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Odhalení pamětní desky  
chodovským obětem  
a padlým z května 1945
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Pocitové mapy  
Zdravé Prahy 2021

Jak se stal fotbalista  
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v žonglování
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JSME SPOLEČNOST S VÝHODAMI:
jsme stabilní a spolehlivá společnost • mzda je vždy v termínu + výkonnostní odměny, proplácení přesčasů  
a svátků, roční odměny • stravenky v hodnotě 160 Kč, flexipassy v hodnotě 500 Kč • příspěvek na penzijní  
připojištění v hodnotě 1100 Kč • příspěvek na kartu Multisport v hodnotě 300 Kč • týden dovolené navíc  
• nezapomínáme ani na pojištění odpovědnosti řidičů za škody, aj. benefity.

Pražské služby jsou stabilní, spolehlivý a moderní zaměstnavatel pečující 
nejenom o město (svoz, sběr a energetické využívání odpadu, údržbu 
komunikací v hlavním městě Praze), ale i o své zaměstnance.

ŘIDIČ/KA SPECIÁLNÍHO VOZU SK. C
Co u nás dělá řidič sk. C?

• řídí popelářský nebo speciální vůz nad 7,5 t, se kterým: 
- zajišťuje zimní údržbu komunikací čistí odvodnění, udržuje 
a čistí podchody, ovládá hydraulickou ruku či jeřáb apod. 

Hledáme právě Vás, protože:
• rádi řídíte auto,
• máte platný ŘP sk. C, profesní a paměťovou kartu řidiče, 

dopravně psychologické testy,
• jste spolehliví, dochvilní a časově flexibilní.

Vedoucí: 
p. Urbánek, tel. 736 518 185 (Praha 6)
p. Matějovský, tel. 739 682 189 (Praha 6) 
p. Juppa, tel. 737 271 993 (Praha 10 ZEVO)
p. Nejedlý, tel. 603 198 740 (Praha 10)

ZÁMEČNÍK (PRAHA 9, 10) 
Co u nás dělá zámečník?

• zámečnické a lakýrnické práce,
• opravy velkoobjemových kontejnerů a lisovací technologie,
• opravy a údržbu hydraulických součástí nástaveb vozidel,
• vyrábí ocelové výrobky a polotovary,
• práce spojené s dopravním značením a zařízením,
• manuální práce na komunikacích v silničním provozu.

Hledáme právě Vás, protože:
• jste vyučeni v oboru, fyzicky zdatní, manuálně zruční, 
• máte řidičský průkaz sk. B, svářečské zkoušky – svařování 

plamenem, elektrickým obloukem.
Výhodou je, pokud máte:

• jeřábnické a vazačské zkoušky, průkaz na VZV,
• řidičský průkaz sk. C a profesní průkaz.

Vedoucí: 
p. Šaman, tel. 731 626 422 (Praha 10)
p. Kropáček, tel. 737 273 836 (Praha 9)

ELEKTROMECHANIK
Co u nás dělá elektromechanik?

• elektroservis a revize na lisovací technice a el. spotřebičích,
• běžné elektrikářské práce (kontrolní činnost, opravy, údržba),
• práce na údržbě areálů, 
• pomocné zámečnické práce.

Hledáme právě vás, protože:
• jste vyučeni v oboru, manuálně zruční,
• máte Vyhlášku 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, § 6, § 9/E2A,
• máte řidičský průkaz sk. B,
• jste časově flexibilní.

Vedoucí:
p. Šaman, tel. 731 626 422 (Praha 10)

ZAUJALI JSME VÁS NAŠÍ NABÍDKOU?
Neváhejte a kontaktujte přímo naše vedoucí zaměstnance uvedené u jednotlivých pozic.

V současné době doplňujeme skvělý tým lidí a obsazujeme pozice:

Pokud zjistíte během zkušební doby, že vás práce u nás baví a my zjistíme, že jste se stal platným členem týmu, rádi s Vámi budeme spolupracovat na dobu neurčitou.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo 
byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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sdělení, která vyjadřují názory členů Zastupitelstva městské části Praha 11 týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů 

městské části Praha 11. 

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Jižního Města,
nadešel čas adventní, zimní období je za dveřmi a pravděpodobně většina z nás nyní řeší, jaké dárky přinese Ježí-

šek pod vánoční stromek. V této předvánoční době bychom měli myslet na naše nejbližší, především však na rodinu, 
přátele, sousedy, známé a kamarády. I letošní Vánoce budou částečně odlišné, především s ohledem k aktuální koro-

navirové situaci. Prosím vás tímto o součinnost, vzájemnou ohleduplnost a dodržování doporučených či nařízených hy-
gienických a bezpečnostních opatření.

Na polovinu prosince jsme na radnici společně plánovali setkání s občany nad aktuálními tématy, 
bohužel jsme nuceni jej přesunout na dobu vhodnější k potkávání se. Pevně doufám, že se situace 
opět brzy stabilizuje a setkání bude v příštím roce možné.

Pokud byste měli čas a chuť, zastavte se za námi na nejbližším zasedání zastupitelstva naší 
městské části, které proběhne ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 9.00 hodin v zasedacím sále TOP 
Hotelu Praha. Zcela jistě se dozvíte, jakým způsobem zastupitelé spolu komunikují a jaké mají 
osobní verbální projevy. Určitě to stojí za to. 

Přeji Vám vše dobré a především krásné 
a klidné prožití svátků vánočních.

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Den válečných veteránů

Pokud jste to náhodou 
nevěděli, tak 11. lis-
topad je dnem věno-
vaným památce ukončení 
1. světové války. Vlčí mák, 
jehož červené květy v té 
době pokrývaly hroby padlých na západ-
ní frontě, se stal symbolem válečných 
veteránů. Vetknutý do klopy vyjadřuje 
úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bo-
jovníky. Zástupci vedení městské čás-
ti starosta Jiří Dohnal, radní Jan Stárek 
a Martin Duška uctili tento den položením 
květiny a zapálením svíčky u pomníku 
padlých z Chodova v první světové válce 
v parku u Litochlebského náměstí.

Zajímá vás činnost rady a chtěli  
byste se o ní dozvědět víc? 

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  
⟶ Usnesení RMČ

Odbor kancelář starosty oznamuje,  
že 24. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11 je naplánováno  
na čtvrtek 9. 12. 2021 od 9:00 hodin. 

Vzhledem ke koronavirové situaci 
sledujte, prosím, pro bližší  

informace web MČ Praha 11  
www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

 
PODCASTY Prahy 11 – 
jihoměstská novinka v éteru!

Rozhovory se zajímavými 
osobnostmi, pozvánky na akce 
i aktuality z dění v naší městské čás-
ti: takové jsou PODCASTY Prahy 11, 
které pro vás nově připravujeme. 
Hned v prvním díle jste si mohli po- 
slechnout rozhovor se starostou Prahy 11 
Jiřím Dohnalem, který už nyní najdete 
v archivu na webu naší městské části  
www.praha11.cz/podcasty. 

V dalším, předvánočním díle na vás čeká 
rozhovor dokonce se dvěma výjimečnými 
hosty. O adventu, víře, ale i o tom, jak 
tráví volný čas, si tentokrát budeme poví- 
dat s dvěma dobrými dušemi Komunit-
ního centra Matky Terezy, a to farářem 
Michaelem Špilarem a farním vikářem Fran-
tiškem Čechem. Prostor bude opět také 
pro vaše dotazy, které můžete posílat na 
e-mail podcasty@praha11.cz do neděle 
12. prosince. Tak neváhejte a buďte 
zvědaví!

  
Výročí vzniku Československé republiky 
uctili zástupci Prahy 11 položením 
věnců u památníku svobody 

K příležitosti 103. výročí vzniku Česko- 
slovenské republiky položili květiny a věnce 
u památníku svobody v parku u Cho-
dovské tvrze starosta Jiří Dohnal (Piráti) 
spolu s radními Ing. Petrem Jiravou (ANO) 
a Mgr. Janem Stárkem (TOP 09-STAN).

„28. října 1918 se splnil sen mnoha 
Čechů a Slováků o samostatném státu. 
Památník svobody, k němuž jsme položi-
li květiny, tento sen výstižně připomíná 
reflexí posledních tří století vývoje české 
státnosti. Pravá část památníku odkazu-
je na 19. století, které bylo podle posel-
ství na něm uvedeném stoletím zklamání 
i nadějí. Levá část památníku upomíná 
na 20. století plné okamžiků klíčových 
pro naše dějiny, včetně vzniku samostat-
ného Československa. Ústřední motiv 
památníku pak odkazuje na 21. století, 
tedy naši přítomnost. A aby to nebylo jen 
o těch letech minulých, má v sobě pom-
ník schránku určenou pro století 22.," do-
plnil starosta jedenácté městské části Jiří 
Dohnal (Piráti).

  
Odhalení pamětní desky chodovským 
obětem a padlým z května 1945 

Oběti a padlé z Chodova, kteří svůj živ-
ot ztratili v květnových bojích o Prahu 
roku 1945, nově připomíná pamětní des-
ka na Chodovském hřbitově. Jako výraz 
úcty a díků ji ne-
chala k místu, 
kde jsou Cho-
dovští pocho-
váni, instalovat 
městská část 
Praha 11. 

Odhalení pamět-
ní desky proběh-
lo za účasti 
starosty městs- 
ké části Jiřího 
Dohnala (Piráti) 
spolu s radními 
Ing. Petrem Jira-
vou (ANO) a Ja-
nem Stárkem 
(TOP 09-STAN), 
nechyběla však ani řada významných 
hostů. Vedle zástupců Prahy 11 tak 
zde byl reprezentován i Český svaz bo-
jovníků za svobodu, a to Ludmilou Háj- 
kovou z 49. a 52. obvodní organizace, 
předsedou oblastní organizace v Praze 4 
Jiřím Vodičkou a jejím místopředsedou 
Bohuslavem Holubem. Za Svaz důstoj- 
níků a praporčíků Armády ČR byl rovněž 
přítomen major v záloze František Tyl.

„Jako občané naší země bychom neměli 
zapomínat na ty, kdo pro budoucí gene- 
race obětovali to nejcennější – svůj život. 
Chodováci, kteří jsou zde pochováni, 
padli v květnových bojích o Prahu v roce 
1945 a tato pamětní deska tak bude tr-
vale připomínat jejich statečnost. Čest 
jejich památce," uvedl během slavnost- 
ního aktu starosta městské části Jiří 
Dohnal.

PODCASTY Prahy 11 najdete na webu 
městské části www.praha11.cz/ 

podcasty, jednotlivé díly jsou pak 
zveřejňovány i na sociálních sítích

  
Informace pro klienty zkrachovalých 
dodavatelů energií

Dostali jste z důvodu ukončení činnosti 
společnosti Bohemia Energy či jiného do-
davatele energie nové zálohy od tzv. do-
davatele poslední instance a nevíte si rady 
s nastalou situací? Zavolejte na linku po-
moci, kterou pro vás zřídila městská část 
Praha 11 ve spolupráci s Jihoměstskou 
majetkovou, a. s., na čísle 733 736 179! 

Režim plateb je potřeba dodavateli po-
slední instance co nejdříve ukončit a pře-
jít pod standardní režim dodávek plynu 
a elektrické energie. Na uvedené lince 
vám poradíme, jak na to.
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S revitalizací stromové aleje v parku u Chodovské tvrze  
pomohli studenti Waldorfského lycea
Často mezi lidmi panuje přesvědčení, že po vysazení už se o sebe strom 
postará sám a bude jen prospívat. O tom, že je to přece jen trochu složitější, 
se na vlastní kůži přesvědčili studenti 2. ročníku Waldorfského lycea v Praze, 
kteří se ve spolupráci s Prahou 11 zapojili do revitalizace stromové výsadby 
v parku u Chodovské tvrze a její adaptace na klimatickou změnu. 

„V rámci revitalizace byla použita inovativní 
technologie spočívající v aplikaci speciální-
ho substrátu s biouhlem. Ten stromům po-
máhá čelit klimatickým změnám, mimo jiné 

zlepšením zadržování vody v půdě. Díky 
této novince navíc městská část Praha 11 
uložila 20 tun CO

2
 z uhlíkové stopy. Rád 

bych proto poděkoval středisku zeleně 

Jihoměstské majetkové, které mělo celou 
akci na starost, a studentům Waldorfské-
ho lycea za skvělou spolupráci – těším se, 
že ji brzy zopakujeme,“ uvedl Mgr. Jakub 
Lepš (TOP 09-STAN), místostarosta Prahy 
11 pro životní prostředí. 

Reportáž studentů, kteří se revitaliza-
ce zúčastnili, vám přinášíme na dalších 
řádcích:

Zasazením stromu péče o něj nekončí

Zasadit strom ve městě není zas tak jed-
noduché, jak se na první pohled může 
zdát. Musí se počítat s tím, že ve městě 
bude strom čelit horším podmínkám než 
ve volné přírodě. Bude vystaven vanda-
lismu, psímu i lidskému močení, v zimě 
zasolování cest, smogu z automobilové 
dopravy atp. Proto se strom ve městě 
dožije také mnohem kratšího věku než 
jeho kolega v přirozeném prostředí. 

Stromy však k životu potřebujeme, pro-
tože vytvářejí kyslík a člověku prospívá 
kvalitní zelená infrastruktura. Mimo jiné 
stromy zvyšují vzdušnou vlhkost a sni-
žují prašnost či relativní teplotu. Je tedy 
velice důležité mít je i ve městě, nehledě 
na to, že jde i o hezké zvelebení našeho 
místa k žití a jakési přenesení části příro-
dy do městského prostředí.

V rámci ekologického praktika jsme se 
11. října 2021 vydali i se svými spolu-
žáky z Waldorfského lycea na Opatově, 
do parku u Chodovské tvrze. Naším úko-
lem do nadcházejícího týdne bylo po-
moci stromům v parku a zvelebit pro-
stranství kolem nich. Velmi rychle jsme 
zjistili, že zasazením stromu péče o něj 
nekončí, jak se mnozí domnívají, ale že 
je potřeba věnovat mu naši pozornost. 
Ve spolupráci s MČ Praha 11 a Středis-
kem údržby zeleně Jihoměstské majet-
kové, a. s., jsme rádi přiložili ruce k dílu 
a v pracovním tanci jsme kroužili kolem 
jeřábů, olší a jerlínů.

Započali jsme odkrýváním kořenového 
systému. Abychom se k němu ale do-
stali, museli jsme nejprve překonat ko-
vové mříže, které měly mladým stromům 

pomoci s ochranou kořenů. Časem se na 
ně ale zapomnělo a nyní už vzrostlým 
jedincům spíše škodily. Když jsme stro-
my osvobodili od pout, započala nároč-
ná a zároveň jemná práce, kdy jsme za 
pomoci rýčů a motyk hloubili kolem kme-
nů kruhy a zjišťovali jsme, v jak nepříjem-
ných podmínkách stromy rostou.

Odstraňovali jsme zhutnělou půdu, aby 
se kořeny mohly nadechnout, zároveň 
jsme se snažili uchránit větší kořeny 
od zranění nástroji, které může být pro 
strom nebezpečné kvůli houbové infekci. 
Následně jsme kořeny zasypali vrstvou 
strukturálního substrátu s biouhlem. Ten 
stromy vyživuje a napomáhá jim v zadr-
žování vody. Zvyšuje také přístup kyslí-
ku ke kořenům a zároveň ukládá pod zem 
uhlík na středně dlouhou dobu, což může 

být zajímavé z hlediska mitigace klima-
tické změny. Nakonec jsme kruhy kolem 
stromů zarovnali mlatem a pohýčkali te-
rén kolem nich. Jerlínová alej dostane 
ještě mulčová hnízda od pracovníků Stře-
diska údržby zeleně. Také nám bylo svě-
řeno stromy na zimu natřít dvouvrstvým 
ochranným nátěrem Arboflex. Dozvědě-
li jsme se, že barva neobsahuje nic kou-
zelného, ale hlavní roli hraje to, že když 
má strom světlý povrch a v zimě vyjde 
sluníčko, tak tolik nepřitahuje sluneční 
paprsky, jako kdyby byl kmen přirozeně 
tmavý. Strom není vystaven tak velkým 
výkyvům teplot a kmeny jsou méně ná-
chylné k praskání.

