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Zpravodaj  městské část i  Praha 11
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Zkušební provoz nově
zrekonstruované křižovatky
Opatovská x Chilská spuštěn

Praha 11 zve  
k bruslení,
tentokrát s řadou novinek!

Snažíme se nabízet  
klientům bohaté  
portfolio služeb

Revitalizace brownfieldů
jako priorita 
pro rok 2022
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ŘIDIČ/KA SPECIÁLNÍHO VOZU SK. C

Co u nás dělá řidič sk. C?
• řídí popelářský vůz nebo speciální vůz nad 7,5t, se 

kterým: 
-  zajišťuje zimní údržbu komunikací, čistí odvodnění, 

udržuje a čistí podchody, ovládá hydraulickou ruku 
či jeřáb.

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. Šaman, tel. 731 626 422 (Praha 10 ZEVO)
p. Nejedlý, tel. 603 198 740 (Praha 10)
p. Bendičák, tel. 604 291 255 (Praha 10)
p. Bartoš, tel. 605 235 805 (Praha 9)

POPELÁŘ (PRAHA 1, 4, 6, 10)

Co u nás dělá popelář?
• vynáší, nakládá a odnáší nádoby s odpadem;
• odstraňuje nečistoty způsobené při vynášení 

a vyprazdňování nádob;
• eviduje závady.
Hledáme právě Vás, protože:
• máte dobrou fyzickou kondici a schopnost výkonu 

práce venku za každého počasí na komunikacích 
v silničním provozu.

Vedoucí: 
p. Pazdera, tel. 736 518 278 (Praha 1)
p. Syrový, tel. 734 693 376 (Praha 4)
p. Kopsa, tel. 739 531 944 (Praha 6)
p. Novosád tel. 734 693 323 (Praha 10)

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK TŘÍDĚNÉHO ODPADU (PRAHA)

Co u nás dělá manipulační dělník?
• Třídící činnosti, úklid na provoze, komunikuje se 

zákazníky, pracuje na PC.
Hledáme právě Vás, protože:
• umíte pracovat s PC (základní podmínka!!!);
• jste fyzicky zdatní, spolehliví a dochvilní.
Vedoucí: 
p. Sedláček, tel. 736 518 112

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

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., 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. 

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.

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.



rád bych vás všechny pozdravil v novém, ještě úplně čerstvém roce 2022 a doufám, že vstup do něho 
bude co nejlepší a nejšťastnější. 

Přeji vám za sebe i celé vedení městské části, ať se vám v roce 2022 dobře daří, jste šťastní a spokojení s lidmi, 
které máte kolem sebe, ať už je to nejbližší rodina, či přátelé nebo kolegové v práci. 

Přál bych si, aby se nám všem dařilo alespoň o kousek lépe než v loňském roce a podařila se nám splnit naše 
přání a očekávání. 

Udělalo by mi radost, kdyby složitá doba, která trvá už dlouho, pominula, abychom se mohli scházet, pracovat, 
bavit se a přitom se zhluboka a bez respirátorů nadechnout. 

Potěšilo by mě, kdybychom k sobě v roce 2022 jako lidé nacházeli cestu, uměli se společně radovat i řešit pro-
blémy a dohromady vytvářeli harmonické prostředí pro nás všechny.

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Mílí sousedé  
a čtenáři našeho časopisu, 
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Akce Milostivé léto nabízí dlužníkům 
možnost dostat se z exekucí 
Lidé, kteří se dostali do exekucí kvůli nesplaceným poplatkům, pokutám 
či nájmům vůči Magistrátu hl. m. Prahy, jeho městským organizacím nebo 
městským částem, mají nyní jedinečnou příležitost zaplatit mnohem menší 
dluh díky tzv. Milostivému létu. Akce potrvá už jen do 28. ledna.

Milostivé léto má pomoci lidem dostat 
se z exekucí nejen vůči státu, ale i kra-
jům a obcím. Týká se tedy také dlužníků 
Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí 
a městských organizací. Jak celý mecha-
nismus funguje? 

V rámci akce stačí dlužníkům zaplatit 
pouze jistinu dluhu, tedy původní neza-
placenou částku, a poplatek exekutoro-
vi. Naopak už není nutné hradit veškeré 
sankce, úroky z prodlení, penále a dal-
ší náklady, které se nastřádaly k dluhu 
a z několika stokorun se mohly vyšplhat 
až na desítky tisíc korun. Ty budou díky 
Milostivému létu odpuštěny, takže se 
výsledný dluh výrazně sníží.

