemocnění oka, 
věkem podmíněná makulární degenerace, cév-
ní onemocnění sítnice (diabetická retinopatie), 
onemocnění makuly, odchlípení sítnice a  další 
degenerativní změny na sítnici. Vyšetření pomo-
cí OCT angiografie je rychlé a  bezpečné, navíc 
zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití kon-
trastních látek.

Oční centrum Praha má specializované centrum 
pro léčbu onemocnění sítnice, v  rámci kterého 
pacient získá komplexní péči na jednom místě – 
od diagnostiky až po následnou laserovou a bio-
logickou léčbu. “Pracovišť, zabývajících se kom-

plexní léčbou sítnice, je v současné době velmi 
málo a pacienti tak často musí čekat až půl roku 
na objednání. Bohužel při onemocnění sítnice si 
pacienti čekání nemohou dovolit. V našem cen-
tru pro onemocnění sítnice máme pro pacienty 
minimální objednací lhůty a nejmodernější dia-
gnostické a léčebné přístroje.” sděluje paní dok-
torka Černohubá.

Moderní biologická léčba sítnice

V  posledních několika letech se v  oftalmologii 
důrazně prosazuje moderní biologická léčba, 
která spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s an-
ti-VEGF preparátem do sklivce. „Pomocí účin-
ných látek biologického původu jsme tak dnes 
schopni léčit onemocnění sítnice jako je věkem 
podmíněná makulární degenerace, edémy sít-
nice nebo diabetickou retinopatii.” vysvětluje 
paní doktorka Černohubá a  dodává: „Výhodou 
této léčby je, že maximálně efektivní, cílená a její 

Centrum pro léčbu šedého zákalu 
Centrum pro léčbu sítnice 

Refrakční a laserové centrum 
Aplikace nitroočních injekcí 

Máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami!

VOLEJTE: 220 807 757

OBJEDNÁME VÁS 
BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ!

včasná aplikace může zastavit či významně zpo-
malit postup onemocnění.”

Oční centrum Praha je jedním z mála specializo-
vaných pracovišť v  Praze a  Středočeském kraji, 
které může biologickou léčbu sítnice pomocí 
tzv. anti-VEGF látek poskytovat. Ročně provede-
me stovky aplikací nitroočních injekcí a můžeme 
konstatovat, že biologická léčba je ve většině pří-
padů efektivní.
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY, s.r.o.
Novomeského 2139, 149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 267 915 120, 739 448 621

FILMOVÁ A ANIMAČNÍ TVORBA

FOTOGRAFIE A MÉDIA

VÝTVARNICTVÍ A UŽITÝ DESIGN

ART MANAGEMENT A PRODUKCE

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE

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

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

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

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

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

WWW.EDUSO.CZ

Dny otevřených dveří a zkoušky „nanečisto”
7.10. 2021 | 20.10. 2021 | 4.11. 2021 | 23.11. 2021 | 29.11. 2021 | 
13.1. 2022 | 2. 2. 2022 a 15. 2. 2022, vždy od 13.00 do 17.00 hodin
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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 25.10. – 5.11. 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 plec 139,90 Kč 109,90 Kč
Hovězí zadní vrchní šál 249,90 Kč 229,90 Kč
Kuřecí prsa 104,90 Kč 94,90 Kč
Debrecínská pečeně 209,90 Kč 189,90 Kč
Párky vídeňské 199,90 Kč 179,90 Kč
Šunková tlačenka 189,90 Kč 169,90 Kč
Paštika s telecím masem 169,90 Kč 149,90 Kč

Akční nabídka
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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
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BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i s věcným břemenem na dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509
• 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
• 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
• Hledám ke koupi byt 3+1(kk)/L na Jižním 
Městě pro několik vážných zájemců. PhDr. 
Jana Hloušková – makléřka pro Jižní Město. 
Tel. 732 174 735
• Sháním byt ke koupi za rozumnou cenu. 
Možno i od starších lidí s možností dožití či 
dalších výhod. Nejsem realitní kancelář. Je 
mi 35 let a zabývám se počítači. 
Tel.: 704 616 188

• 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
• Koupím zahradu v Praze nebo blízkém 
okolí, nejlépe s dobrou dostupností z Jižní-
ho Města. Možno i s chatou nebo domem. 
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
• Koupím řadový dům nebo RD v Praze 
(nejlépe P4 nebo 10) a v okolí (nejlépe na jih 
nebo východ od Prahy). Tel. 606 862 991
• 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
• Vyměním menší byt OV za větší OV, DV. 
Zařídím a zaplatím stěhování. Vypomůžu se 
službami, dle dohody nabízím i další výhody. 
Tel. 704 616 188
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
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 
Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738,  
marti.dvorak@centrum.cz 
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ 
ŽALUZIE NA LODŽIE – SEŘÍZENÍ 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. 
702 111 999, 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
• Hledáte služby hodinového manžela? Vy-
učený elektrikář zapojí, nainstaluje, opraví, 
vyvrtá, smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635
• 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