Celkem jsme opečovali čtyřicet osm stro-
mů a závěrem týdne jsem na nás byla 
pyšná. I když se nejedná o velkou zá-
chrannou akci, tak jsme přesto pomohli 
mnoha listnáčům a každá pomoc se po-
čítá! Tímto praktikem jsme se nejen do-
zvěděli mnohé o parcích, jejich výstavbě, 
stromech a péči o ně, ale na vlastní kůži 
jsme si vyzkoušeli, jaké to je každý den 
trávit prací venku a přemáhat unavené 
svaly. 

Tím patří můj obdiv lidem, kteří toto za-
koušejí každým dnem. Přesto, že to byla 
dobrá zkušenost, která nám mnoho dala, 
a to nejen bolavé končetiny, tak jsem se 
s vděkem vrátila do školních lavic, kde 
jsme začali opět posilovat spíše mysl než 
tělo. Věřím, že by mnohý spolužák sdílel 
můj názor.

 Marie Hlaváčková a Adam Cejnar,  
studenti 2. ročníku,  

SŠ – Waldorfské lyceum Praha

Veškeré informace o zimní údržbě  
naleznete na tomto webovém odkazu:

Úvodní strana>městská část>doprava

Zimní údržba 2021–2022 – Praha 11

Zároveň zde naleznete kontakty  
a telefony na zodpovědné firmy  
provádějící zimní údržbu.
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Kulový blesk  
po jihoměstsku
Začátkem listopadu došlo k uzavření 
více než 21 let trvajících jednání 
s vlastníky velkého množství pozemků, 
tvořících veřejná prostranství na 
Jižním Městě. Tento problém, 
založený bývalým režimem, který po 
roce 1948 postupně vyvlastnil půdu 
většiny soukromě hospodařících 
zemědělců na území Jižního Města, 
se dlouho nedařilo vyřešit. Když 
po roce 1989 byla tato půda 
v restitucích vydána potomkům 
bývalých vlastníků, byla zahájena 
jednání s cílem problém vyřešit. 

Já osobně jsem se s tímto problémem 
setkal poprvé po roce 2002, kdy jsem se 
jako člen rady MČ jednání účastnil. Pro-
blémem byla nejen nedůvěra restituen-
tů vůči představitelům obce, kteří obtíž-
ně vysvětlovali, že jejich možnosti, jak 
problém řešit, jsou omezeny zákony, ale 
i obrovské množství pozemků, kterých se 
problém týkal. Skvělou zprávou je, že se 
s podporou hl. města podařilo problém 
vyřešit a směnou více než 200 pozem-
ků ve vlastnictví hl. města, městské části 
Praha 11 a restituentů vyřešit vlastnické 
vztahy. Pro městskou část je to důleži-
té i proto, že by rozsudkem nejvyššího 
správního soudu a cenového výměru mi-
nisterstva financí z posledních let musela 
začít platit poplatky za užívání těch po-
zemků, které patří restituentům a záro-
veň tvoří veřejná prostranství, v řádu mi-
lionů korun ročně. Dohoda o směně a její 
vytváření mi tak trochu připomnělo zná-
mý film „Kulový blesk“. Oceňuji vstřícnost 
všech účastníků jednání, díky kterým se 
po více než 20 letech podařilo problém 
vyřešit. Uzavřená dohoda by měla být 
v nejbližších měsících schválena radou 
městské části, Radou hl. města Prahy 
a následně i oběma zastupitelstvy. 

Uzavření zmíněných dohod a vyřešení 
vlastnických vztahů k uvedeným pozem-
kům otevírá cestu k rozvoji a revitaliza-
ci některých území v naší městské části, 
která jsou těmito pozemky tvořena. Nej-
větší takovou lokalitou je lokalita Na Jele-
nách. Jde o rozsáhlé území ohraničené 
z jedné strany vysokou navážkou vpra-
vo do dálnice D1 ve směru na Brno, uli-
cí na Jelenách (naproti veliké trafostanici 
kousek od vysokoškolských kolejí) a ulicí 
Roztylská (jde o území vpravo od této uli-
ce po projetí kruhovým objezdem u vyso-
koškolských kolejí). Stávající územní plán 
předpokládá využití tohoto území pro ne-
rušící výrobu. To by umožňovalo např. 
vybudování logistického centra s halou 
o ploše blížící se 200 tis. m2, což převy-
šuje plochu většiny logistických center 
ve středních Čechách a mělo by napros-
to devastující účinek na život v této lo-
kalitě. Kamionová doprava spojená s pro-
vozem takovéhoto centra by tady vedla 

k naprostému kolapsu dopravy, která se 
i bez tohoto záměru blíží k maximu toho, 
co stávající dopravní infrastruktura une-
se. Záchranu vidím ve změně územního 
plánu, kterou jsem navrhl a jejíž návrh na 
pořízení byl schválen radou a zastupitel-
stvem městské části. Podařilo se mi pro-
sadit její projednání ve zkráceném režimu 
a věřím, že pořizovatel územního plá-
nu, tedy hl. město, ji schválí ještě v roce 
2022. Ve spojení se zapsanou územ-
ní studií Opatov na Jelenách, by změna 
měla zajistit smysluplný rozvoj tohoto 
území. Urbanizace by měla být tvořena 
strukturou menších objektů sloužících 
jednak k bydlení, administrativním úče-
lům a také nabídce služeb, menších ob-
chodů a restaurací. Součástí by měla být 
i školka. Studie předpokládá revitalizaci 
lokality, kdy je uvedená zástavba umístě-
na do parkově upraveného území, obsa-
hujícího vodní prvky a nabídku pro volno-
časové aktivity obyvatel. 

Podstatnou skutečností je i nárok na pl-
nění požadavků městské části vůči ma-
jitelům pozemků, vyplývající z navržené 
změny územního plánu k vybudování po-
třebné občanské vybavenosti a technic-
ké infastruktury v této lokalitě. Na roz-
díl od situace, kdy majitel pozemku žádá 
stavební úřad o vydání potřebných povo-
lení pro realizaci svého investičního zá-
měru a kdy je stavební úřad povinen mu 
povolení, pokud žadatel splní vše, co mu 
zákon nařizuje, vydat, je změna územní-
ho plánu zcela v pravomoci samosprávy, 

tedy zastupitelstva a rady městské čás-
ti a hl. města Prahy. Tato situace vytvá-
ří přirozeně daleko silnější pozici při vy-
jednávání, jakým způsobem a v jakém 
rozsahu se bude vlastník pozemků po-
dílet na budování občanské vybavenosti 
a technické infrastruktury v území.

Je třeba objektivně říci, že podmínkou 
pro rozvoj území je nutnost vyřešení jeho 
dopravní obslužnosti. Především prů-
jezdnosti dvou křižovatek, jedné, která 
je tvořena ulicemi Na Jelenách, Chilská, 
K Hrnčířům (tedy sjezdu z D1 a kruho-
vého objezdu na něj navazujícího u vjez-
du do Šeberova), a křižovatky Opatov-
ská, Chilská (tedy vjezdu na D1 ve směru 
do centra). Obě jsou dnes na hranici své 
kapacity, ne-li za ní. Návrh, jak křižovat-
ky upravit a celkově řešit dopravní situa- 
ci této lokality, by měla přinést doprav-
ní studie. Na zpracovatele právě probí-
há veřejná soutěž, hotova by měla být 
do léta příštího roku (v případě, že pro-
tipandemická situace nepřinese doprav-
ní omezení znemožňující měřit intenzity 
dopravy). Vyřešení průjezdnosti těchto 
křižovatek a dalších dopravních opatření 
řešících dopravní obslužnost území bude 
podmínkou realizace popisovaného roz-
voje území. 

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj
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V tomto roce jsme v rámci participativního rozpočtu získali první 
zkušenost s realizací zastínění na dětských hřištích. Něco se 
povedlo, něco méně, a tak jsme se u námi vybraných dalších 
hřišť rozhodli zrealizovat zastínění lépe a v předstihu. 

Již příští jaro a léto se tak můžou ti nej-
menší těšit na stín u pískovišť na obou 
dětských hřištích ve vnitrobloku Dědino-
va – Petýrkova i na hřištích Schulhoffo-
va, u Chodovské tvrze, Anežky Malé a ve 
Zdiměřické. Tak jak si místní přáli na loň-
ském participativním setkání k obnově 

tzv. kamínkového hřiš-
tě Rašova, jsme doplni-
li nové zastínění i tam. 
V Rašově najdete od 
listopadu i nové dřevě-
né lavičky a odpadko-
vé koše. Na fotce vidíte 

pouze technickou zkoušku, stínicí plach-
ty následně putovaly na zimu do 

skladu. Pro ta výše zmíněná 
zastínění z participativní-

ho rozpočtu, kde se vy-
soutěžené stínicí plachty 
ukázaly jako příliš malé, 
jsem požádal odbor ži-
votního prostředí, aby-
chom pro příští sezónu 
získali plachty větší, kte-

ré budou lépe stínit. 

Známe výsledky Pocitové mapy Zdravé Prahy 2021
Od půlky května do konce září bylo 
možné zapojit se do největší online 
kampaně svého druhu vyplněním tzv. 
pocitové mapy, jak jsme vás ostatně in-
formovali i v Klíči. Data byla sbírána pro-
střednictvím participativní online mapo-
vací platformy PocitoveMapy.cz ve všech 
pražských městských částech. 

V Praze 11 se do akce zapojilo přesně 
322 z vás, a to přidáním téměř 7 050 
míst. Dozvěděli jsme se tak, kde nejvíce 
trávíte volný čas, co považujete za cent-
rum naší čtvrti, kde se necítíte bezpečně, 

kde máte problémy s parkováním, kde 
byste rádi více zeleně, nebo i to, která 
místa jsou podle vás zanedbaná a za-
sloužila by rekonstrukci.

Všechna vyplnění vč. doplňujících komen-
tářů si můžete prohlédnout na webo-
vé adrese pocitovemapy.cz/praha-11/
nahled, kde najdete i souhrnnou zprávu 
s podrobným vyhodnocením výsledků za 
naši městskou část. 

Co bude následovat? Protože některá té-
mata nebo místa nespravuje městská část 

(jedná se zejména o hl. m. Praha nebo jím 
zřizované organizace – např. posílení hro-
madné dopravy musí koordinovat Do-
pravní podnik hl. m. Prahy, stanoviště tří-
děného odpadu zase Pražské služby, a.s., 
apod.), budeme v následujících měsících 
hledat se zástupci hlavního města mož-
nosti požadovaných změn – tedy tak, jak 
bylo od začátku tohoto projektu přislíbe-
no. U míst ve správě Prahy 11 se budeme 
snažit získanou zpětnou vazbu co nejvíce 
promítnout do našeho dalšího plánová-
ní a rozhodování, abychom zlepšili péči 
o náš společný veřejný prostor. 

Nesouhlas Rady MČ Praha 11 s navýšením  
místního poplatku za odkládání komunálního odpadu
Na Radě městské části Praha 11 jsme 
se vyjadřovali k návrhu obecně závaz-
né vyhlášky o místním poplatku za od-
kládání komunálního odpadu z nemovi-
té věci, který nám k připomínkám zaslal 
Magistrát hl. m. Prahy. S daným návr-
hem jsme sice souhlasili, avšak pouze za 
podmínky, že nebude navyšována finan- 
ční úhrada za svoz kontejnerů na směsný 

komunální odpad o objemu 1 100 litrů, 
jak je plánováno.

Za radu jsem konkrétně uvedl, že „kon-
tejnery na směsný komunální odpad 
o objemu 1 100 l patří na Jižním Měs-
tě vzhledem k sídlištní zástavbě k nejvy-
užívanějším, a nová vyhláška by tak ne-
přiměřeně zatížila právě obyvatele naší 

městské části.” Zároveň jsme vyzvali 
hl. m. Prahu, aby využilo své zákonodár-
né iniciativy a podnítilo změ-
nu příslušné legislativy. 

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí

Vytipovaná dětská hřiště jsme připravili na další sezónu



Upozornění nájemníkům parkoviště Krejnická!
Vážení, v současné době probíhá proces 
převzetí hlídaného parkoviště Krejnic-
ká pod správu společnosti Jihoměstská 
majetková, a. s., (JMM). Prosíme, 
abyste počínaje lednem 2022 
již stávajícímu provozovate-
li neposílali nájemné a ani 
s ním neuzavírali nové ná-
jemní smlouvy. Současným 
nájemníkům bude umožně-
no uzavřít s JMM o proná-
jmu užívaného parkovacího 
místa smlouvy nové. Parkoviš-
tě zůstává i nadále hlídané. Veške-
ré další informace zajistí JMM prostřed-
nictvím svých www stránek 
a osobním dopisem.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu  
a otevřenou radnici
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Vážení a milí,

podzim se přihlásil o slovo a pokryl Jižní 
Město záplavou barevného listí. Nebudu 
předstírat, že jde zrovna o moje nejoblíbe-
nější období, ale i tak se dá na něm najít 
mnoho hezkého. Já se třeba každý rok tě-
ším na pouštění draka s vnoučaty, jejichž 
radost z téhle celkem obyčejné aktivity 
je doslova nakažlivá. Ne všechny děti ale 
mají babičky a dědečky, kteří si na ně udě-
lají čas, a některým bohužel chybí i rodiče. 
Naše městská část proto dlouhodobě pod-
poruje Fond ohrožených dětí Klokánek, kde 
se o děti s problematickým rodinným zá-
zemím starají. Jedno z „klokánkových“ zaří-
zení je i u nás na Jižním Městě, konkrétně 
v Láskově ulici, na jehož dovybavení Pra-
ha 11 minulý měsíc finančně přispěla. 

Radost mám také z daru v podobě pěti 
kompletně vybavených zdravotnických ba-
tohů, který naše městská část poskytla Po-
hotovostní motorizované jednotce Policie 
ČR. Batohy budou sloužit „velitelům poli-
cie”, kteří v případě mimořádných událostí 
koordinují přímo na místě veškeré přítomné 
jednotky IZS. 

Z dalších událostí už jsem však spíš smut-
ný. Na mysli mám především rychle stoupa-
jící počet lidí nakažených covidem. Moc vás 
proto prosím, dodržujme pravidla a opat-
ření, jež mají jediný cíl – chránit nás všech-
ny. Zvlášť důležité je samozřejmě očková-
ní (já sám už mám za sebou třetí dávku), 
které sice není příjemné, ale bez něj se co-
vidu nezbavíme. My na radnici děláme vše 
pro to, abychom zde riziko nákazy mini-
malizovali. Např. Jihoměstská sociální ak-
tivně spolupracuje s pražskými mobilními 
očkovacími týmy, které v našich zařízeních 
pro seniory zajišťují očkování třetí dávkou. 
V domově pro seniory a domech s pečova-
telskou službou také opakovaně probíhá 

dezinfekce společných prostor, včetně klik 
nebo zábradlí. Za to děkuji Jihoměstské 
majetkové.

Chtěl bych poděkovat také Sboru dobrovol-
ných hasičů Praha 11 – Chodov, který se 
opět zapojil do rozvozu antigenních tes-
tů do našich škol. Jak vidíte na fotce, mají 
napilno – naposledy jich rozváželi 20 000! 
A ještě děkuji naší městské policii za rych-
lou reakci na náhle vzniklou potřebu stře-
žit děti na přechodu u Dědinovy ulice. Díky! 
Vím, jak je vaše práce náročná a co všechno 
jste museli rychle přeorganizovat. 

Zato tohle mě netěší. Já se nepohybuji na 
sociálních sítích, nemám ani svůj facebook. 
Vadí mně, že jsou často místem anonym-
ních útoků, nepravd, zloby a podobně. Do-
stávám informace, že v současné době se 
na nich objevují zprávy od jednoho bývalé-
ho člena rady, ve kterých mimo jiné tvrdí, že 
radnice nic nedělá, nic neřeší. Tato slova se 
dotkla i mnoha zaměstnanců úřadu. Neber-
te ta tvrzení vážně. 