„Velmi oceňujeme pražskou iniciativu, 
kterou se rozhodla následovat celá řada 
dalších měst. Zároveň z dat České tele-
vize vychází, že Pražský dopravní podnik 
vede z veřejnoprávních institucí po VZP 
exekuce proti nejvyššímu počtu lidí. Zde 
bych rád apeloval na to, aby exekutoři 
najatí pražskými firmami dodržovali zá-
kon, protože z praxe vidíme, že například 
exekutor Podkonický požaduje po dluž-
nících dvojnásobné náklady. Doporuču-
ji dlužníkům, aby mu to neplatili a obrá-
tili se na naši helplinku," popisuje Daniel 
Hůle z organizace Člověk v tísni. 

V případě hl. m. Prahy a jeho organizací 
se dluh nejčastěji týká různých neuhra-
zených poplatků, nedoplatků za odvoz 
odpadu, pokut z jízd načerno nebo tře-
ba dluhů vůči dodavateli energií či za ná-
jem v obecním bytě.

„Dluhová spirála bohužel trápí až příliš 
velké množství českých domácností a ty 
se v důsledku toho ocitají mimo sys-
tém. Milostivé léto je pro ně příležitos-
tí, která jim může znovu otevřít dveře 
k normálnímu životu. Je to také příleži-
tost pro celou naši společnost, jak vyře-
šit část problému, který zatěžuje veřej-
né rozpočty. Praha se proto do projektu 
ráda zapojila a nyní je na místě vyzvat 
Pražany, kterých se problémy s exekucí 
týkají, ať této možnosti využijí,” doplňu-
je MUDr. Zdeněk Hřib (Piráti), primátor 
hl. m. Prahy.

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 25. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11 je naplánováno  
na čtvrtek 20. 1. 2022 od 9:00 hodin. 

Vzhledem ke koronavirové situaci 
sledujte, prosím, pro bližší  

informace web MČ Praha 11  
www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

Zkušební provoz nově 
zrekonstruované křižovatky 
Opatovská x Chilská spuštěn 

Vážení řidiči, jak jsme vás již informova- 
li, na začátku prosince byla dokonče-
na rekonstrukce křižovatky Opatovská 
x Chilská x sjezd z D1 a nyní prochází 
zkušebním provozem. Pojďme se podí-
vat na změny, které úprava křižovatky 
přinesla.

Řidiči jedoucí po D1 směrem na Opatov

Pokud směřujete po dálnici D1 od Brna 
na Opatov, využijte nově exit 2. V tom-
to sjezdu přibylo odbočení doleva do uli- 
ce Chilská právě směrem k Opatovu. 
Nyní se tedy tímto sjezdem dostanete 
buď doprava na Šeberov, nebo doleva 
na již zmíněný Opatov.

Řidiči jedoucí po D1 směrem na Háje

Řidiči, kteří mají namířeno na Háje, 
použijí původní exit 1. Novinkou je, že 
se v uvedeném směru nachází pou-
ze jeden pruh, který končí značkou Dej 
přednost v jízdě! Pokračovat v jízdě zde 
tedy řidiči mohou až poté, co dají před-
nost vozidlům jedoucím ze Šeberova. 
Exitem 1 se již nelze dostat na Opatov, 
pruhy odděluje dvojitá plná čára. „Díky 
této úpravě křižovatky Opatovská x Chil-
ská x sjezd z D1 byl odstraněn průplet 
vozidel, křižovatka tak bude bezpečně-
jší,“ vysvětlil radní Prahy 11 pro dopravu 
Mgr. Martin Duška (Piráti). 

Situace je koordinována s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, vzhledem k uvedené 
změně vás nicméně prosíme o zvýšenou 
pozornost při průjezdu touto křižovat- 
kou. Děkujeme za pochopení.

Týká se Milostivé léto i vás? 
Neváhejte ho využít, akce běží už jen 
do 28. 1. 2022! Bližší informace jsou 

poskytovány na bezplatné lince  
800 100 000 nebo na webu  

nedluzimstatu.cz/milostive-leto.



Praha 11 zve k bruslení,  
tentokrát s řadou novinek! 
Již třetím rokem se park u obchodního centra Westfield Chodov proměnil 
v romantickou ledovou plochu pro zkušené i začínající bruslaře. Provoz 
netradičního veřejného kluziště navíc letos finančně podpořila Praha 11, pro 
návštěvníky z řad obyvatel městské části je tak připraveno hned několik novinek.

První z nich si mohli během prosince vy-
chutnat žáci jihoměstských základních 
škol a děti z Klokánku v Láskově ulici, 
pro něž zde bylo ve všední dny dopoled-
ne zajištěno bruslení zdarma. Aby si děti 
zároveň mohly kluziště užít na dostateč-
ném prostoru, byl vytvořen jednoduchý 
on-line rezervační systém využívaný jed-
notlivými třídami.