• Vážení zákazníci, nabízíme malířské 
práce, štukování stěn i stropů.  
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@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
• 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
• 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
• 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
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Základní škola a mateřská škola Modletice hledá nového ředitele
• Termín podání přihlášek nejpozději do 19. listopadu 2021
• Předpokládaný termín konkurzu 2. prosince 2021
• Předpokládaný termín nástupu 2. ledna 2022
• Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené podle zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů
• Nejméně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti  

(§ 5 odst. 1 písm. b) zákona)
• Znalost školské problematiky a s ní souvisejících právních předpisů
• Organizační a řídící schopnosti

Podrobné informace o konkurzu naleznete na www.modletice.cz  
nebo na tel.: 725 021 855, Obecní úřad Modletice, Modletice čp. 6

KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY
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TJ Sokol Vršovice - VOLEJBAL 

Přijďte na trénink: 

Volejbal je vhodný pro děti s dobrými pohybovými schopnostmi, pro které je míč zábava.

DÍVKY:  
Po a St 16:00 – 17:00  

v ZŠ MENDÍKŮ, Praha 4 Nusle  
(z Kačerova busem za 7 min  

stanice Pod Jezerkou)  
Kontakt Olga T: 604 223 646

CHLAPCI A DÍVKY:  
Út a ČT 17:00 – 18:00 

v SOKOLOVNĚ VRŠOVICE,  
Sportovní 3, Praha 10   

a ZŠ TÁBORSKÁ, Praha 4  
Kontakt Jana T: 721361301

DOPLŇUJÍCÍ NÁBOR DO DĚTSKÝCH TÝMŮ 
ZAČÁTEČNÍKŮ - 3. – 5. TŘÍDA

Bližší informace o oddíle viz stránky volejbal-vrsovice.estranky.cz
Volejte, pište SMS, nebo e-mail na volejbal.vrsovice@gmail.com
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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 



• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, moni-
torů atd. Rozumné ceny. AVC SERVIS –  
tel.: 222 361 720, mob.: 602 390 630
• Zdravotní a aroma masáže Jana 
Červinková. Kontakt 774 140 904. 
Pracovní doba dle dohody i víkend. 
Ulice Petýrkova
• 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
• 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
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 
wifi, internetu, notebooků, výuka s trpěli-
vým 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 techni-
ku, bioodpad odvezeme, máme i plošinu 
do výšek. T.: 724 006 275.  
www.pvj-group.cz
• 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

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, 
Koberce, Plovoucí podlahy. Návštěva 
se vzorky, zaměření a cenová kalkulace 
ZDARMA. Mob.604 623 052. E-mail: 
blahapodlahy@seznam.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
• 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
• ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDAR-
MA. Prodáváte nemovitost? Využijte 
naše zkušenosti. www.realitykoci.cz, 
koci@sterlingreality.cz , tel.: 777 777 
599 
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci... T. 777 
285 669, www.kadernice-do-domu.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, P 4, Brandlo-
va 1558/5 (metro Háje) nabízí právní 
služby – občanské, obchodní, rodinné, 
pracovní, trestní právo. T: 606 125 
069, e-mail: causa@cmail.cz,  
www.advokatcausa.cz
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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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CK FISCHER – OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00, Praha 4
Tel.: 777 755 714

HORY
A EXOTIKA2021-22

CESTUJTE 
S NÁMI KOUPÍM PAROŽÍ

Shozy, trofeje i celé myslivecké sbírky (pasovací tesáky).
Dále koupím militarie z 1. a 2. sv. války  

+ výkup vzduchovek. Celá ČR.
Tel.: + 420 773 191 811

E-mail: trofejeeu@gmail.com

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

PRÁCE
• 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
• Klinika THERAP TILIA přijme fyzio-
terapeutku/fyzioterapeuta s praxí pro 
ordinaci v Praze 4 – Kunratice. Zcela 
samostatná práce, možnost dalšího 
vzdělávání, možné doktorské studium. 
Dovolená 5 týdnů, stravenky, penzijní 
připojištění. Pracovní doba podle doho-
dy. Podrobnější informace na telefonu 
(603 435 273), případně e-mailem 
leos.navratil@volny.cz 

• Mám nabídku dom. prací – montáž 
výrobků, výroba textilních hraček, 
kompletace předmětů, atd. Info zašlu 
za obálku se známkou a vaší adresou. 
Karel Novosad, Valentova 1728/15, 
14900 Praha 4
OSTATNÍ
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ PO-
ZŮSTALOSTI 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
• Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova 
1600 pronajme dvě samostatná venkovní 
parkovací místa pro motorky pod uzavře-
ním. Tel: 705 207 447

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ
732 574 319 

dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
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