Proč? Tak třeba na čem teď pracuji já. 
Ve spolupráci s odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví, Jihoměstskou sociální, Ji-
homěstskou majetkovou, odborem správy 
majetku, oddělením krizového řízení, měst-
skou policií a dalšími připravujeme dětské 
skupiny, se kterými chceme začít už v příš-
tím roce; začínáme pracovat na výběrovém 
řízení na pokračování Senior taxi, protože 

tento velmi oblíbený pilotní projekt bude za 
pár měsíců končit a my pochopitelně chce-
me, aby Senior taxi jezdilo na Praze 11 
i nadále; podařilo se získat dotaci, byla 
zpracována zadávací dokumentace, a je 
tedy připraveno výběrové řízení na zhoto-
vitele dvou evakuačních výtahů v Bezbarié- 
rových domech v Petýrkově ulici; bylo vy-
hlášeno výběrové řízení na projektanta to-
lik potřebné rekonstrukce Domova seniorů 
Janouchova; před vyhlášením je i výběrové 
řízení na zhotovitele rekonstrukce objektu 
Vejvanovského, vznikne zde pobočka DS 
Janouchova, i na tuto akci se podařilo od 
Prahy získat nemalou dotaci. 

A soukromě? Nedávno jsme byli v KC Za-
hrada na premiéře Čapkovy hry Ze života 
hmyzu, kterou nastudovali naši ochotníci. 
Zúčastnili jsme se i vernisáže obrazů Maxe 
Švabinského v Chodovské tvrzi. A o víken-
du jsme se radovali z našich dětí a vnuků. 
Jejich návštěva byla moc prima. Ale byl to 
fičák! 

Teď už ale konečně k tomu, co je před námi. 
Zanedlouho jsou tu Vánoce a já vám moc 
přeji, abyste si je užili ve zdraví, v pohodě 
a v kruhu svých nejbližších. 
Tak krásné svátky a neza-
pomeňte do nového roku 
vykročit tou správnou 
nohou! 

  Váš Petr Jirava

upozornění 

na změnu
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3 otázky pro ředitele a nově i předsedu představenstva 
Jihoměstské majetkové, a. s., pana ing. Radka Adamce 
Pane řediteli, co je u vás v Jihoměstské 
(JMM) nového?

Rád bych využil tuto příležitost ke zpo-
pularizování našeho lokálního kamerové-
ho systému. Z některých diskuzí na so-
ciálních sítích občas vyplývá, že občané 
tápou, jak a kam určité věci hlásit. Chtěl 
bych upozornit čtenáře, že v případě po-
dezření ze spáchání nějakého přestupku 
nebo trestného činu je důležitá zejména 
rychlost oznámení Policii ČR a pokud 
možno i co nejpřesnější určení 
místa události. 

Máme v lokalitě Jižního Měs-
ta k dnešnímu dni nainsta- 
lováno celkem 640 funk- 
čních lokálních kamer, které 
rozšiřují městský kamerový 
systém hlavního města Prahy. 

Původně kamery monitorovaly 
hlavně bezprostřední okolí objektů v ma-
jetku MČ a ve správě JMM, tedy konkrét-
ně našich kulturních, sportovních či škol-
ských zařízení, postupně se rozšířily i na 
další místa, která jsme ve spolupráci s Po-
licií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy vy-
tipovali jako riziková. Pro jednoznačné 
určení místa nahlašované události dopo-
ručuji použít systém číselného značení 
sloupů veřejného osvětlení. Každý z více 
než 130 tisíc sloupů osvětlení v Praze je 
totiž označen vyraženým unikátním čí-
selným kódem. Ten identifikuje konkrét-
ní sloup a dává tak díky jedinečnému čís-
lu přesnou informaci o jeho poloze všem 

složkám integrovaného záchranného 
systému. 

Díky využívání aplikace https://zjisti.si 
umíme s touto informací nakládat i my 
v JMM v rámci našeho multifunkčního do-
hledového centra. Samozřejmě že jsme 
s Policií ČR v úzkém kontaktu a umíme 
jim záznamy z našich kamer na požádání 
obratem poskytnout.

Naše paměťová zařízení většinou do-
káží uchovat informace v hori-

zontu 7–10 dnů. V žádném 
případě záznamy z kamer ne-
můžeme poskytnout obča-
nům, můžeme však pomo-
ci např. vystopovat sprejery 
ničící fasády domů, vanda-
ly poškozující majetek všech 

forem vlastnictví nebo v tom 
nejhorším případě i pachatele 

násilných trestných činů (pokud se 
jedná o lokalitu v blízkosti některé z výše 
uvedených 640 kamer). Několik konkrét-
ních úspěchů v posledních pár měsících 
na kontě našeho dohledového centra 
máme. Jinak všechno podstatné o dění 
v naší společnosti se mohou lidé dově-
dět z naší poslední výroční zprávy, která 
je přístupná na webových stránkách JMM 
i v obchodním rejstříku.

Našlo by se něco zajímavého, co čtenáři 
ve vaší výroční zprávě nenajdou? 

Určitě, jedná se o rozšíření služeb JMM 
o tzv. pohotovostní úklid. Posílili jsme 

naše středisko zeleně, a pokud občan 
v pracovní době zavolá na naši linku 
702 991 991 nebo pošle e-mail na ad-
resu uklid@jihomestska.cz, o nepořádek 
na veřejném prostranství se postaráme. 
Jen bych i v tomto případě rád poprosil 
občany o jednoznačnou identifikaci místa 
prostřednictvím již zmíněného číselného 
kódu. Ještě bych rád doplnil, že speciální 
štítek s vyraženým číslem je na sloupu ve-
řejného osvětlení umístěn vždy zhruba ve 
výšce cca 150 centimetrů nad zemí. A po-
zitivní informací určitě je, že původce ne-
pořádku většinou dokážeme právě díky 
kamerovému systému odhalit a předat 
Policii ČR k dalšímu šetření. 

V současné složité době nezapomínáte 
ani na jihoměstské seniory. 

Jsem rád, že to zmiňujete, je to důležitá 
práce, a dokud to covidová situace bude 
vyžadovat, budeme v pravidelných inter-
valech pokračovat v zajišťování speciál-
ních úklidů v našich domech s pečova-
telskou službou. Jednou za 14 dní až do 
odvolání budeme i nadále ve společných 
prostorách DPS dezinfikovat kompletně 
všechny prvky (kliky, zábradlí apod.), kte-
ré mohou svou povahou k šíření covidu 
přispívat.

A protože se blíží Vánoce, rád bych tou-
to cestou popřál všem čtenářům časopi-
su klidné svátky, pohodu a dobrou náladu 
a hlavně zdraví. 

 Dana Foučková

Prezentace výzkumné zprávy  
o potřebách cizinců v MČ Praha 11
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vás zve na prezentaci  
výzkumné zprávy „Analýzy potřeb cizinců na území MČ Praha 11“.

Prezentace proběhne v pondělí 10. 1. 2022 od 17:30 v KC Mezi Domy 
(přesněji ve vedlejší jídelně Jihoměstské sociální a.s. s možností občerstvení 
v místní kavárně). Výzkumnou práci bude prezentovat  
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., hlavní řešitel výzkumu.

Zajímá vás počet, struktura a rozmístění cizinců v MČ Praha 11 nebo jaké 
služby nabízí MČ Praha 11 cizincům a cizinkám? Výzkum probíhal již v roce 
2020 a kvůli situaci pandemie covidu-19 bylo jeho dokončení odkládáno, 
proto s prezentací přicházíme až nyní. Za rok 2021 došlo ke změnám 
v nastavení podpory integrace cizinců a cizinek v městské části Praha 11, 
které ještě v analýze nebyly zahrnuty, o nich tedy budeme informovat  
také. „Analýza potřeb cizinců na území MČ Praha 11“ byla vypracována 
v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 11", který realizovala 
s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR městská část Praha 11.

Akce proběhne za aktuálních protiepidemických opatření.  
Svou účast prosím potvrďte na e-mailové adrese  
matysovab@praha11.cz nebo na telefonu 267 902 156.
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CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Dne: 6. 12. 2021 (pondělí)
Sraz: v 10:00 a současně odjezd od Komunitního centra 
M. Terezy Háje. Jak je už naším milým zvykem v prosin-
ci, zatočíme to oklikou na Točnou, zpátky jedeme přes 
Vestec. 
Opět zamíříme v předstihu vánočně ozdobit „náš“ 
smrček v lese na Točné. Přibalte proto ozdoby a ře-
tězy, případně jablka a mrkve pro lesní zvěř. Po ces-
tě s Mirjou se dozvíte hodně zajímavého o mikuláš-
sko-vánočních tradicích, zazní i hudba, ale hlavní 
cíl je – být spolu. Za ty roky se z nás stala už 
cyklorodina, přijeďte všichni, kteří to tak 
cítíte. (V restauraci i mimo ni se budeme 
řídit dle aktuálních epidemiologických 
pravidel). 

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

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
Dne: 11. 12. 2021 (sobota) v 10:00
Sraz: na tramvajové zastávce „Pohořelec“ tramvaje č. 22 a 23
Trasa: Přes Strahovský klášter k nejkrásnějším pražským jesličkám, 
dále po stopách bezhlavého strašidla, ohnivého spřežení a dalších 
tajemných bytostí.
Strahovský klášter, nejstarší premonstrátský klášter v Čechách 
a jedna z nejvýznamnějších architektonických památek v ČR. 
Kostel Panny Marie Andělské, typický kapucínský kostel s prostou 
fasádou, kde se nacházejí nejkrásnější jesličky v Praze. Odhaduje se, 
že nejstarší postavy betlému mohly vzniknout zřejmě zásluhou jed-
noho bratra kapucína. V Čechách nemá obdobu, jde o soubor celkem 
48 figur v téměř životní velikosti. 
Rezervace místa na procházku s paní Jelenou: 605 819 096 nebo 
info@jmsoc.cz

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Předvánoční vycházka po Žižkovu
Dne: 7. 12. 2021 (úterý) v 14:00 hodin 
11. 12. 2021 (sobota) v 14:00 hodin
Sraz pro obě procházky: na náměstí Jiřího z Poděbrad u kostela Nej-
světějšího srdce Páně

Historicky tato část města označována jako dělnická byla do r. 1922 ne-
závislou obcí. Název byl odvozen po vůdci Janu Žižkovi a zanedlouho si 
také získal přezdívku jako „drsná městská čtvrť“.
Naši procházku zahájíme na nám. Jiřího z Poděbrad, jemuž dominuje kostel 
Nejsvětějšího srdce Páně. Kostel byl postaven v modernistickém slohu, na-
vrhl jej slavný slovinský architekt Josip Plečnik. 
Z nám. Jiřího z Poděbrad se vydáváme do Mahlerových sadů, kde se nachází 
nejznámější stavba Žižkova. Žižkovský vysílač je nejvyšší pražskou stavbou. 
Naše další zastavení bude u často opomenutého starého židovského hřbito-
va, který byl založen jako morové pohřebiště pražské židovské obce. 
Po ulici Seifertova se dostaneme k novogotické sakrální stavbě, kostelu sv. 
Prokopa, který nás ohromí zejména svou 73 m vysokou věží. Naši procház-
ku zakončíme u památníku na Vítkově. Hlavním jeho účelem je uctění pa-
mátky čsl. legionářů a odboje během 1. sv. války. 

TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro 
seniory: Adventní výlet do 
Tábora a ke klášteru Klokoty

Kdy: 14. 12. 2021 (úterý) 
Sraz: 8:15 na hl. nádraží u pokladen 
Odjezd: 8:28 rychlíkem do 
Tábora
Délka trasy: 8 km
Trasa: 
Program: Projdeme si pro-
hlídkový okruh starým měs-
tem, odpoledne vycházka 
k nedávno opravenému kláš-
teru Klokoty. V adventním 
čase s paní Jitkou. Akce se 
koná v souladu s platnými 
pravidly.

TURISTICKÝ VÝLET  
STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ 

Kdy: 21. 12. 2021 (úterý)
Sraz: metro Háje st. bus 125
Odjezd: 9:07 h
Trasa: Zlíchov, Děvín, údolí Dalejské-
ho potoka, Nový mlýn, Holyně, Slive-
nec, Pacoldova vápenka, Chuchle, Ba-
rrandovské skály, Zlíchov.
Délka trasy: 12 km
Výlet s Jindrou je vhodný pro zdat-
nější seniorskou populaci. Přibalte si 
svačinu, dobrou náladu a na chvíli za-
pomeňte na vanilkové rohlíčky.

POZVÁNKA NA PROJÍŽĎKU 
VÁNOČNÍ PRAHOU

KDY: 15. 12. 2021 (středa)
SRAZ: ve 13:45 na zast. u právnické 
fakulty 
Cena: 50 Kč/osoba
Připravili jsme pro vás projížďku histo-
rickou tramvají centrem Prahy, při kte-
ré se můžete naladit na čas adventu 
a blížících se Vánoc. V ceně je zahrnu-
to drobné občerstvení. Zájemci (senio-
ři 65+ s trvalým bydlištěm v Praze 11) 
nás mohou kontaktovat ve všedních 
dnech 8:00–11:30 h na tel. číslech: 
605 819 096, 724 603 317 do na-
plnění kapacity. Vstupenku uhradíte 
po předchozí tel. dohodě v pondělí 
nebo ve středu na adrese: Dům s pe-
čovatelskou službou, Šalounova ul. 
2025/7, 2. patro účtárna.
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ VE WESTFIELD CHODOV
POMOZTE NÁM JIŽ POŠESTÉ ROZJASNIT VÁNOCE V DOMOVĚ PRO SENIORY 
JIŽNÍ MĚSTO A V DOMÁCNOSTECH KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
VÍCE JAK 100 přání i lidských osudů …

Věříme, že i letos nám pomůžete připravit kouzelné Vánoce 
splněním konkrétních drobných přání těm, kteří je nemohou 
strávit doma v kruhu svých nejbližších.
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ozdobený vánočními přání-
mi našich klientů naleznete v nákupním centru Westfield 
CHODOV, vchod B ze směru komplexu kancelářských 
budov The Park, vedle recepce a naproti obchodu 
STARBUCKS COFFEE … 
 

JAK NA TO?
1. Vyberte si jakékoliv nesplněné přání.
2. Kupte vybraný dárek.
3. Dárek s přáním předejte personálu 
v Click&Services, – 1. podlaží v termínu 
od 23. 11. do 16. 12. 2021.

DĚKUJEME … 

Zveme vás na: SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Dne: 29. 12. 2021 (středa) od 13:30 hodin
Kde: v objektu Stravovacího centra Křejpského 
1502/8
Cena: 160 Kč
Cena zahrnuje občerstvení: ovar + křen (oběd), 
hořčice, chléb, vánočku, vodu, kávu, šampaňské na 
přípitek, slané pochutiny, k večeři 2 chlebíčky 

Přijďte si užít odpoledne, při tanci či poslechu za doprovodu hudby. 

Zájemci o vstupenky nás kontaktují telefonicky na tel. číslech: 605 819 096, 724 
603 317 do 15. 12. Vstupenku uhraďte po předchozí tel. dohodě na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 2. patro účtárna.

Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí až pátek 8:00–14:00  
tel.: 724 603 317, 605 819 096, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

S ohledem na epidemiologickou situaci v době uzávěrky doporučujeme sledovat aktuální 
informace k pořádaným aktivitám na našich webových stránkách www.jmsoc.cz. 

Když není čas na smutek 
Začátkem listopadu se v Domově pro 
seniory Chodov odehrál slavnostní 
křest knihy Když není čas na smutek 
autorky Michaly Jendruchové. 
Kniha nabízí 36 příběhů z doby 
prvního roku covidu. Svůj příběh, 
zkušenosti a pocity z této doby v ní 
vypráví lidé z různých sfér. Podělili se 
o ně například ředitelka Potravinové 
banky paní Věra Doušová, ředitelka 
organizace Helppes – Centrum 
výcviku psů paní Zuzana Daušová, 
psychiatr FN Ostrava MUDr. Petr 
Šilhán, zástupce organizace Vietnamci 
pomáhají pan Nquyen Manh Tung. 
Mezi dalšími spoluautory najdeme také 
vězeňskou kaplanku, karikaturistu, 
zpěvačku, lékařku, dálkovou plavkyni, 
učitele, kavárníka a mnoho dalších. 
Jeden z příběhů vypráví také Mgr. Bc. 
Ilona Veselá, ředitelka Domova pro 
seniory Chodov, která také společně 
s Martinem Vopěnkou, nakladatelem 
knihy, celou akci zahájila.

Autorka během večera přečetla ukáz-
ku z knihy hostům, mezi kterými ne-
chyběli paní Jiřina Valentová, oby-
vatelka DS Chodov, a Nella a Nikola 
Masopustovy, které ztvárnily posta-
vy z knižní obálky babičku s vnučkami. 
Příjemnou a pohodovou atmosféru 
večera doplňovali hudebními vstupy 
umělci z dua Cricket and Snail. 