Lednová sleva na vstupné!

Druhá novinka pak jistě udělá radost i všem 
ostatním dětem a jejich rodičům: celý le-
den totiž budou mít návštěvníci do 15 let 
slevu na vstupné 50 %! Sleva je podmí-
něna předložením originálního papírového 
kupónu získaného z tohoto čísla Klíče (viz 
níže). Kupon stačí odstřihnout nebo odtrh-
nout a použít ho lze na jeden vstup při spl-
nění výše uvedené věkové podmínky.

V neposlední řadě se už nyní může-
te těšit na Den Prahy 11 na ledě plný 
her a soutěží o zajímavé ceny, který na 

kluzišti proběhne v sobotu 22. ledna 
2022 od 14:00 do 16:00 hodin. Pro děti 
z Prahy 11 je vstupné zdarma, o progra-
mu a dalších detailech vás samozřejmě 
budeme včas informovat.

Bruslení pro dobrou věc

„Mám velkou radost, že se Praha 11 letos 
podílí na provozu ledového kluziště u ob-
chodního centra Chodov, které je vhod-
ným doplněním menšího umělého kluziště 
u Modré školy, jež slouží těm nejmenším. 
Obyvatelé naší městské části tak mají 
i v této složité době kde sportovat na čer-
stvém vzduchu," uvedl Mgr. Jan Stárek 
(TOP 09-STAN), radní Prahy 11 pro sport, 
kulturu a volný čas s tím, že provoz kluziš-
tě navíc poslouží dobré věci.

„K zakoupené vstupence si jednoduše mů-
žete přikoupit tzv. DobroTiket pro orga-
nizaci Cesta domů nebo Klokánek v Pra-
ze 11, a to ve výši 30, 50 nebo 100 Kč. 
Po skončení letošního ročníku budou tyto 

dary předány zmíněným organizacím na 
dobročinné účely," dodal Stárek.

Občerstvení nabídne stylový Ice Bar 

Kluziště bylo opět postaveno na vyvýše-
né ploše, která se rozkládá na 675 m2. 
Pro jeho návštěvníky jsou už tradičně při-
chystány zajímavé soutěže o hodnotné 
ceny od partnerů kluziště, nově zde pak 
najdete také Ice Bar, kde se bruslaři mo-
hou občerstvit přímo z ledové plochy. Po-
kud s bruslením teprve začínáte, ve vybra-
né dny jsou na kluzišti přítomni instruktoři 
bruslení, jejichž služeb lze využít. Že ne-
máte vlastní brusle? Nevadí, na místě 
vám je půjčí. 

Kluziště je otevřeno ještě celý 
leden, a to denně v čase  

od 10.00 do 21.00 hodin. 

Celý areál je pokryt 
vysokorychlostním bezdrátovým 

internetem. 

Další informace naleznete na  
www.chodovnalede.cz.

Provozovatel kluziště

MČ PRAHA 11 ZVE NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

ZDARMAZDARMA
OD 17. 12. 2021 DO 14. 2. 2022

Velikost kluziště: 10x20 m, syntetický povrch
Půjčovna bruslí i drobné občerstvení na místě  

(za poplatek, ve všední dny nutná rezervace bruslí)

Kluziště je financováno z rozpočtu MČ Praha 11
Doporučujeme vlastní helmu + chrániče
Provozovatel: Hry bez hranic, z.s., info@hrybezhranic.cz

KDY

KDE

PO-PÁ: 13–19 HOD.
SO-NE: 10–19 HOD.

SVÁTKY+SILVESTR: 10–19 HOD.
ŠTĚDRÝ DEN: 10–16 HOD.

PROSTRANSTVÍ U MODRÉ ŠKOLY
(NA MÍSTĚ PRODUKCE CIRKUSŮ)



Život na Jižním Městě6

Novoroční přání 
Vážení a milí,
jsou chvíle, kdy nechceme být sami, 
kdy večer voní jehličím a prskají prs-
kavky a ve svátečně ozdobených po-
kojích voní radost a láska. 

Je jedno, zda jste prožili Vánoce tra-
diční nebo ty globálně zkomerciona-
lizované, jestli k vám dárky přinesl 
maličký Ježíšek nebo vousatý Santa 
Claus nebo světíte chanuku či vás za-
ujaly saturnálie nebo máte jen tak do-
volenou někde u moře či na horách. 

Přeji Vám všem, aby konec roku byl 
příjemný a aby ten rok příští, který při-
chází s pěkným číslem 2022, byl lep-
ší než ten letošní, abyste byli zdraví 
a aby nás všechny co nejdříve koneč-
ně přestal trápit covid. Ať máte stále 
pohodu doma a spokojenost v práci, 
ať máte vždy po ruce nějaké přátele 
a kamarády, prostě ať 
se Vám v tom novém 
roce daří podle Va-
šich představ! 

 Váš Petr Jirava

Dobrovolníci i zdravotníci, pomozte.  
Kde všude potřebují vaši pomoc?
Pokud chcete pomáhat v přetížených nemocnicích či domovech sociální péče, 
můžete se zapojit prostřednictvím unikátního projektu dobrovolnické pomoci, 
kterou společně koordinuje nezisková iniciativa Vlna pomoci, Český červený kříž 
a Aktuálně.cz. Nemocnice a poskytovatelé sociálních služeb hledající personální 
pomoc se mohou obracet se svými požadavky na dispecink@cervenykriz.eu.

Kurz ošetřovatelství

Dobrovolníci, kteří se chtějí zapojit do po-
moci v nemocnicích a domovech seni-
orů při péči o osoby na lůžku, mají mož-
nost absolvovat u Českého červeného 
kříže jednodenní kurz „Základy moderního 
ošetřovatelství“, kde se naučí základním 
dovednostem potřebným pro péči o oso-
bu na lůžku a prakticky si tyto postupy 

vyzkoušejí. Na kurz je možno se přihlásit 
na stránkách zvladnemeto.cervenykriz.eu, 
kde jsou také uvedena místa a termíny 
jejich konání.

Projekt Vlna pomoci

Ročně se v Česku odpracuje přes 45 mi-
lionů hodin dobrovolnictví, a přesto v ne-
ziskovém sektoru chybí chytré nástroje 

a centralizovaný systém pro řízení lidí 
a projektů. Proto vznikla Vlna pomoci, 
unikátní portál, který napřímo propojuje 
spolky a dobrovolníky na jednom místě.

Hlavním garantem projektu je Český čer-
vený kříž, zapojily se také Asistence, Ar-
máda spásy, Letokruh či Dobrovolnické 
centrum Ústí nad Labem. Více informací 
naleznete na www.vlnapomoci.cz.

Vše nej do  
roku 2022 přeje

Petr Jirava

MAP II skončil, začíná MAP III
30. listopadu skončil MAP II vzdělání pro Prahu 11. I přes komplikace 
spojené s uzavřením škol se podařilo podpořit vzájemnou komunikaci 
škol, pedagogů i veřejnosti a uspořádat řadu aktivit. 

„Jsem rád, že právě naše městská část 
se mohla již podruhé zapojit do projek-
tu MAP a že se podařilo podpořit školy 
a pedagogy, kteří to v posledním roce 
měli extrémně těžké,“ uvedl Jiří Dohnal, 
starosta MČ Praha 11. 

Projekt s rozpočtem více než 11,1 mil. 
Kč byl financován z operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělání z 95 %, 
zbylých 5 % financí poskytla Praha 11. 
V průběhu tří let se do projektu zapoji-
lo celkem 36 MŠ a ZŠ. Podařilo se zor-
ganizovat 115 akcí pro žáky a širokou 
i učitelskou veřejnost, kterých se zú-
častnilo kolem 2,5 tisíce lidí. Jednalo se 
nejen o přednášky, semináře a worksho-
py, ale také soutěže, únikové hry, zá-
bavné pokusy i projekty, které spojova-
ly generace. 

„Pandemie otevřela MAP úplně nové 
možnosti, protože řada rodičů nemá čas 
účastnit se akcí prezenčně, ale online se 
připojit mohli,“ řekl Martin Platz, vedoucí 
odboru školství a kultury MČ Praha 11. 
Samozřejmě by to nebylo možné bez ob-
rovského nasazení členů PS. 

„Snažili jsme se maximálně podpořit i sa-
motné školy. V rámci projektu MAP ško-
lám jsme finance, které se kvůli lock- 
downu nepodařilo vyčerpat na původně 
plánované aktivity, poskytli právě školám 
na pomůcky, literaturu a další potřebné 
vybavení nebo na školení pedagogů,“ do-
plnil Miroslav Parvonič, finanční manažer 
MAP II.

Bezprostředně na MAP II naváže projekt 
MAP III. Zástupci realizátora děkují všem, 
kteří se akcí MAP II zúčastnili, a těší se 
na setkání s nimi i v rámci MAP III. 