Příjemný čas vánoční  
a šťastný nový rok

V nadcházejícím čase Vánoc Vám chceme popřát hodně klidu,  
pohody a do nového roku 2022 především pevné zdraví a jen vše dobré!  

Kolektiv zaměstnanců Jihoměstské sociální a.s.
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

• 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

Navštivte nás i v našich dalších 
prodejnách v Praze.

www.krecekkk.cz

eshop.krecekkk.cz
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88
E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej rekreační chaty, výměra po-
zemku je 508 m2, se zastavěnou 
užitnou plochou 54 m2, v obci Kr-
hanice, okres Benešov. Dispozičně 
je řešené jako 2+kk.

PRODEJ CHATY
Krhanice

Prodej pozemku v obci Říčky 
v Orlických horách o velikosti 
4100 m2, v osobním vlastnic-
tví (lze financovat hypotečním 
úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Říčky v Orlických horách

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

PRODEJ BYTU 3+1/L
Láskova, Chodov

Prodej bytu 3+kk s terasou, užit-
ná plocha 66 m2, v DV.  Nachází 
se v 6. podlaží ze 7. Byt je no-
vostavba. Náleží k němu vnitřní 
parkovací stání.

PRODEJ BYTU 3+kk/T/GS
Divišovská, Chodov

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 77 m2, v 
DV. Nachází se v 8. podlaží z 8. 
Byt je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Dědinova, Chodov

Prodej bytu 3+kk s balkonem, užit-
ná plocha bytu 78 m2 a balkonu 5 
m2, v OV. Nachází se ve 4. nadpod-
laží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/B/GS
Olgy Havlové, Žižkov

Prodej bytu 4+kk se 2 balkony, 
užitná plocha 102 m2, v OV. Na-
chází se ve 4. nadpodlaží ze 12. 
Byt se nachází v developerském 
projektu Slunečný vršek.

PRODEJ BYTU 4+kk/2B/GS
Berlínská, Hostivař

Nájem nebytového prostoru 1+0, 
užitná plocha je 23 m2, v OV. Na-
chází se v 1. podlaží z 12. Nebytový 
prostor je po celkové rekonstrukci. 
Nájem 5.579,- Kč / měsíčně.

NÁJEM NEBYTU
Brandlova, Chodov

Veselé
Vánoce
Vám přejí 
Jihoměstské reality
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Jak se stal fotbalista světovým rekordmanem v žonglování
Asi málokdo z našich čtenářů tuší, že v Praze 11 žije muž, který je od roku 
1986 držitelem světového rekordu v žonglování a ve volném stylu. 

A přesto, že se této disciplíně věnuje 
spousta mladých sportovců, zajímavé je, 
že část jeho rekordů nebyla nikdy překo-
nána. Josef Lochman vytvořil během živo-
ta několik světových rekordů v žonglování 
na místě a v pohybu. 

Je držitelem ne jednoho, ale hned ně-
kolika primátů. Jako první začal žonglo-
vat s pingpongovým míčkem a kulička-
mi o průměru 5 milimetrů. Pokud se ho 
zeptáte, v čem tkví úspěch, ví to přesně. 
Odjakživa totiž obdivoval techniku brazil-
ských fotbalistů a právě v jejich fotbalo-
vém umění spatřuje klíč k vlastnímu spor-
tovnímu úspěchu. Mimoděk se dozvěděl, 
že Brazilci trénují také s tenisovými 

míčky. To ho zaujalo a začal se této dis-
ciplíně sám věnovat. Podle něj je právě 
práce nohou s malým míčkem jiná než 
u klasického fotbalového míče. Žonglo-
vání s kuličkami a míčkem na stolní tenis 
vyžaduje odlišnou kopací techniku, jak 
soccer balon. 

„Musíte kuličky a míček podkopávat, udílet 
jim rotaci, čímž se snadněji udrží ve vzdu-
chu. Se zmenšujícími rozměry míčů a míč-
ků klesají sice nároky na fyzickou kondici, 
ale podstatně se zvyšuje náročnost na 
kopací techniku a cit v nohách,“ vysvětluje 
světový šampion Josef Lochman.

 Dana Foučková

• Narodil se v roce 1950 v okr. Ústí 
nad Orlicí, kde jak říká, neměli na 
vesnici ani pořádné fotbalové 
hřiště. 

• Pamatuje si, že se tu hrál volej-
bal a zdejší TJ Sokol tady pořádal 
vzhledem k příznivé lokalitě lyžař-
ské závody. 

• V dětství ho bavila jízda na kole, 
fotbal a hokej. 

• Ke sportování ho přivedlo sle-
dování sportovních přenosů, rád 
zkoušel nové věci a miloval jakýko-
li pohyb. 

• V mládí utrpěl těžké zranění ko-
lene, a proto přešel od fotbalu 
k žonglování. 

• Dokázal žonglovat s fotbalovým 
míčem vsedě po dobu 1 hod. 
43 min. 2 s. 

• S fotbalovým míčem dokázal ne-
přetržitě žonglovat ve vzduchu na 
místě po dobu 10 hod. 6 min 3 s.

• Za 1 hodinu uběhl se soccer balo-
nem 8680 m (míč po celou dobu 
neustále držen ve vzduchu noha-
ma a hlavou).

• Jako první na světě začal žonglo-
vat nohama s kuličkami a pingpon-
govým míčkem. Žonglováním zís-
kal jemnost, cit v nohách 

• Měl několik vystoupení v televizi 
(Rekordy pro každého, TKM atd.). 

• Předváděl svoje výkony jako host 
na mnoha sportovních a kulturních 
akcích. 

• Jižní Město je jeho domovem od 
roku 2005, a jak říká, je tu moc 
spokojený.

Rok 1982 a TV přenos z Trnavy, v době hluboké totality vystupoval Josef Lochman s č. 68! S Pohárem vítězů Ligy mistrů

Josef Lochman, rok 2015 



Blížící se Vánoce jsou také rájem pro zloděje
Nadcházející vánoční čas a s ním spoje-
ný všeobecný shon jsou ideální příležitostí 
pro zloděje, kteří se v tomto období zamě-
řují na balkony a sklepní kóje, kde se často 
uschovávají větší dárky, jako jsou např. kola 
a lyže. Přinášíme několik preventivních rad, 
které by vám měly ušetřit starosti a přispět 
k pohodové vánoční atmosféře. 

Neznámý je za dveřmi

Zazvoní-li u vašich dveří cizí oso-
ba, nepouštějte ji dovnitř. Může 
jít o různé podezřelé osoby nabí-
zející pochybné zboží a služby, 
ale i o tzv. „tipaře“ vydávající se 
za montéry, kurýry, pracovníky 
provádějící různé odečty nebo 
pracovníky sociálních či finan- 
čních služeb. Mohou to ale také být 
i různí prodejci elektropřístrojů, povle-
čení či kuchyňského nádobí, kteří pod zá-
minkou blížících se Vánoc zvyšují nabídku 
zboží (často i nevalné kvality). Razantně je 
odmítněte! 

Nikdy neotvírejte dveře vašeho bytu au-
tomaticky, nevíte-li, kdo je za nimi. Dobré 
je využívat panoramatické kukátko. Další 
možností je využití bezpečnostního řetízku 
nebo dveřního zastavovače. Do bytu dovol-
te vstoupit pouze osobám, kterým důvěřu-
jete nebo které předem očekáváte. Nepře-
chovávejte doma více peněz v hotovosti. 

Cenné věci uschovávejte v bezpečnostních 
schránkách nejbližší banky.

Nejen byty, ale i další nebytové prosto-
ry, jako např. sklepy, kočárkárny a společ-
né prostory domu, je třeba chránit před 
nenechavci!

Panelová sídliště, kde je vysoká anony-
mita, se potýkají s velkou kriminalitou. 

I když se zabezpečení sídlištních bytů 
zlepšuje, lidé si pořizují kvalitnější 
dveře, bezpečnostní uzamykací sys-
témy a někdy dokonce i elektrické 
zabezpečovací systémy, pro zajiště-

ní bezpečnosti to nestačí. Problé-
my jsou hlavně s ochranou spo-
lečných prostor domů, chodeb 
a nebytových částí. Obyvatelé 

zde často nedodržují základní pravidla 
bezpečného chování, tj. zamykání i přes 

den či obecné kontroly vstupu do domu. 

Ve sklepích na sídlištích zvláště před Váno-
cemi lidé uskladňují nejrůznější věci – kola, 
lyže či windsurfing, ale i různé elektrické ná-
řadí. U sklepů, které máme vedle bytu na 
patře, stačí zmiňované důsledné uzamy-
kání na dva západy a sousedská vzájem-
ná ostražitost a sounáležitost. Horší si-
tuace nastává u standardních dřevěných 
sklepních kójí, které jsou budovány co nej-
levněji, pouze z dřevěných latí, a jsou větši-
nou umístěny v přízemí, častěji v suterénu 

domu. Ovšem i zde existuje několik mož-
ností ochrany majetku. Jedno ze snadných 
a nenákladných opatření je i to, že zby-
tečně nedáme na odiv uskladněné věci ve 
sklepě. Mnohdy stačí pokrýt dřevěné příč-
ky nějakým lepenkovým papírem, deskou či 
textilií.

Myslete na to, že ani balkon ve čtvrtém 
patře neposkytuje vašemu kolu dostateč-
né bezpečí.

Krádeže z balkonu jsou poměrně časté, 
stejně tak jako lidé, kteří se podobnou čin-
ností přiživují. Nenechávejte kola na balko-
nech! Ani zamčená. Vždyť když zloděj do-
káže nahoru vylézt s lanem na zádech, proč 
by v batohu nemohl mít kleště na zámek? 
Navíc celá akce se dá provést v absolutní 
tichosti, kdy rozhodně neuslyšíte, že tře-
ba právě přes váš balkon přelézá lupič, aby 
okradl vašeho souseda. Je potřeba si totiž 
uvědomit, že kolemjdoucí i nájemníci budou 
s největší pravděpodobností neteční, pro-
tože většina lidí se obává následků při stře-
tu s jedním zlodějem, natož s organizova-
ným gangem.

V případě podezření, že jste se setka-
li s podvodníkem, neprodleně kontaktujte 
Policii České republiky na tísňové lince 158.

Petra Víznerová,  
oddělení krizového řízení 
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Ohňostroje – pyrotechnika: zabíjí zvířata, škodí zdraví a přírodě
Na území Prahy je tzv. zábavní pyrotechnika zakázána s výjimkami

Odpalování a výbuchy tzv. zábavní py-
rotechniky zabíjejí a zraňují zvířata, po-
škozují zdraví lidí a zvířat a jedovatými 
látkami znečišťují naše životní prostře-
dí. Navzdory nepřímým zákazům „zá-
bavní“ pyrotechniky v mnoha zákonech 
a de facto zákazu jejího použití na úze-
mí hlavního města jsme týden co týden 
poškozováni výbuchy a hlukem z odpa-
lů, které v Praze provádějí bezohlední 
škoditelé. 

Většina psů se třese strachy, a pokud 
jsou venku na volno, bezhlavě utíka-
jí. Kočky venku to samé a v případném 
úkrytu mohou být v šoku schovány ně-
kolik hodin… a nemusejí najít cestu 
zpět. Hrozí nárazy a střety zvířat s vozi-
dly. Trpí i volně žijící zvířata. Ptáci v úle-
ku bezhlavě vzlétají, úlomky nábojů je 
mohou zasáhnout, narážejí do pevných 
překážek, do drátů vedení. Vodní ptáci 
mohou dezorientovaní a v panice dose-
dat na lesknoucí se vozovku místo na 
vodu... 

Přitom vyhláška hl. m. Prahy používání 
výrobků „zábavní“ pyrotechniky zakazu-
je. Pouze s výjimkou 13 míst, od 10:00 
do 22:00, z nichž ani jedno není na území 

MČ Praha 11 (pozemky v Radotíně, Hájku 
u Uhříněvsi, Uhříněvsi, Kolovratech, Lipa-
nech, Kunraticích a Lipencích). 

31. prosince a 1. ledna je výjimečně od-
palování z. pyrotechniky povoleno, avšak 
kromě památkové rezervace, na vodě 
a vodních tocích a 50 metrů od nich, 
ve zvláště chráněných územích a v pří-
rodních parcích a 50 metrů od nich, ve 

vzdálenosti 250 metrů od zoologické za-
hrady, od útulků pro zvířata, veterinární 
pohotovosti a od dalších zařízení. 

Věřme, že se prodej a použití tzv. zábav-
ní pyrotechniky podaří brzy zakázat ce-
lorepublikově (obce/města nemohou vy-
hláškou stanovit zákaz bez výjimek). 

Pokud jste svědky odpalování, volej-
te okamžitě městskou policii 156, která 
může okamžitě škodlivé jednání zastavit 
a uložit pokutu až do 10 000 Kč a podni-
katelům do 100 000 Kč. 

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané vol-
ně žijící zvíře, volejte ihned Pražskou zví-
řecí záchranku (po–pá, telefon 774 155 
185) nebo Záchrannou stanici hl. m. Pra-
hy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná 
o psa nebo o kočku, volejte městskou 
policii 156. 

Dita Laura Michaličková,  
Společnost pro zvířata

www.spolecnostprozvirata.cz/
stoppyro

Projekt o škodlivosti „zábavní“ pyrotech-
niky je realizován s podporou hlavního 
města Prahy. 

Většinu zraněných nebo umírajících/hynoucích 
zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně 
všímaví lidé postřehnou zvíře v nouzi a přivolají 
např. Pražskou zvířecí záchranku nebo Záchran-
nou stanici hl. m. Prahy, pokud již není pozdě.
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Celé Česko čte dětem v MŠ Sulanského

Oblíbený projekt, do kterého se MŠ Su-
lanského každý rok zapojuje, letos nese 
číslovku 11. 

V tomto školním roce se spolu s námi do 
projektu zapojila babička Evička, která 
přichází v době odpoledního klidu dětem 
číst a umožňuje tím setkávání nejmlad-
ší a nejstarší generace. Je dokázáno, že 
pravidelné hlasité předčítání stimuluje 
mozek, rozvíjí dětské znalosti, předsta-
vivost a také slovní zásobu. Společné 

čtení je tedy vítanou formou kontaktu 
s dítětem a vynikající výchovnou meto-
dou a v našem případě ještě navíc posi-
luje mezigenerační sdílení času, prostoru 
a předávání hodnot. 

Pojďte si spolu s námi tento každoden-
ní rituál zařadit i v rodinách a tím přispět 
ke zvýšení čtenářské a jazykové gramot-
nosti dětí.

 Pavlína Heřmanová, učitelka 

KC Zahrada I Malenická 1784/2, 148 00 Praha 4 
www.kczahrada.cz I zahrada@kczahrada.cz I 271 910 246

Program byl podpořen dotací Ministerstva vnitra 
v rámci programu Integrace cizinců na lokální úrovni.  

12. ročník Chodovské šipky
Ve středu 13. 10. 2021 proběhla 
v Domově pro seniory Chodov tradič-
ní soutěž Chodovská šipka – hod ši-
pek na terč. Do turnaje se zapojilo de-
set týmů hráčů z domovů pro seniory 
z Prahy a Středočeského kraje. Sou-
těžit mohli také ti, kdo hráče dopro-
vázeli – většinou aktivizační pracovní-
ci jednotlivých domovů. Turnaj se nesl 
v duchu zdravé soutěživosti a dobré 
nálady. Příjemně strávený sportov-
ní den završilo vystoupení zpěvačky 
Magdy Malé v divadelním sále Domo-
va pro seniory Chodov. Tým hráčů DS 
Chodov si nevedl vůbec špatně, ale 
ačkoliv jeho tři členové naházeli vyso-
ký počet bodů, tentokrát to na výhru 
nestačilo – první místo, pohár, diplom 
a dárkový balíček si odvezl tým hráčů 
z DS Kobylisy. 

Bc. Pavla Masopustová, DiS.
Domov pro seniory Chodov

www.seniordomov.cz

Za finanční 

podpory  

MČ Praha 11



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 

KONCERTY
 12. 12. 16.00 Ben & Mateo 
Přijďte si užít koncert plný skvělých písniček. 
Společně se naladíme na vánoční atmosféru! 
Po koncertě se můžete těšit na autogramiádu.
 16. 12. 20.00 Petr Kocman s kapelou 
Zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a pro-
ducent působil 12 let po boku Honzy Vyčítala 
v legendární a nejstarší české country kapele 
Greenhorns. Od dětství byl zván jako speciál-
ní host do koncertních programů předních čes-
kých představitelů country hudby (např. M. Tuč-
ný, Fešáci, P. Bobek, V. Martinová, Schovanky, 
H. Nedvěd, R. Tomášek, L. Vondráčková, F. Ned-
věd, K. Černoch, Rangers–Plavci, Tučňáci, T. Lin-
ka a další).
 