Magdalena Boukhemisová, 
Manažer projektu a PR specialista 

MAP II vzdělávání pro Prahu 11.
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Přeplněné koše? Vyfoťte to!
Na Praze 11 se ve veřejném prostoru nachází mnoho set odpadkových košů, 
většinu z nich mám na starosti já spolu s odborem životního prostředí Prahy 11. 

Některé z těchto našich košů bývaly 
v minulosti přeplněné, proto jsem v prů-
běhu roku 2021 prosadil jejich intenzív-
nější svoz, konkrétně je nyní všechny 
vyvážíme pravidelně jednou denně (na 
základě objednávky to má na starosti 
středisko zeleně Jihoměstské majetkové, 
a.s.). Díky tomu jsem již dlouho neobdr-
žel žádnou stížnost na jejich přeplněnost.

Nicméně část košů ve správě naší měst-
ské části není, má je na starosti hl. m. 
Praha, jím zřízené organizace typu Do-
pravního podniku hl. m. Prahy, případ-
ně některé patří soukromým vlastníkům. 
Pravidelně se objevují zprávy a fotky, že 
z některých již odpadky „přetékají“, např. 

v oblasti metra Háje, což nás samozřej-
mě mrzí a štve. Prosíme proto, abyste 

jakýkoliv přeplněný koš vyfotili a nahlási-
li přes radniční aplikaci „Vyfoťte to“ (viz 
www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/
vyfotte-to) a naši úředníci již stížnost po-
šlou k vyřešení příslušnému vlastníkovi či 
provozovateli daného koše, předem moc 
děkujeme za vaši pomoc.

Pokračujeme  
ve výsadbě  
nových stromů 
na Jižním Městě

Již v loňském listopadovém čísle Klíče 
jsme zmínili, že jsme vysadili nový vá-
noční strom před KCMT v podobě krás-
né dvoumetrové douglasky. To však roz-
hodně není jediný nový strom, který do 
našeho veřejného prostoru tento pod-
zim přibyl. 

Na přelomu loňského listopadu a pro-
since jsme na řadě míst Prahy 11 vy-
sadili téměř 70 dalších nových stromů, 
a to listnáčů, jako jsou napříkad javory, 
lípy nebo duby. Během letošního jara 
tuto fázi výsadby dokončíme, konkrét-
ně máme naplánovanou výsadbu dalších 
cca 100 nových stromů.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí 

Prosíme proto, abyste 
jakýkoliv přeplněný  

koš vyfotili a nahlásili  
přes radniční aplikaci 

„Vyfoťte to“

Šťastné a úspešné  
vykročení  

do roku 2022  
Vám přeje  
Jakub Lepš
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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.

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

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

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

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

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



Aktuálně z dopravy
Městské části v okolí Prahy 11 skýtají velký potenciál bezmotorové 
dopravy. V listopadu jsem měl milou příležitost účastnit se dokončení 
cyklotrasy A 202 vedoucí z Vestce do Kunratic. Jako zástupce 
naší městské části jsem v průběhu letošního roku požádal hlavní 
město Prahu o předřazení této stezky do prioritních staveb.

Na kole do Kunratic

V letošním roce se snad již 
rozběhne stavba nové tra-
sy vedoucí ze stávající 
cyklotrasy A 215 podél 
ulice u Kunratického lesa, 
zde naváže u křižovatky 
U Kunratického lesa / K Verneráku, kde 
se propojí s cyklotrasou MČ Kunratice. 
V dlouhodobém hledisku je cílem udělat 
odbočku a pokračovat až ke křižovatce 
Na Jelenách / Chilská. K této etapě však 
dojde až v období stavebního rozvoje 
v oblasti Na Jelenách.

A brzy i do Šeberova

Na základě schůzky s Petrou Venturo-
vou, starostkou Šeberova, jsme zvoli-
li společný postup při žádosti o úpravu 
stávajícího přechodu v ulici Na Jelenách 
u autobusové zastávky U Dálnice. Šebe-
rov zde totiž plánuje vybudovat nové cy-
klopropojení, které bude ústit u zmiňova-
ného přechodu.

Drobné úpravy pro cyklisty budou 
pokračovat

Dále bychom rádi provedli drobné úpra-
vy stávajících přechodů u křižovatky Se-
nohrabská / Klapálkova, aby je mohli uží-
vat jak chodci, tak cyklisté. Tímto chceme 
navázat na loňskou úpravu přechodu nej-
bližší křižovatky ulice Türkova.