PRO SENIORY
 6. 12. 14.30 Prime Time Voice: Melodie fil-
mového plátna
Melodie českých a zahraničních filmů z doby od 
30. let minulého století až po současnost v za-
jímavém aranžmá a propracovaném vokálním 
tříhlase dámského tria.

KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků.
 6. 12. 19.00 Přes hranici 
Animovaný film sleduje dramatické cesty souro-
zenců Kyony a jejího bratra Adriela, kteří utíkají 
před pronásledováním z blíže neidentifikované 
východoevropské země. Příběh o naší věč-
né snaze, s níž jsme s to riskovat vlastní život 
a přitom hledat nový domov, v němž bychom 
mohli lépe žít. FR 2020, 80 min. Přístupný.
 13. 12. 19.00 Přání Ježíškovi 
Rolí v romantické komedii o hledání štěstí se 
s chutí ujali R. Krajčo, E. Holubová, J. Dušek, 
J. Langmajer, A. Polívková, T. Pauhofová a mno-
ho dalších. ČR, 2021, 109 min. Přístupný.
 20. 12. 18.00 O čertovi a jiné vánoční 
pohádky 
Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dove-
de, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, ko-
ledy, vánoční ozdoby a samozřejmě že i čerti 
a kominíci! Hrdina nejnovější pohádky O čertovi 

KC ZAHRADA
Florimón je zároveň průvodcem celého pohád-
kového pásma. ČR 2021, 63 min.
 20. 12. 19.15 Nebe 
Celovečerní dokument Tomáše Etzlera, prvního 
českého novináře oceněného cenou Emmy. Kaž- 
dodenní syrová realita, kterou v Číně sedm let 
na vlastní kůži zažíval, ve filmu silně kontras-
tuje s mikrosvětem, který objevil v malé ves-
nici na severovýchodě. 71 min. Přístupný od 
12 let.

DĚTEM
 4. 12. 15.00 Klaunův vánoční stromeček 
U klaunů to vypadá skoro stejně jako v každé 
normální rodině. Úklid, stromeček, ozdoby, ko-
ledy... A když se všechny ty přípravy zvládnou, 
pak si ty šťastné a veselé přeci jen užijí. Proto-
že nejdůležitější na Vánocích přece je být spolu 
a mít se rádi. Divadlo Bořivoj.
 7. 12. 17.30 Drum Circle
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi.
 11. 12. Hraní bez hranic VIII 
10.00–12.00 Výtvarná dílna: Betlémek. Rezer-
vace nutná.
15.00 Radujme se, veselme se! Vánoční příběh, 
ve kterém zazní mnoho známých koled, 
vypráví o pouti Marie a Josefa a o narození Je-
žíška. Divadlo U staré herečky. 
16.00–17.30 Další program – dílny pro děti i je-
jich rodiče (krmení pro ptáčky, přání pro babičku 
a dědečka), společenské hry.
 18. 12. 15.00 Ovečka betlémská
Loutková hudební pohádka o kouzlu Vánoc 
pro všechny od 4 let. Slyšíte zpěvy andělské? 
Beeeé!!! Vhodné pro děti od 4 let. Studio 
Damúza.

VÝSTAVA
 6. 12. – 4. 1. 2022
Jakub Jan Ryba nejen jako autor České mše 
vánoční
Jakub Jan Ryba (1764–1815) vstoupil do vše-
obecného povědomí jako hudební skladatel. 
On sám přitom spatřoval smysl svého živo-
ta v pedagogické činnosti. Uvádíme ve spolu-
práci s Národním pedagogickým muzeem J. A. 
Komenského.

DALŠÍ AKCE
 7. 12. 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 

PŘIPRAVUJEME
 6. 1. – 2. 2. Výstava Komenský v Komiksu
 17. 1. 14.30 Big band Pražského salonní-
ho orchestru

KURZY/KROUŽKY
Podrobné informace o jednotlivých kurzech 
na www.kczahrada.cz nebo na recepci KC 
Zahrada.
Rodinné centrum Babočka. Informace o pro-
gramu a kurzech pro nejmenší získáte na  

K U L T U R A

19Kulturní přehled prosinec

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

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
 9. 12. Melodie pro každého 19.00
Adventní koncert se známými, ale i méně zná-
mými autory, kteří svými písničkami a melodie-
mi vždy potěší a zahřejí u srdce každého z nás. 
Doufáme, že opět strávíme příjemný večer, ten-
tokrát s mimořádným hostem, emeritní členkou 
opery Národního divadla Zuzanou Vernerovou. 
Dále účinkuje emeritní sólista opery a operety 
DJKT v Plzni Erik Bezdíček, na klavír doprová-
zí hudební skladatel a pedagog Václav Vedral.

VÁNOCE NA CHODOVSKÉ TVRZI
 11. 12. – 22. 12. 2021
Podrobný program na stranách 16 a 17
koncerty * vánoční trhy * oblíbená zvonohra
živý betlém * pohádky * výtvarné dílny 
výrobky chráněných dílen * lidová řemesla

KONCERTY
 11. 12. Jedenáctky – Quasi trio 19.00
Hudební koktejl nespoutanosti, noblesy a ele-
gance. David Šimeček – klarinet, Judita Škodo-
vá – violoncello, Kateřina Ochmanová – klavír.
 15. 12. Vánoční šansony na tvrzi 18.00
s oblíbenou písničkářkou Janou Rychterovou, 
hercem a zpěvákem Filipem Sychrou a spisova-
telkou a novinářkou Marií Formáčkovou. Na kla-
vír doprovází Vladimír Strnad.
 16. 12. Česká mše vánoční 19.00
 17. 12. Pražská mobilní zvonohra Carillon 
17.00
 17. 12. BraAgas 18.00
 18. 12. Valeriána, ženský pěvecký sbor 
16.00 
 18. 12. Vánoční Jazz klub Tvrz: Anna Kolin-
gerová trio 18.00
 19. 12. Cricket and Snail 18.00
 20. 12. EDUCAnet, školní pěvecký sbor 
16.45
 20. 12. Podřípský žesťový kvintet 17.00 
 20. 12. Jana Rychterová trio 18.00 
 20. 12. Vánoce s klasiky – Sound the 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.
Klidné Vánoce a šťastný vstup do nového 
roku vám přeje tým KC Zahrada.



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

PROGRAM V PROSINCI 2021 – KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bohosluž-
ba 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 du-
chovní 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 přihlá-
sit se kdykoliv. Rozvrh: úterý 18:00–19:30 pro 
středně a více pokročilé; středa 9:15–10:45 pro 
mírně pokročilé. Cena: 150 Kč/lekce. Kontakt: 
732 939 162, anglictina@kostelna.cz
Česká mše vánoční J. J. Ryby. Hrají a zpívají 
studenti SOŠP a Gymnázia Evropská z Prahy 6. 
Středa 15. 12. od 18 hod. Vstupné dobrovolné.
Více na www.kostelna.cz 
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu vzhledem k situaci s COVIDEM-19.

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

NOVINKY 
BENJAMINCI – hravě do školky – hravý pro-
gram, který připraví vaše děti na nástup do ma-
teřské školy, pondělí 8.30–12.00.
GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA – pro dív-
ky od 4,5 roku, které se chtějí naučit základy 

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 3. 12., 14.00–21.00: Deskohraní – otevřená 
herna. DDM JM, Šalounova.
 10. 12., 16.30–21.00: Vánoční koncert pro 
rodiče. DDM JM, Květnového vítězství.
 11. 12., 9.00–17.30: Výprava za poznáním 
– Muzeum betlémů. Od 6 do 15 let. Karlštejn.
 11. 12., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Od 6 do 20 let. DDM JM, 
Šalounova.
 11. 12., 17.00–19.00: Vánoční koncert při 
svíčkách. Kostel Milíče z Kroměříže, Donoval-
ská.
 11. 12., 10.00–13.00: Výroba dárků. Od 
6 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
 11. 12., 14.00–17.00: Kreativní balení 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

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 PROSINCI
 3. 12. MIKULÁŠSKÁ 
Den plný zážitků, připravena bude Mikulášská 
nadílka, dále hudební vystoupení a zajímavé 
workshopy v nízkoprahu Dixie. Akce je s přihláš-
kou, zdarma. Přihlášky budou v klubu nebo na 
vyžádání u terénních pracovníků.
 12. 12. ÚNIKOVKA 

NZDM KLUB YMKÁRIUM

KOSTELNA

Kulturní přehled prosinec

trumpet 20.00 
 21. 12. Koledování s Monikou Obermaje-
rovou 18.00
 22. 12. Barokní Vánoce s Jaroslavem Svě-
ceným 17.30 a 19.30

KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ
 17. 12. Výtvarná dílna – Vánoční světýlko 
15.00–17.00
 18. 12. Výtvarná dílna – Zimní les 
15.00–17.00 
 19. 12. Výtvarná dílna – Vánoční ovečky 
15.00–17.00 
 20. 12. Výtvarná dílna – Lidová podmalba 
na skle 15.00
 21. 12. Výtvarná dílna – Ozdoby na stro-
meček z přírodních materiálů 15.00–17.00
 21. 12. Komedianti na káře – Na káře až 
do Betléma 16.00 
 21. 12. Komedianti na káře – Žonglérské 
číslo 17.00 

POHÁDKY
 18. 12. Vánoční svatba sněhuláka Karla 
– 15.00
Co se děje na vánočním stromku, ještě než se 
rozsvítí a když se nikdo nedívá? Například oz-
doba z foukaného skla sněhulák Karel se chce 
oženit a dost to spěchá, ale nevěsta Evička visí 
na druhé straně stromku. Co s tím? Stihnou to? 
Dobrodružná loutková pohádka s vánočním 
koncem. Loutky bez hranic.
 19. 12. Kouzelný vánoční zvonek – 15.00
Je 24. prosince, těsně po štědrovečerní veče-
ři, čeká se už jenom na vánoční zazvonění, ale 
ono stále nic. Jak to? Přesmutný anděl Florián 
totiž ztratil kouzelný vánoční zvonek, bez kte-
rého žádné Vánoce nebudou. Co s tím? Lout-
ky bez hranic.

VÝSTAVA 
 5. 11. 2021 – 9. 1. 2022 
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do 
Chodovské tvrze
Obrazy, grafika, kresby
 20. 12. 18.00 Komentovaná prohlídka 
s kurátorkou výstavy Pavlou Vaňkovou.

Šťastné Vánoce a nový rok plný příjemných 
kulturních zážitků vám přeje tým Chodovské 
tvrze.
Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím 
naše webové stránky, kde si můžete také za-
koupit vstupenky. 

Více též na www.chodovskatvrz.cz

gymnastiky, akrobacie, umět skákat přes švi-
hadlo 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.
STREAT DANCE – taneční kurz pro děti od 
12 let do 18 let, středa 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, st 
16.00 a 17.00.
SMARTY HAPPY – systematický 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

dárků. Od 6 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
 12. 12., 9.00–16.00: 2. závod poháru Mi-
ni-Z DDM JM. Od 6 do 99 let. DDM JM, Květ-
nového vítězství.
 29. 12., 14.00–21.00: Deskohraní – ote-
vřená herna. DDM JM, Šalounova.

Podrobné info naleznete na www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.



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

Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8
Vážení a milí návštěvníci Komunitního centra 
MEZI DOMY,
rádi bychom vám poděkovali za přízeň a pod-
poru v letošním roce a přejeme vám klidné ad-
ventní dny, krásné Vánoce a do roku 2022 pev-
né zdraví, veselou mysl a co nejvíce příležitostí 
potkat se společně v Mezi Domy.
 4. 12. VÁNOČNÍ JARMARK 10:00–17:00 
Sháníte originální vánoční dárky? Chcete podpo-
řit kreativní duše z Jižáku?
Bydlíte na Jižním Městě, máte šikovné ruce 
a chtěli byste váš talent ukázat i ostatním? Ši-
jete, pletete, malujete? Vyrábíte sami přírodní 
kosmetiku? Pak je náš Vánoční jarmark to pravé 
místo pro vás. Přijďte prezentovat a prodávat 
své výrobky!
Rezervace prodejního místa nutná předem na 
tel. č. 777 485 939 nebo na e-mailu daniela.vil-
tova@mezi-domy.cz, počet míst je omezen, po-
platek 100 Kč za prodejní místo. Prodejce prosí-
me o zaslání fotografií s ukázkou vlastní práce.
 11. 12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ od 14 hodin 
(poplatek 100 Kč/osoba) 
Na všechny akce je třeba registrovat se pře-
dem na telefonním čísle 777 485 939 nebo 
na e-mailu INFO@MEZI-DOMY.CZ, počet míst 
je omezen.
Pro velký zájem jsme pro vás opět napekli a při-
pravili krabičky s cukrovím na podporu chodu 
Komunitního centra Mezi Domy – objednávky 
posílejte na FB prostřednictvím zpráv nebo na 
e-mail daniela.viltova@mezi-domy.cz
Pro bližší informace o akcích a kurzech sledujte 
facebook KCMD. 
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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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
Z PROGRAMU
 5. 12. 17.00 Mikulášská (více info na webu)
 5. 12. 16.00 Druhý adventní koncert – GE-
MINI MUSICALES – „Veni Emmanuel“, adventní 
koncert. Adventní hudba pozdního středověku 
za doprovodu dobových nástrojů v provedení 
vokálně-instrumentálního souboru staré hudby. 
Vstupné doporučené 100 Kč (kostel sv. Františ-
ka na Chodově).
 8. 12. 19.00 Hudební kavárna a DUO NA-
BOSO. Koncert na vlnách folku, šansonu a jaz-
zu – Vstupné 60 Kč
 9. 12. 19.00 Zastavení u Matky Terezy – 
jméno hosta bude upřesněno na www.kcmt.cz
 12. 12. 16.00 Třetí adventní koncert – VI-
VAT FLAUTO – koncert flétnového souboru 
pod vedením Blanky Vyskočilové. Vstupné dob-
rovolné (sál KCMT).
 15. 12. 17.00–18.00 Čas pro svátost smí-
ření pro děti (KCMT).
 16. 12. 18.00 Setkání před Betlémem. Di-
vadlo Víti Marčíka. Vstupné doporučené 100 Kč 
(KCMT).
 19. 12. 16.00 Čtvrtý adventní koncert – 
SHIRIM ASHIRIM – koncert židovské hudby. 
Vstupné doporučené 100 Kč (KCMT).
21. 12. 16.00–20.00 Čas pro svátost smíření 
pro dospělé (kostel sv. Františka na Chodově).
23. 12. Betlémské světlo – bude upřesněno na 
www.kcmt.cz 
2. 1. 18.00 Česká mše vánoční J. J. Ryby v po-
dání absolventů Arcibiskupského gymnázia 
a jejich přátel. 
Rorátní mše v adventu každý čtvrtek a pátek 
6.45 v Komunitním centru Matky Terezy. 
Adventní ticho – v adventním čase jsme často 

KCMT

Kulturní přehled prosinec

Vystavující: ZŠ s RvJ K Milíčovu
Název výstavy: Vánoční výstava
2. 12. 2021 – 2. 1. 2022
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 hod.

VÝSTAVA NA RADNICI

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 TESTOVÁNÍ 
na koronavirus ze slin. Bez rezervace, na po-
jišťovnu (zdarma) i pro samoplátce (levně – 
PCR pouze 600 Kč): PO–PÁ 7.15–18.00,  
SO 9.00–16.00, NE 9.00–20.00. 
Přijďte k nám na OČKOVÁNÍ proti COVI-
DU-19, bez registrace, vyberte si vakcínu. 

Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

FYZIOKLINIKA

Máš rád záhady a rébusy? Pojď s námi zdolat 
napínavý příběh v únikové hře, kde bude potře-
ba spolupráce a dávka odvahy. Akce je s přihláš-
kou, cena 40 Kč. Přihlášky budou v klubu nebo 
na vyžádání u terénních pracovníků. Kapacita 
omezena pro maximální počet účastníků 12.
 19. 12. VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
Znáš své rodné bydliště? Přijď s námi objevovat 
krásy centra Prahy a navštívit zrcadlové bludiš-
tě na Petříně. Akce je s přihláškou, cena 30 Kč. 
Přihlášky budou v klubu nebo na vyžádání u te-
rénních pracovníků. Kapacita omezena pro ma-
ximální počet účastníků 12. 
 23. 12. OSLAVA VÁNOC (čtvrtek)
Vánoce o den dříve, pojď je s námi oslavit. Čeká 
nás vánoční mlsání, výtvarná dílna, hudební do-
provod a rozbalování dárečků. Akce je s přihláš-
kou, zdarma. Přihlášky budou v klubu nebo na 
vyžádání 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).

zahlceni přípravami na Vánoce. Přijměte pozvá-
ní k odpočinutí si v kapli Matky Terezy v Komu-
nitním centru na Hájích. Každou středu adventu 
od 9.00 do 17.30. Vstup pod zvonicí. 
Adventní duchovní obnova – krátké duchovní 
zastavení s P. Michaelem v kostele sv. Františ-
ka. Každé adventní úterý v 18.45. 
Vánoční bohoslužby
Kostel sv. Františka  
24. 12. 17.00 mše svatá  
25. 12. 8.00 (14.00–17.00 možnost návštěvy kostela)   
26. 12. 8.00 mše svatá
31. 12. 17.00 mše svatá na poděkování za 
uplynulý rok 
1. 1. 8.00 mše svatá
Komunitní centrum 
24. 12. 16.00 mše svatá pro rodiny s dětmi
25. 12. 9.30 a 11.00 mše svatá 
26. 12. 9.30 a 11.00 (14.00–17.00 možnost návštěvy 
kostela) 
31. 12. 23.00 mše svatá na poděkování za 
uplynulý rok
1. 1. 9.30. a 11.00 mše svatá
I v letošním roce můžete v našich kostelích 
sbírat postavičky do betléma v rámci akce „Se-
stav si svůj betlém“. Možnost stavit se i v čase 
okolo bohoslužeb. 
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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 vstupu do budovy prokázat čtenář-
ským průkazem. Kapacita je omezena 
na 4 čtenáře uvnitř knihovny (nevztahu-
je se na děti do 6 let). Pro běžné kni-
hovní služby doporučujeme i nadále 
využívat výdejní okénko na konci ulice 
Zimákova. Každou první středu v měsíci 
si můžete v knihovně zahrát společen-
ské hry. Vítáni jsou všichni, od dětí až 
po seniory!
Přijďte se před vánočními svátky před-
zásobit novými knihami, které jsme 
pro vás zakoupili, získali z projek-
tu Česká knihovna nebo v rámci vý-
měnných souborů z Městské knihov-
ny v Praze. Knihovna bude naposledy 
otevřena ve středu 22. prosince, v no-
vém roce se na vás těšíme opět v pon-
dělí 3. ledna 2022. 
Aktuální informace o službách a pod-
mínkách poskytovaných knihovních slu-
žeb najdete na webových stránkách 
nebo FB knihovny. 

Pozvánky do KC Zahrada

PRO SENIORY – Prime Time Voice: Melodie filmového plátna 
6. 12. / 14.30 
Šestičlenná hudební formace nabídne 
program sestavený z melodií českých 
a zahraničních filmů z doby od 30. let 
minulého století až po současnost – to 
vše v zajímavém aranžmá postaveném 
na dokonale propracovaném vokálním 

tříhlase dámského tria a příjemném akus-
tickém zvuku doprovodných nástrojů 
v rukou skvělých instrumentalistů. Lehký 
jazzový kabát a propojenost žánrů slibu-
jí pestrý zážitek nejen milovníkům jazzu, 
ale i jiných hudebních žánrů.

DĚTEM – MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD JIŽNÍM MĚSTEM 
5. 12. / 18.00 
Průvod vychází od Komunitního centra 
Matky Terezy (u stanice metra Háje) do 

srdce Centrálního parku. Andílci a čertíci 
jsou v průvodu vítáni. Akce je zdarma.

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

Prosincová vycházka do Ungeltu 
18. 12. 2021 11.00 hodin
sraz před domem U Kamenného 
zvonu

Zveme vás na další vycházku Prahou 
s lektorem Petrem Drahošem. Ten-
tokrát se zaměříme na Ungelt nebo-
li Týnský dvůr. Je to jedna z nejcen-
nějších pražských památek tvořena 
18 domy. Povíme si o nejkrásnějším 
renesančním pražském domě Palá-
ci Granovských, o domě U Černého 
medvěda, o Petráčkovském domě, ale 
i o Týnském chrámu. Chcete-li se do-
zvědět, k čemu Ungelt sloužil a proč 
do jeho bran mířilo tisíce kupců a kde 
stávala kavárna U Komárků, přijďte na 
další procházku s knihovnou.

Sraz je v sobotu 18. 12. v 11.00 ho-
din před domem U Kamenného zvonu. 
Kapacita procházky je omezena, je nut-
ná rezervace předem. Přihlaste se, pro-
sím, na telefonu +420 770 130 258 
nebo osobně na pobočce Opatov.

virtuální procházka Pražským hradem 

9. 12. 16.00 hodin
pobočka knihovny Opatov
Opatovská 1754/14 Praha 11, 149 00

Ve čtvrtek 9. prosince od 16 hodin se v opa-
tovské pobočce knihovny uskuteční virtuální 
procházka Pražským hradem i některými ob-
jekty. Obsah fotografií přiblíží PhDr. Jiří Bartoň.

Pochozí zóna u metra Háje
více informací na chodovskatvrz.czv



23Kultura

Pozvánky do Chodovské tvrze

Vánoce na Chodovské tvrzi
11. 12. – 22. 12.
Zpříjemněte si adventní čas koleda-
mi, lidovými tradicemi, vánočním tvoře-
ním i pohádkami v malebném prostře-
dí Chodovské tvrze. Nebude chybět živý 

betlém, oblíbená zvonohra, voňavý sva-
řák, výrobky chráněných dílen ani drobné 
vánoční dekorace. Podrobný program na-
jdete na stranách 16 a 17 tohoto čísla.

KONCERT – Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
22. 12. / 17.30 a 19.30
Tradiční vánoční dvojkoncert nabídne ne-
jen sváteční hudbu A. Corelliho, A. Vival-
diho, G. Tartiniho, J. S. Bacha, G. F. Hän-
dela, J. M. Leclaira a F. Bendy, ale také 
známé vánoční melodie a koledy. Jaro-
slav Svěcený – housle a průvodní slovo, 
Jitka Navrátilová – cembalo.

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. 

Krásných 50 let společného 
života oslavili 15. října na Cho-
dovské tvrzi manželé Emília a Jo-
zef Králikovi. Blahopřejeme!

60 let společného života – diamanto-
vou svatbu – oslavili v pátek 22. října 
2021 v obřadní síni Chodovské tvrze 
Zdeňka a Milan Tůmovi. Přejeme jim 
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších společných let.

Životní 

jubilea 

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

PAVEL KYTNER:  
VARIACE ROSTLINNÉHO MOTIVU
29. 11. 2021 – 8. 11. 2022 

Přijďte se v prosinci podívat do Artotéky na 
výstavu Pavla Kytnera, jehož hlavním objek-
tem zájmu se stalo detailní zachycení rost- 
liny. Autor využívá různých přístupů k jejímu 
co nejvěrnějšímu zachycení. Výchozí pozice, 
kterou zvolí, je pak určující pro konečnou po-
dobu obrazu.
Pavel Kytner je studentem 4. ročníku pražské Akademie výtvarných umění u prof. 
Dalibora Smutného. Věnuje se převážně kresbě a grafice, a to v tématech přírody, 
ale také interiérů či každodenních obyčejných věcí.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 29. 11. od 19.00 hodin.

Knihovna Opatov – Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11 

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

animační dílna 
Animační dílna kina Aero
11. 12. 2021 10–13 hodin
Artotéka, Opatovská 1754/14  
Praha 11, 149 00

V sobotu 11. prosince se v Artotéce 
uskuteční animační dílna kina Aero, 
během které budou mít děti příleži-
tost vytvořit si vlastní kratičký film. 
Pod vedením zkušeného lektora si 
děti v malých skupinkách postupně 
vyzkouší vše od výroby postaviček 
a prostředí až po závěrečný střih. Svůj 
film hned uvidí a dostanou ho domů. 
Dílna se uskuteční od 10 do 13 hodin 
v Artotéce, na pobočce knihovny Opa-
tov, a je určena pro děti ve věku 8 až 
15 let. Pozor! Dílny se může účastnit 
pouze 10 dětí. Místo je třeba si rezer-
vovat e-mailem na artoteka@mlp.cz, 
telefonicky na čísle +420 770 130 
258 nebo osobně v Artotéce. Dílna je 
realizována za finanční podpory měst-
ské části Praha 11 a je pro účastníky 
zdarma.



Stromy, naše stromy…
Na Dušičkový průvod Jižním Městem po 
loňské pauze vyrazily z Chodovské tvrze 
stovky dětí s lampiony, doprovázené 
rodiči. Deštivé počasí je neodradilo. 
Nyní už máme prosinec a oblíbení 
jihoměstští Mikuláši si načechrali 
vousy. Andělé shromáždili dárky 
a čerti s mručením zvažovali tíhu 
svých krosen a svůj úděl. Místo aby 
směli děti strašit, jak je odnesou do 
žhavého středu Země, přivlečou jim 
na vlastních zádech pozornosti. Není 
lehké být k ruce něžným andělům.

Na druhém konci časové vyhlídky je Sil-
vestr a zánik tohoto roku. Ještě předtím 
se však ozvou melodické tóny Pražské 
zvonohry, včetně docela buclatého zvo-
nu Prahy 11. Do uliční tmy opět svítí vy-
zdobené sloupy osvětlení na hlavních uli-
cích i mnoho stromů. Přibývá ozdobených 
oken. Vánoce se tyčí mezi svátky nejvýše. 
Odpouštíme jim, i když některý rok zrov-
na nevyjdou. Prostě poníka jsme ani letos 
nedostali, ale zůstáváme vděční za svá-
teční chvilky, za setkání i za chvíle poklidu, 
za tradiční vycházku. Taky za vidinu Vánoc 
příštích. Snášíme nějaké to přechodné kilo 
navíc a předchozí úsilí na přípravě tohohle 
sebeubližování. A třeba vám někde v he-
misférách bliká kontrolka štěstí, že jste 
dokázali způsobit vánoční radost jiným. 

Prima nápad byl, že letos došlo k vysazení 
jihoměstského vánočního stromu budouc-
nosti. Snad dobře zapustil kořeny, abyste 
ho vy malí mohli jednou obdivovat se za-
kloněnou hlavou. Když vznikalo Jižní Měs-
to, byla pečlivě sejmuta a odvezena cen-
ná ornice, ale vzniklá „měsíční krajina“ pak 
dlouho čekala na nový povrch a první jiho-
městské stromy. Z minula se vyskytova-
ly jen ojedinělé. Dodnes se drží chodov-
ská hruška za centrem Westfield Chodov. 
Památkové ochrany se dostalo torzu 
stromořadí kolem bývalé okresní silnice 
z Prahy do Chodova, dnes ulice Starocho-
dovské. Zástavbu Chodova zdobí hned ně-
kolik alejí a shluků stromů staršího data. 
Na Chodovci zbývá pár mohutných červe-
ně kvetoucích jírovců v místech, kde Pra-
ha chtěla zřídit nové Olšany. Staré duby 
na kraji Kunratického i Milíčovského lesa 
obdivujeme již na sousedních katastrech. 

Mnohé jihoměstské ulice si lidé vysáze-
li sami. Jeden hustý smrček jsme dostali 
právo vyvézt z budoucího prodloužení tra-
sy metra A u Skalky. Vzrostlý slouží dob-
ře jako místní orientační bod. Magistrát 
a radnice městské části brzy sázely také 
a pokračují dodnes. Několika mladým ze-
leným souputníkům ale štěstí nepřálo. 

Než se zpevnil jejich kmen a spodní větve, 
vyzkoušel na nich někdo svou sílu. Jedno 
nedlouhé stromořadí javorů jako by nikdy 
nešlo dosázet. Nejsmutnější je vzpomín-
ka, jak si kdosi dojel odříznout vrcholovou 
část ztepilého smrčku na Lečkově ulici na 
svůj vánoční strom domácí pohody. Zra-
něný smrk se ale vzepřel osudu, hrdě zve-
dl druhý vrchol a je ozdobou nároží.

Dnes roste v ulicích a parcích Prahy 11 
spousta stromů, rozšířily se plochy parků, 
zeleně i hřišť. Díky radnici, těm starostům 
a radním, kteří dokázali rezolutně obhajo-
vat zájmy občanů. Vzmáhá se Milíčovská 
alej a stromořadí v Centrálním parku. Při-
bylo dokonce stromů památných, zasa-
zených k určitému datu, události. Počet 
stromů v Praze 11 se nesnižuje, naopak, 
a druhová skladba nabývá na rozmanitos-
ti. Příští generace si budou užívat stínu je-
jich korun za předpokládané dlouhé vlny 
oteplování. Možná ale také ochrany před 
sněhem a deštěm za malé doby ledové, 
která se prý rovněž hrne. Pak včas před 
omrznutím hajdy domů, do tepla praž-
ských jihoměstských domovů, vstřícných 
nejenom ve dny Vánoc. 

 Jiří Bartoň

Předvánočním Hradem
Ve čtvrtek 9. prosince od 16 hod. se 
v opatovské pobočce městské knihov-
ny virtuálně projdeme některými část-
mi Hradu. 

24 Život na Jižním Městě

Jaká bude letošní zima – nezima? Pro srovnání starší pohled. Foto: Jiří Bartoň 

Roztylské proměny

Vlevo stav v létě r. 1993 (reprokopie ze Zeměděl. novin). Vpravo za ohradou současnost, snad vykročení ke konečnému stavu. Foto: Jiří Bartoň.
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Beachvolejbal 
na Mikulovce
V červenci 2021 začala FK Dukla JM spolu-
práci s 3M Beach s.r.o. Díky této spoluprá-
ci a společné investici (bez jediné dotace) 
byly opraveny a rozšířeny beachvolejba-
lové kurty na Mikulovce a v říjnu jsme do-
končili otevření nové a velmi moderní haly, 
kterou nám postavila společnost Imperial 
Bau s.r.o. Plachta je z jedné poloviny prů-
svitná slunečnímu svitu a z druhé je plná, 
aby tlumila a odrážela světlo dovnitř. Vše 
bez bočních barev, což umocňuje její výš-
ku a pocit ze hry. A nejen to! I vzducho-
technika je současné ferrari. Přijdťe si za-
hrát a sami uvidíte. Najdete nás na webu  
bvsp.cz nebo bvsp-mikulovka.reenio.cz.

Oddíl Beachvolejbalová škola Praha 

Se začátkem školního roku na Mikulovce 
začala působit Beachvolejbalová škola z.s. 
(dále BVŠP). BVŠP je oddíl, který sdružuje 
děti a mládež ve věku 6-18 let a do roku 
2020 působil ve Sportovní akademii Do-
myno na Novodvorské 12. V současnosti 

sdružujeme děti a mládež ve třech areá-
lech, připojili jsme Koráb v Praze 8 a od 
září 2021 jsme zahájili nábor a tréninky 
na Mikulovce.

„Vítám vznik nového sportovního oddílu na 
Jižním Městě a přeji mu do budoucna mno-
ho úspěchů. Věřím, že brzy naváže i úzkou 
spolupráci s místními MŠ a ZŠ,“ konstatuje 
radní pro sport Mgr. Jan Stárek.

Škola je pod metodickým vedením šéftre-
néra Mgr. Martina Tichého, bývalého dlou-
holetého reprezentanta ČR, několika-
násobného mistra ČR, člena metodické 
komise beachvolejbalu a trenéra reprezen-
tace neslyšících. Provoz školy zajišťuje Bc. 
Martin Šrámek, bývalý profesionální extra-
ligový hráč, několikanásobný mistr ČR a li-
cencovaný trenér beachvolejbalu. Účast-
níme se pražské JUNIOR BEACHLIGY 
a v letních měsících i svazových turnajů. 