Bohužel ne všechna místa jsou  
pro cyklistiku vhodná

Naopak co se nepovedlo, je umístění cy-
klopruhů v ulicích Výstavní a Mírového 
hnutí. Magistrát hl. m. Prahy umístil tyto 
cyklopruhy přes jednoznačně negativní 
stanovisko naší městské části. Bohužel 
to však nebylo vyslyšeno a my s tím ne-
můžeme nic dělat. Osobně považuji za 

nebezpečné, aby byl prostor, kde se mají 
cyklisté cítit bezpečně, kombinován s pá-
teřní komunikací, po které jezdí kamio-
ny. Jako kompromisní řešení jsem navr-
hl legalizaci jízdy na přilehlých chodnících, 
které chodci tolik nevyužívají, takže smí-
šený provoz by komfort peších vůbec ne-
snížil. Proto budeme s odborem dopravy 
hlavního města Prahy upravovat přilehlé 
chodníky, aby byla vytvořena bezpečná 
alternativa vůči tomuto z mého pohledu 
nešťastnému řešení.

Znovu a lépe 

Jistě jste zaznamenali, že nově vybu-
dovaný chodník u autobusové zastávky 
Metodějova byl stržen a budován zno-

va. Důvodem jsou zjištěné nedostatky 
v bezbariérových sklonech. Díky kvalitní-
mu stavebnímu dozoru byly včas odha-
leny. Stavební firma okamžitě uznala po-
chybení a finanční náklady bere na své 
břemeno. Tato trasa je budována primár-
ně pro vozíčkáře a starší lidi s chodítky, 
proto dbáme na kvalitu pro-
vedených prací.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu  
a otevřenou radnici
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Jižní Město a venkovní 
koupaliště

Jižní Město už má svůj krytý ba-
zén „Jedenáctka VS“, snad bude mít 
i „Areál ledových sportů“ a jistě by si 
zasloužilo i venkovní koupaliště. Pra-
covní skupina „Koupaliště na JM“, 
které jsem členkou, hledala vhodnou 
lokalitu pro umístění venkovního kou-
paliště pro občany naší MČ. Posu-
zovali jsme několik lokalit a jako nej-
vhodnější se nám zdálo území vedle 
krytého bazénu „11VS“. Oba areály 
by šly vhodně propojit lávkou, a tak je 
využívat v závislosti na ročním období 
a aktuálním počasí. 

Také by se část potřebných technolo-
gií dala umístit do technických prostor 
krytého bazénu. I společné provozo-
vání obou areálů by mohlo být výho-
dou. MČ nyní jedná s PRE distribucí 
o přemístění sloupu VN. 

Zadaná Studie proveditelnosti po-
soudila, v jakém rozsahu by se vodní 
aktivity pro malé i velké spoluobča-
ny ve vytipovaném území daly provo-
zovat. Studie navrhla 3 varianty (A, 
B, C) umístění různých vodních ploch 
(cca 2 200 m2), budov pro provoz-
ní a hygienické zázemí, občerstvení 
i plochy pro parkování. Do prostoru 
by byl začleněn i stávající Košíkovský 
park a využily by se v areálu i herní 
prvky z vybudovaného dětského hři-
ště. Zachována bude i cyklostezka 
přes Košíkovský potok. Kapacita areá-
lu je navržena pro cca 2 300 návštěv-
níků. V areálu bude umístěn bazén 
(šest až osm drah), tobogány, sklu-
zavka, vodní atrakce pro menší děti, 
„sluneční louka“, tribuna na posezení, 
drobné občerstvení, vysazeno bude 
cca 70 stromů.

Podrobnosti a jednotlivé navržené va-
rianty areálu si můžete prohlédnout 
na našich www stránkách v sekci MČ/
Sport a volný čas/Veřejné venkovní 
koupaliště.

 Marta Šorfová,  
 předsedkyně VÚRŽP

 Oba areály by šly vhodně 
propojit lávkou, a tak 
je využívat v závislosti 

na ročním období 
a aktuálním počasí. 



10 Život na Jižním Městě

Turistický výlet pro seniory: 
Říčanskými lesy

Dne: 18. 1. 2022 (úterý)
Odjezd: 9:22 nádraží Horní Měcholu-
py, jízdenka PID pro 2 pásma1
Trasa: Světice – údolí Rokytky – pa-
mátník rovnoběžky – Říčany
Délka trasy: 10 km 

Na setkání s vámi již v novém roce 
se opět těší paní Jitka. Nenáročná 
trasa po dnech lenošení.

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

CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Dne: 31. 1. 2022 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 z Hájů od Komunitního centra Matky Terezy
Trasa: Háje, Záběhlice, Vršovice, Žižkov, Hrdlořezy, Kyje, 
Hostavice, D. a H. Měcholupy, Háje 
Délka trasy: cca 45 km
Chcete mít stejný výhled jako Jan Žižka? 
Čí bylo heslo „Nedejme se“? 
Víte, kde byly jesle generála Pellé? 
A kde přesně si sáhnout na střed metropole?
O čem snil Baťa v Hostivicích? 
Kdo hrozil kyjemi v Kyjích? 
Na co si dát pozor v Měcholupech? 
Nejen to se dozvíte na cestě s Mirjou. V pří-
padě mrazu, sněhu či silného deště se 
akce nekoná. Při mírně zhoršených pod-
mínkách trasu uzpůsobíme.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Dne: 22. 1. 2022 (sobota) v 14:00, 
25. 1. 2022 (úterý) v 14:00
Sraz: na tramvajové zastávce Štěpánská ve směru k I. P. Pavlova
Některé ulice bývaly a jsou obchodními tepnami, jiné se postupně přiro-
zeně staly vedlejšími. Projdeme se po jedné ze středověkých novoměst-
ských tepen, dnešní Štěpánské ulici – od kostela sv. Štěpána. Ten míval 
výjimečné postavení na zemské a hlavní obchodní tepně Nového Města. 
Prohlédneme si vnitřní malby ze života českých světců a budeme pokračo-
vat k tzv. Habichovu obchodnímu domu, pivovaru u Primasů, hotelu Alcron 
ve stylu art deco kolem restaurace a automatu Excelsior. 
Na Václavském náměstí si ukážeme, kde stávala socha sv. Václav, a zajímat 
se budeme o budovy na rozhraní Vodičkové a Jindřišské ul. V Jindřišské ulici 
nás čeká Harrachův palác nebo budova hlavní pošty, zřízené na místě první 
botanické zahrady ve střední Evropě. Vycházku ukončíme u farního kostela 
sv. Jindřicha. Na setkání s vámi v novém roce se těší paní Jelena.

Turistický výlet pro seniory: 
STÁLE SVĚŽÍ
Dne: 20. 1. 2022 (čtvrtek)
Sraz: 8:00 Hlavní nádraží u pokladen
Odjezd: 8:21
Trasa: Beroun – Boží voda – rozhled-
na Děd – Lísek – Srub – Zdejcina – 
Na Ptáku – Beroun
Délka trasy: 14 km, při velké porci 
sněhu 10,5 km
Z Berouna se vydáme na rozhlednu na 
vrchu Děd (493 m), která byla posta-
vena Klubem českých turistů r. 1893. 
Má podobu hradní věže a zachovala si 
své kouzlo do dnešní doby. Na vrchol 
nás čeká vystoupat 56 schodů. 
Výlet s Jindrou je vhodný pro zdatněj-
ší seniorskou populaci, je nutno počí-
tat s převýšením. Při aktuální sněho-
vé pokrývce zvažte, nakolik jsou vaše 
turistické botky odolné vlhku. Přibalte 
si svačinu, teplo v termosce, dobrou 
náladu. 
Na setkání s vámi se těší Jindra.

Zveme vás na: Lednové společenské 
odpoledne s živou hudbou

Dne: 26. 1. 2022 (středa) od 13:30 
Kde: v objektu Stravovacího centra 
Křejpského 1502/8
Cena: 80 Kč
Cena zahrnuje občerstvení: chlebíčky, 
moučník, kávu, vodu s citronem 
Přijďte si užít odpoledne při poslechu 
živé hudby v podání p. Františka z ka-
pely Hvězdný prach. Vstupenky lze 
zakoupit do vyprodání kapacity po 
předchozí telefonické domluvě na 
adrese: Dům s pečovatelskou služ-
bou, Šalounova ul. 2025/7, 2. patro, 
účtárna, tel. č.: 724 603 317.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Po stopách protagonistů stavovského povstání 

Dne: 22. 1. 2022 (sobota) v 10:00 
Sraz: před vstupem do Karlovy univerzity, Ovocný trh 
Trasa: Karlova univerzita – Kostel sv. Havla – Melantrichova ulice – Staroměstské ná-
městí – Týnský chrám – Celetná – Týnská ulička – kostel sv. Salvátora
Projdeme se po místech souvisejících se Stavovským povstáním, které vypuklo té-
měř sto let po nástupu Habsburků na český trůn. Zaměříme se na úlohu jednotlivých 
protagonistů v českých a evropských dějinách a připomeneme si podrobnosti tohoto 
úseku naší historie.
Povstání začalo defenestrací 23. 5. 1618 na Pražském hradě, bylo poraženo 8. 11. 
1620 na Bílé hoře a skončilo smutnou událostí na Staroměstském náměstí 21. 6. 
1621. Mnoho dalšího se dozvíte na procházce s paní Jelenou.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! 
Kontakt pondělí–pátek 8:00-14:00: 605 819 096, 724 603 317, 
e-mail: info@jmsoc.cz

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v době uzávěrky je možné akce 
uskutečnit pouze v omezeném počtu. 
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 
Srdečně děkujeme všem štědrým 
dárcům, kteří splnili vánoční očekávání 
klientů Domova pro seniory Jižní 
Město a klientů pečovatelské služby. 
Senioři neskrývali radost a dojetí 
z dárků, o čemž se můžete přesvědčit 
i na našich facebookových stránkách.