Zakládáme si na jednoduchosti, účelnosti 
a především na kvalitě! Stavíme na kva-
litě tréninkového procesu, sebezdoko-
nalování a sebevzdělávání našich trené-
rů, aby mohli našim svěřencům předávat 
profesionální poznatky a rady. Výchova 

našich svěřenců probíhá nejen po strán-
ce sportovní, ale i psychické. Nechce-
me vychovávat pouze dobré sportovce, 
ale především férové, empatické a silné 
osobnosti. S tím souvisí i úzká spoluprá-
ce s rodiči našich svěřenců. Ano, vycho-
vat reprezentanta je skvělá věc. Ale mít 
krásný tým fungujících lidí (trenérů) a ši-
rokou základnu členů, kteří chápou vaši 
filozofii a řídí se jí, je SEN, který chceme 
přetavit ve skutečnost.

Co u nás na Mikulovce najdete?

Pro děti a mládež nabízíme tréninky dětí 
a teenagerů od září do června pod vede-
ním profi trenérů pro různé věkové sku-
piny – přípravku, mladší děti od 15:00–
16:30 a výkonnostní a starší děti od 
16:30–18:00.

Pro dospělé nabízíme jednorázové re-
zervace, stálé rezervace a tréninky s tre-
nérem. Provoz je otevřen od 18:00 do 
21:00 každý den. Dopoledne dle dohody. 
Připravujeme také páteční hry a víkendo-
vé turnaje. 

 Marcela Malivánková

Skvělý úspěch TJ JM Chodov 
V neděli 17. října se v Nymburce konal 
9. ročník mistrovství České republiky ju-
niorů v klasickém (RAW) silovém trojboji. 

Oddíl Powerlifting TJJM Chodov reprezen-
tovali Eliška Ročárková a Jakub Daněk. 
Eliška v kategorii do 57 kg vybojovala 

5. místo s výkony dřep 112,5 kg, bench-
-press 57,5 kg, mrtvý tah 125 kg. Kuba 
v kategorii do 93 kg vybojoval 2. mís-
to s výkony dřep 250 kg, bench-press 
152,5 kg, mrtvý tah 282,5 kg. Jakub 
se díky svým výkonům a značnému pro-
gresu nominoval na mistrovství Evropy, 

které se bude konat začátkem prosince 
ve Švédsku.

Oběma soutěžícím děkujeme za kvalitní 
výkony a vzornou reprezentaci a Kubovi 
přejeme hodně štěstí na ME.
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• Volby rozdaly karty, čeká nás bída 
a chudoba | Vážení spoluobčané, volby 
dopadly porážkou Babiše a vítězstvím 
demobloku. Takže místo Babiše bude-
me mít Fialu. Na naší bídě a chudobě to 
nic nezmění. Hospodářská krize dotírá 
také na hlavní město Prahu. Asi to bu-
deme muset pánům z magistrátu vysvět-
lit osobně: nebudou peníze na cyklostez-
ky, autonabíječky, cyklopruhy a festivaly 
bubnování na vozovce určené pro auta. 

Zapomeňte. Za poslední peníze nakoupí-
me barvu a přemalujeme vaše vyhrazené 
pruhy a vrátíme je zpátky autům. Zasta-
víme každodenní zácpy na Jižním Městě. 
Vrátíme cenu jízdného v MHD na přija-
telnou úroveň. 40 korun je prostě moc, 
nebo co myslíte vy? A nakonec se do-
čkáme i těch našich psích hlídek, proto-
že si občané nenechají rabovat majetek. 
Bytů je na Praze 11 více než dost. Teď 
by to chtělo ještě lidi, kteří na ně budou 

mít. Záloha na elektřinu 9 000 měsíčně? 
Vážně? Kdo z vás bude mít na elektřinu, 
plyn, nájemné a případně utáhne ještě 
auto? Nastal čas, aby se šetřilo. My, co 
tu žijeme máme nejlepší šetřicí program. 
Chceme levné město, pořádek, čistotu 
a sociální program pro ty, kterým hrozí, 
že skončí na ulici. Každý zachráněný lid-
ský osud je levnější než tlupa bezdomov-
ců v ulicích. 
 Libor Pechmann, My, co tu žijeme

• Práce na radnici Prahy 11 se po mém 
odvolání téměř zastavila! | Milí sousedé, 
rád bych vám v této složité době všemož-
ného zdražování a neustálých špatných 
zpráv, které se k nám valí spolu s novou 
vládou slepenců SPOLU a PirSTAN, napsal 
něco pozitivního z Jižního Města, ale bo-
hužel není příliš co. Představte si, že po-
slední Zastupitelstvo schválilo prakticky 
jen jediný materiál. Ten, který jsem připravil 

s opozicí pro podporu rodiny, která byla ne-
spravedlivě vyloučena z privatizace bytu. 
Ostatní tisky, včetně třeba důležitých spor-
tovních grantů, radní stáhli z programu, 
aniž by vysvětlili proč. Vůbec se o nich ne-
jednalo ani nehlasovalo. Na poradu vede-
ní kolegové předkládají historicky nejméně 
tisků. Jeden týden to byly 4, druhý 5 tisků. 
Když jsem byl v radě, sám jsem každý tý-
den zpracoval víc materiálů než oni všichni 

dnes dohromady. Asi se řídí heslem: „kdo 
nic nedělá, nic nezkazí“. Umíte si předsta-
vit, co bude s Jižním Městem po roce ta-
kového bezvládí? Já bohužel ano a je mi 
z toho smutno. Pokud vás zajímá více in-
formací z dění na Praze 11, sledujte, pro-
sím, mé týdenní reporty na sociálních sítích 
a mém blogu. Pokud možno vám všem 
přeji klidné vánoční svátky!
 Ing. Ondřej Prokop, ANO

Názory zastupitelů

• Na Jižním Městě se více kácí, než sází 
– před zelení dává radnice přednost de-
veloperskému betonu | Všimli jste si, jak 
se vás radnice Prahy 11 snaží přesvěd-
čit, že je Jižní Město rok od roku zele-
nější? Seznámili jsme se se skutečnými 
čísly z Odboru životního prostředí Pra-
hy 11 a výsledek nás šokoval. Zatímco 
od r. 2019 do září 2021 bylo na Jižním 
Městě vykáceno 324 vzrostlých stromů 
a pro developerské záměry má souhlasné 

stanovisko k vykácení dalších 257 vzrost-
lých stromů a 16 tis. m2 keřových poros-
tů, bylo ve stejném období vysázeno pou-
ze 543 nových stromků. Mladé stromky 
mají navíc oproti těm desítky let vzrost-
lým pokáceným stromům téměř nulovou 
účinnost v ochraně proti prachu, hluku, 
vytváření příjemného klima, stínu a bio-
diverzity – jeden pokácený osmdesátile-
tý strom dostatečně nahradí 5 stromů do 
50 let nebo 25 stromů do 20 let stáří. 

Plánované developerské záměry dále při-
praví Prahu 11 o několik desítek hektarů 
zelených ploch, přičemž nevznikl jediný 
metr čtvereční nové zeleně. Zeleň na Jižá-
ku je tedy dramaticky likvidována ve pro-
spěch developerských záměrů. Stávající-
mu vedení městské části ve složení Piráti, 
ANO, ODS, TOP 09-STAN za tuto chmur-
nou bilanci můžete poděkovat za necelý 
rok v komunálních volbách.
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Mečiarovská laťka | Někteří z nás (ti 
jen o trochu dříve narození) si jistě vzpo-
mínají na to, jak se Mečiar (premiér slo-
venské vlády, pro ty později narozené) 
před dělením Československa ve sloven-
ské televizi chlubil tím, že když chce do-
sáhnout svého cíle, tak nasadí laťku výše. 
(O kolika centimetrech mluvil? O 120? Už 
si to přesně nepamatuji.) 

Pak se laťka sníží, což druhá strana bere 
jako vyjednaný kompromis, ale on dosá-
hl přesně toho, co chtěl. Občas si na tuto 
situaci vzpomenu, když vidím chování 
developerů na Jižním Městě. V poslední 
době se to stalo např. v případě zámě-
rů Ovčárny, Kotelny Gregorova, Výstav-
ní (Central Group) nebo záměru U Raka. 
Developer sníží stavbu o jedno dvě patra 

a představitelé na radnici, kteří mají há-
jit zájem obyvatel, se tetelí blahem, jak 
se jim podařilo developera přesvědčit 
o kompromisu. (Přitom např. v případě 
záměru U Raka obyvatelé nechtějí žád-
nou věž.) Uvědomme si ale, že na tako-
vou hru musejí být vždy dva. Pojďme zku-
sit ji prostě nehrát.
  Zuzana Malá, HPP 11

• Smlouvy s developery uzavírané mís-
tostarostou Sedeke (ODS) jsou výhod-
né pro developery, a nikoli pro městskou 
část a její občany | Za souhlas se zámě-
rem výstavby bytových domů či kance-
lářských komplexů vyžaduje mnoho obcí 
a městských částí po developerech finan- 
ční příspěvek na doplnění potřebných slu-
žeb a infrastruktury. Většinou se jedná 
o částku 1000–2000 Kč/m2 podlahové 
plochy. U nás na MČ P11 je tomu však 

jinak. Smlouvy s jednotlivými developery 
separátně dojednává místostarosta Se-
deke (ODS). Utajeně, bez vědomí zastu-
pitelů i občanů. On a nikdo jiný rozhodu-
je, jaké plnění bude MČ po developerovi 
požadovat. A jaké jsou výsledky těchto 
jednání?
Dosud bylo uzavřeno šest takových 
smluv s rozlohou podlahových ploch sta-
veb cca 200 tis. m2. Pokud se těšíte, na 
kolik stovek milionů si MČ přišla, budete 

zklamáni. Není to ani 400 mil. Kč, není to 
ani 200 mil. Kč, je to pouhých 5 mil. Kč. Mís-
to jasného, předem stanoveného finan- 
čního příspěvku obsahují smlouvy závazky 
developerů k vybudování silnice, parkova-
cích míst nebo náměstí. Přičemž většina 
těchto prvků je povětšinou původní sou-
částí projektu, tedy nic navíc pro MČ a pro 
občany. Už víte, proč je pokladna Prahy 
11 prázdná a proč Jižní Město nevzkvétá?
  Ladislav Kos, HPP 11

• Připravte dětem a seniorům hezké 
Vánoce!| Stejně jako minulý rok zapoji-
lo se i letos Re-use dětských věcí Pra-
ha 11 (Modletická 3) do vánoční sbírky 
Krabice od bot. Tato sbírka Diakonie ČCE 
pomáhá „zachránit” Vánoce chudým dě-
tem, pro které je často dárek z této sbír-
ky jediný, který pod stromečkem najdou. 
I na Jižním Městě je řada takových ro-
din, pro které nejsou Vánoce tak úplně 
„šťastné a veselé”. Díky vám se to ale 

může jednoduše změnit. Stačí, když vez-
mete obyčejnou krabici od bot a zabalí-
te do ní hračky a další věci (např. kníž-
ky, pastelky, sladkosti), které by mohly 
nějaké holčičce či klukovi udělat radost, 
a přinesete ji do 5. 12. do re-use centra 
(pův. sklad dětských věcí pro pěstouny). 
A pozor! Nemusí to být jen hračky nové, 
můžete třeba společně s dětmi vybrat 
ty, se kterými si již nehrají, ale které 
jsou stále ještě v pěkném stavu. Pomoci 

můžete Ježíškovi ale i s nadílkou pro 
osamělé seniory nebo maminky a tatín-
ky obdarovávaných dětí či jim věnovat 
trochu vánočního cukroví. Všechny infor-
mace ohledně sbírky (jak zarezervovat 
dárek, co zabalit, kam jej přinést apod.) 
i fotografie a videa z loňského ročníku 
sbírky najdete na facebookových strán-
kách re-use. Veselé Vánoce a hodně 
zdraví do nového roku!
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Vážení občané Prahy 11 | Funkce za-
stupitele není spojena jen s řešením poli-
tických či komunálních záležitostí. Při se-
tkáních s občany často vyslechnu mnoho 
lidských příběhů. Radosti i strasti života 
mohu občas přispěním radou, kam nejlépe 
na úřad se obrátit o pomoc, alespoň čás-
tečně ulehčit. Dovolte mi, abych dušičko-
vý čas, ve kterém právě probíhá uzavírka 
sloupku do prosincového vydání časopisu 
Klíč, věnovala vzpomínce a uctění památky 

našich blízkých zesnulých či sousedů, kte-
ří nás opustili nejen v důsledku pandemie 
koronaviru. Na žádost rodiny a okruhu pří-
buzných, bývalé manželky, dospělých synů 
a vnoučat věnuji tento sloupek vyhrazený 
názorům zastupitelů k oznámení, že dne 
1. září 2021 ve věku 66 let nečekaně ze-
mřel pan Pavel Geberle. Život jmenova-
ného byl neodmyslitelně spjat s pobytem 
na Praze 11, s jeho nerozlučnými kama-
rády a spolupracovníky ze společnosti 

Kolektory Praha a.s., ve které byl dlouhole-
tým, loajálním a velmi spolehlivým zaměst-
nancem. I já mám nezapomenutelné osob-
ní vzpomínky zejména z dětství, kterými se 
zesnulý neopakovatelným způsobem a na-
vždy zapsal do mé paměti. Proto cítím, že 
se sluší dát vědět všem lidem, kteří daného 
člověka byť i vzdáleně znali a měli k němu 
vztah, že nás navždy opustil.
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková,  
 Piráti / bez PP
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• Zastavili jsme výstavbu na Praze 11! 
| Vážení spoluobčané, kandidoval jsem 
v roce 2018, aby se už nestavělo. Roz-
pad koalice přinesl zajímavé výsledky ve 
Výboru pro územní rozvoj a životní pro-
středí. Zastavili jsme všechny nové deve-
loperské projekty. Neprošel projekt Rezi-
dence Tatarkova ani Dům dentální péče 
v historické zástavbě Starého Chodova, 
kam přece vůbec nepatří. A protože na 
vaše zuby myslíme, navrhli jsme směnu 

pozemku a umístění nového zubařského 
střediska na vhodnější adresu. 
Developeři nám tvrdí, že Jižní Město je 
zbytečně moc zelené. I kdyby, my ho 
chceme ještě zelenější. Každý z vás, čte-
náři, máte právo určovat podobu naší 
Prahy 11. 
Nevzdávejme to. Můj mandát vzni-
kl z obyčejného občanského protestu. 
A dnes reálně brzdím developery a bo-
juji za zelenější Jižní Město. Ba co víc, 

pravidelně máme v hlasování násobně 
větší podporu našich bodů, než je počet 
členů našeho klubu, a to v bodech vý-
sadba stromů, bezplatné parkovací ná-
stavby na velkoplošných parkovištích 
a odmítnutí drnčící tramvajové trati pod 
vašimi paneláky. Napište nám na vasicekr 
@praha11.cz vaše podněty a my je obra-
tem navrhneme na nejbližším zastupitel-
stvu. Sloužíme vám! 
 Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Tatarkova, přechod Ryšavého, Zdimě-
řická přestavba trafostanice na bytový 
dům a mnoho dalšího | Každý měsíc sle-
dujeme a řešíme události na Jižním Měs-
tě. Zatímco je údajně koalice rozpadlá, 
dva radní jsou odvolaní, do draze rekon-
struované ubytovny Sandra zatéká, Aré-
nu ledových sportů řídí bůhví kdo, Rada 
MČ se rozhodla zbytek volebního období 
vysedět. Jediná oblast, která jede na plné 
obrátky, je územní rozvoj místostarosty 

Sedeke (ODS). Občané Tatarkova, Mni-
chovická, seznámili jste se s nejnovějším 
developerským nápadem? „Residence 
Tatarkova“ 5 pater, 58 bytů na „deve-
loperské louce” u Bajkonurská/Tatarko-
va. Domů má být 5–6 a nikdo neví, pod-
le jakých pseudostudií investor postupuje. 
Místní SVJ se stavbou údajně nemají po-
tíž. Dnes bylo zahájeno řízení přestavby 
trafostanice Zdiměřická na 4patrový by-
tový dům. Parkuje se vám na Zdiměřicku 

báječně? Tak bude ještě líp :). Řešila jsem 
zavřený podchod Ryšavého – nepřipra-
vená informovanost obyvatel, senio-
rů Blatenská, ZŠ Pošepného a zejména 
bezpečnost dětí dovedly téma až na za-
stupitelstvo. Přechod pro chodce Ryšavé-
ho by měl být hlídán městskou policií ráno 
i odpoledne do konce oprav. Sledujte naši 
práci a zapojte se. Nejdůležitější věc závě-
rem – hodně zdraví a krásné Vánoce.
  Šárka Zdeňková, HPP 11

• Živelný rozvoj | Investoři požadují na 
MČ Praha 11 odsouhlasení stavebních 
záměrů. Předkládají však jen objemové 
studie, aniž by přitom dokladovali soulad 
s územním plánem hl. m. Prahy (ÚP), ře-
šili šetrnost záměru k okolí, k životnímu 
prostředí. 
Kdo navrhuje vydání územního rozhodnu-
tí, je povinen dbát, aby záměr byl v soula-
du s ÚP, s požadavky na využívání území 
a na veřejnou dopravní nebo technickou 

infrastrukturu, byl v souladu se zvláštní-
mi právními předpisy včetně na ochranu 
životního prostředí a šetrný k zájmům 
vlastníků sousedních pozemků a staveb 
(§ 90, 76). ÚP určuje základní regulaci 
území, vymezuje hranice zastavitelného 
území obce, řeší přípustné a nepřípustné 
funkční využití ploch, ve veřejném zájmu 
prostřednictvím regulace chrání a rozví-
jí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území (§ 18). 

ÚP byl projednán veřejně, je dostupný jak 
správním orgánům, ale též samosprávě, 
vlastníkům, podnikatelům, investorům, 
obyvatelům Prahy. Koalice se záměry 
souhlasí bez ohledu na nesoulad s re-
gulativy ÚP, stanovuje podmínky, uzaví-
rá s investory smlouvy, vše za zády ve-
řejnosti. Zcela vědomě podporuje živelný 
a megalomanský rozvoj v zájmu investo-
rů na území JM. 
 Katka Zelenková, HPP 11

• Školství je pro mě na prvním místě 
| Školství je již dva roky sužováno ko-
ronavirovou krizí a nezdá se, že by se 
blýskalo na lepší časy. Počty tříd v ka-
ranténách i počty nakažených ve ško-
lách rostou. Oblast, o kterou by mělo 
jít v této době především, se však stala 
míčkem na politickém hřišti. HPP 11, kte-
ré v rámci úspor v rozpočtu chtělo snižo-
vat objem peněz ve školství, se rozhodlo 
situaci ještě více destabilizovat návrhem 

na odvolání mé osoby z postu radní pro 
školství. Návrh podpořilo mj. i hnutí ANO, 
jehož místostarosta pro majetek Ondřej 
Prokop stále ještě nevypořádal své body 
z otevřeného dopisu ředitelů (jmenovité 
opravy a technické prohlídky). Bylo sku-
tečně školství strategickou gescí bývalé 
koalice, nebo se stalo předmětem poli-
tických her? Pro Piráty je téma školství 
klíčové, a zvláště v této nelehké době. 
Jsem ráda, že se mi podařilo realizovat 

řadu věcí, ať už zajistit část financí na do-
stavbu Starochodovské školy, letní pro-
voz MŠ, či elektronické registrace do MŠ 
a ZŠ. Ve spolupráci s odborem jsem od-
startovala dva nové projekty (Demokra-
tická kultura a startovat bude i projekt 
z norských fondů zaměřený na rizikové 
chování dětí). Těší mě, že jsem mohla po-
moci i řadě občanů v individuálních poža-
davcích. Pracuji pro vás stále.
  Zuzana Ujhelyiová, Piráti

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
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O budoucnosti pražského  
ovzduší rozhodujeme už teď
■ Cesta ke splnění klimatického plánu 
metropole tkví v rozmanitosti paliv, 
která si sami produkujeme, nikoli 
v pálení fosilního plynu uprostřed města.

Před zástupci Prahy stojí nelehký úkol. Ten 
spočívá v řešení otázky, jak splnit do roku 2030 
klimatický plán, který by měl Pražanům dát 
záruku, že budou dýchat čistý vzduch a Praha 
bude zdravým místem pro život. Velkou roli 
v rozhodování o budoucím zdraví jejích oby-
vatel hraje způsob vytápění pražských do-
mácností. Praha je napojena na dálkové vytá-
pění. Teplárenskými tepnami proudí energie 
do domovů, kanceláří, výrobních budov, škol, 
nemocnic i  úřadů. V  mnoha ohledech je tak 
naše hlavní město již dávno o mnoho napřed 
i před jinými evropskými metropolemi. 

Pražské tepny
Energie je totiž v Pražské kotlině rozvádě-

ná tepnami teplárenské soustavy, které jsou 
napojeny na 34 kilometrů dlouhý externí te-
pelný napáječ. Pro Prahu to znamená čistý 
vzduch a  stovky komínů, které nikdy nemu-
sely být postaveny. Pražané by měli být os-
tražití a  sledovat konání svých zástupců na 
radnicích, aby nedocházelo k  odpojování od 
této v Evropě jedné z nejrozsáhlejších tepel-
ných soustav. Každý odpojený dům, každá 
čtvrť znamená pomalou destrukci soustavy 
a  nutnost nahradit chybějící teplo lokálním 
zdrojem, který bude vypouštět emise přímo 
v  pražském intravilánu. Zvláště nebezpečné, 
a zcela v rozporu s klimatickým plánem, je na-
hrazování dálkového tepla výhradně spalo-
váním plynu. Plyn je fosilním palivem, stejně 

v  metropoli. Úplným nahrazením sítě tepen 
dálkového vytápění domovními nebo bloko-
vými kotelnami by se zhoršila emisní situace 
téměř na polovině rozlohy Prahy! Uvnitř hlav-
ního města by se tak vyprodukovalo až 207 
tun emisí oxidů dusíku ročně a nízké komíny 
domovních kotelen by nedokázaly dostateč-
ně rozptýlit spaliny do ovzduší. To znamená, 
že téměř polovina Prahy by začala dýchat hor-
ší vzduch. 

Síť teplárenských tepen je průběžné ino-
vována, což nám umožňuje dýchat násob-
ně méně oxidů síry, dusíku, oxidu uhelnaté-
ho a  tuhých látek. Proudí jimi také energie 
z nerecyklovatelného odpadu, který by jinak 
skončil na skládkách. 

Zdrojem je Zařízení pro energetické využi-
tí odpadů Malešice (ZEVO). Ročně smysluplně 
zpracuje 31 tisíc vagónů komunálního odpa-
du z celé Prahy a díky síti teplárenských tepen 
vyhřeje 20 tisíc domácností a několik průmys-
lových areálů. V plánu společnosti Veolia, kte-
rá pražské tepny provozuje, je postupný pře-
chod na čisté a obnovitelné zdroje paliva. Plyn 
v tomto plánu hraje jen přechodnou roli, Veo-
lia totiž hledá cesty, jak fosilní paliva nahrazo-
vat biomasou a  dalšími obnovitelnými zdro-
ji. Velmi perspektivní je energetické využívání 
odpadů, ať už je to kromě výše zmíněného ko-
munálního odpadu likvidace kalů, anebo od-
padní teplo z čistíren odpadních vod. 

Naším cílem by tedy mělo být využít dobře 
tepla a energie, které sami produkujeme, a ni-
koli uprostřed města pálit fosilní palivo dove-
zené z Ruska.

Teplo do jednotlivých domů přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od teplárny. Tyto technic-
ké stavby nemusí být nudné. Pražská teplárenská pomalovala své výměníkové stanice pestrými barvami.

jako uhlí, a  z  dlouhodobého pohledu je ten-
to způsob vytápění uvnitř měst neudržitelný. 
Městským částem, které se rozhodnou pro ta-
kovou cestu, hrozí, že jejich stamiliónové in-
vestice budou zmařeny a za deset let budou 
nuceny hledat novou cestu a  znovu investo-
vat obrovské částky do nových technologií.

Klimatický plán Prahy
Dálkové vytápění je jedinou cestou, 

jak dlouhodobě splnit klimatický plán 

V roce 2012 byl hlavní tepelný napáječ přiveden na levý břeh Vltavy v oblasti Holešovic štolou vyhloubenou více 
než 25 metrů pod úrovní dna Vltavy.
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  JJAAKK??  

- výuka probíhá na pobočce  nebo  ROLINO 8 - Háje ONLINE

- žáci jsou rozděleni do skupinek podobného věku a znalostí

- ve skupinkách je maximálně 7-8 žáků, 

- : před samotnou výukou zašleme všem žákům součástí je ONLINE AKTIVAČNÍ BALÍČEK, 
učebnice ve formě pracovních sešitů s vlastním jménem, a mnoho dalších věciček...

-  PREZENČNĚ: veškeré věci dostanou žáci přímo na výuce, učebnici, svačinku atd...

- mimo tvrdé práce zažijí žáci i spoustu legrace a jazykových her, menší žáci si vyrobí kolíčkové 
figurky či vlastní pexesa, starší zase tabulky triád, gramatické přehledy apod., a všichni poté 
tematické myšlenkové mapy... 

-  pro všechny žáky BEZ omezeníZDARMA

- každý žák se může přihlásit na jeden termín ZDARMA

- více info a přihláška na: www.rolino.cz/klic

Jednodenní AJ kurzy VÁNOCE 2021

www.rolino.cz/klic

AANNGGLLIIČČTTIINNAA  pro děti ZZDDAARRMMAA

Jednodenní AJ kurzy ZDARMA
11.12. (SO) nebo 12.12. (NE) 8:30-11:30 nebo 12:30-15:30

www.rolino.cz/klic

29 Na trhu více
než 29 let

77xx  vv  PPrraazzee
ROLINO 7
STODŮLKY
Praha 13 - Stodůlky

ROLINO 2
NÁM. MÍRU
Praha 2 - Vinohrady

ROLINO 3

HOSTIVAŘ

Praha 10 - Hostivař

ROLINO 4

HANSPAULKA

Praha 6 - Hanspaulka

ROLINO 1
FLORA
Praha 3 - Vinohrady

ROLINO 9
PROSEK
Praha 9 - Střížkov

ROLINO 8HÁJE
Praha 11 - Háje

ZZDDAARRMMAA

SSOOBBOOTTAA  1111..1122..  nneebboo  NNEEDDĚĚLLEE  1122..1122..22002211

nebo 

prezenčně



BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje 
děti. Nevadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i s věcným břemenem na dožití 
možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509
• Koupím chatu, chalupu do 50 km od 
Prahy, v dobrém i špatném stavu. Děkuji za 
nabídku, tel.: 725 911 070
• Jsme rodina s dětmi a hledáme 3 – 4 
pokojový byt na Chodově nebo na Hájích. 
Nejsme RK. Platíme bez hypotéky. Děkuji za 
nabídky, Fidlerová, tel. 778 556 799,  
kata.fidlerka@seznam.cz
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na 
JM jako doma! Prodáme, pronajmeme, 
vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme 
dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 
ZDARMA poradit do našich kanceláří: 
Petýrkova 1993/30 a Květnového vítězství 
2408/5 na tel. 607 00 11 88, na  
e-mailu: info@jihomestskereality.cz
• Hledám 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
• 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
• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. 
Hlouška nabízí profesionální a ověřené 
služby při prodeji bytů na Jižním Městě. 
Využíváme nejmodernější technologie při 
prezentaci, postupy i databázi zájemců, 
abychom klientům zajistili nejvýhodnější 
prodej jejich bytu. HLOUŠEK REALITY Re-
alitní centrum Jižní Město. Vestibul metra 
Opatov. www.zbynekhlousek.cz, tel. 732 
237 741, 732 174 735
• Koupím 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
SLUŽBY
• Vážení zákazníci, nabízíme malířské 
práce, štukování stěn i stropů.  
Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

• Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů a neby-
tových prostor. Tel.: 732 359 883,  
www.rek-bachr.cz
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 
Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738,  
marti.dvorak@centrum.cz 
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.
• 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
• 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
• 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
• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad, Tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. 
Pracujeme v RESPIRÁTORECH a používá-
me vlastní přípravky. Tel. 737 139 900
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CK FISCHER – OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00, Praha 4
Tel.: 777 755 714
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DARA MONT s.r.o. 
DEZINFEKCE 
společných prostor  
v panelových domech, 
prevence COVID-19,  
cena za postřik a celý vchod 
185 Kč bez DPH,
DEZINSEKCE 
hubení štěnic, švábů apod.,
DERATIZACE
hubení hlodavců.
Info: 774 598 517

• 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

• 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
• 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
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, moni-
torů atd. Rozumné ceny. AVC SERVIS –  
tel.: 222 361 720, mob.: 602 390 630
• 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
• 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
• 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
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, 
výměna skel, seřízení kování, žaluzie 
a parapety. Tel.: 737 202 354
• Zdravotní a relaxační masáže Jana 
Červinková. Kontakt 774 140 904. 
Pracovní doba dle dohody i víkend. 
Ulice Petýrkova
• Instalatérské práce, topení,  
zedn. práce. Výměna kuch. desek a dřezů. 
Volek-Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost,  
kvalita, osobní přístup. Tel: 773 540 
170, email: info@cisteniburian.cz, 
www. cisteniburian.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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci... T. 777 
285 669, www.kadernice-do-domu.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, P 4, 
Brandlova 1558/5 (metro Háje) nabízí 
právní služby - občanské, obchodní, 
rodinné, pracovní, trestní právo.  
T: 606 125 069, email: causa@cmail.cz, 
www.advokatcausa.cz
•Pokácíme strom u vašeho domu 
z naší vysokozdvižné plošiny. Stromy 
rozřežeme odshora dolů, odpad  
odvezeme, pařezy vyfrézujeme.  
Tel.: 724 006 275, info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group.cz/plosina
• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
580 Kč/AUTO. Pevná konečná cena 
bez poplatků za čekání a nástup, max. 
4 pasažéři, snadné objednávání, spo-
lehlivost. www.mrtransfer.cz, tel. 603 
431 716, 608 553 080
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, 
Koberce, Plovoucí podlahy. Návštěva 
se vzorky, zaměření a cenová kalkulace 
ZDARMA. E-mail: blahapodlahy@
seznam.cz, mob.604 623 052
PRÁCE
• SPRÁVCE AUTOPARKU – Společ-
nost zabývající se pronájmem luxusních 
vozidel, hledá technicky zaměřeného 
pracovníka na samostatnou pozici 
správce autoparku. Bližší informace na 
tel.: 725 954 970
• Hledáme zdravotní sestru a admi-
nistrativní pracovnici/ka na část. nebo 
plný úvazek do ordinace prakt. lékaře 
na P 4, tel.č. 722 292 004
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
• Koupím LP desky, staré pohlednice 
a křišťálový lustr. Tel: 602 821 910
• Pronajmu uzavřenou garáž na JM. 
Vjezd z ulice Podjavorinské. Tel. 604 
331 616
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Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ

INFINIT SEN – SENOHRABY U PRAHY 
jen pár kilometrů od vás

Dárkové poukazy můžete zakoupit na recepci nebo on-line na:
www.sen.infi nit.cz

DARUJTE RELAXACI 
V SAUNOVÉM SVĚTĚ NEDALEKO OD VÁS

• 6 DRUHŮ SAUN • SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
• RELAXAČNÍ ZÓNY • OCHLAZOVACÍ JEZÍRKO • FRESH BAR

• MASÁŽE • ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY • WELLNESS POBYTY
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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Lze INZERCI zahrnout do režimu 
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

Pro více 
informací nám napište na 
info@regionalnivydavatelstvi.cz

ANO!

Kupon na jízdu  
ZDARMA  
po Praze  

v hodnotě 150 Kč

Promo kód  
po registraci  

v appce Bolt v sekci 
Slevy „BOLTPRG1“ Jezděte  

chytře.

Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním 
a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Chceme 

tak zabránit dalšímu týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání dítěte z rodiny či jeho 
dlouhodobému setrvání v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho rodinou, poskytujeme komplexní 
psychosociální podporu, a to ambulantní a terénní formou.

Více informací na: cestounecestou.org 

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010
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Aerobic - Agnesky
Aerobic - Fitness
Aerobic - Minnies
Aerobic - Puppies
Aerobic - Sweetie
Aerobic - Žabičky

Baletní výření
Contemporary Dance

Dance aerobic
Diversity Dance Group

Hip hop - Sweet Killers
Ladies Style - Juicy Divas

Modern dance group
Moderní tanec - Fialky

Moderní tanec - Flowers
Step aerobik - Catz

Step aerobik - Daisys
Step aerobik - Ladybug

Street Dance - Lovers
Taneční přípravka - Konvalinky