Poděkování za podporu tohoto 
projektu náleží také managementu 
Westfield Chodov a také všem 
zaměstnancům, kteří se na realizaci 
tohoto projektu podíleli.

Děkujeme všem dárcům s otevřeným 
srdcem ochotným podpořit dobrou 
věc. 
DĚKUJEME VÁM! 

DOTOVANÉ CVIČENÍ PRO SENIORY 65+ v roce 2022
MČ PRAHA 11 PODPORUJE SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 
STYL SENIORŮ 65+ formou dotovaného plavání seniorů a zdravotně posti-
žených občanů s tělesným handicapem, cvičení seniorů. Příspěvek za kaž- 
dou odcvičenou hodinu seniora činí 30 Kč, výše dotace na plavání 20 Kč/
vstup.
Pro bližší informace kontaktujte jednotlivá sportovní centra na Jižním 
Městě:

Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 2021, H. Roztyly, cvičení začí-
ná od 3. 1. 2022, hlásit se u Daniely Dolanové, tel.: 775 281 711, 
dolanovadaniela@centrum.cz: po: 13:00–14:00, 14:00–15:00, st: 
10:00–11:00, 11:00–12:00, pá: 10:15–11:15, 11:30–12:30, pro 
nové zájemce 6 – a 12týdenní permanentky.

SQUASHPOINT, Květnového vítězství 938/79, Háje, tel.: 728 481 
157, 272 940 089, info@sqp.cz, út: 8:30–9:30, čt: 8:30–9:30 od 
4. 1. kontaktujte pro rezervaci či dotazy uvedené kontakty.

Fitness Star Chodov – Wanko, objekt OC Slunečnice, Vojtíškova 
1783/2, Chodov, tel.: 601 184 148, 777 054 685, fitnesstar@se-
znam.cz, cvičení: út: 10:00, čt: 10:00–11:00 

PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU 
JEDENÁCTKA VS: 

Provozovatel AQUA SPORT CLUB 
s.r.o., Mírového hnutí 2385/3, Cho-
dov, tel.: 226 801 290, 226 801 
299, info@aquasportclub.cz,  
www.aquasportclub.cz
Kdo může využít dotované plavání 
od 1. 1. 2022:
• SENIOŘI 65+, na recepci/po-

kladně se prokáží občanským 
průkazem. 

• OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽE-
NÉ s tělesným handicapem (OZP), 
prokáží se průkazem ZTP/P. 
Vstup pouze v doprovodu osoby 
starší 18 let. Nutná tel. rezerva-
ce od 9:00 do 10:00, tel. č.: 226 
801 290/299 (vstup max. 5 osob 
pro zajištění komfortu zázemí).

Plavání mohou využít senioři 65+, 
OZP z MČ Praha 11. Vstupenky pro 
uvedené skupiny (60 + 20 minut) je 
možné zakoupit v čase od 12:30 do 
13:30 hod. 
Zvýhodněné plavání probíhá pouze 
ve všední dny v průběhu dvou hodin, 
tj. od 12:30 do 14:30. V případě, že 
na všední dny připadají svátky, slevu 
nelze uplatnit.

Kontakt pro dotazy: 
Bc. Jana Holubová
Tel.: 724 603 317
E-mail: jana.holubova@jmsoc.cz, 
Web: www.jmsoc.cz.

ŠACHOVÝ KROUŽEK v roce 2022
Šachy sice umíte, ale nemáte je s kým hrát? … 
Kdy: již od 3. ledna každé pondělí od 16:00 hodin 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7,  
1. patro – klubovna seniorů
Nabídka je určena zájemcům o tuto královskou hru bez věkového 
omezení.
Co vás čeká: volné partie

Potřebujete-li další informace, volejte v pracovní dny, tel.: 724 603 317, e-mail: 
jana.holubova@jmsoc.cz 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021 
Uzavřel se pro nás další rok, který nás v mnohém opět posílil a přiměl nás vážit si zdraví 
jako nejcennějšího daru. 

Podařilo se nám zrealizovat celou řadu zážitkových aktivit a akcí, např. turistických či ko-
mentovaných procházek, výletů za atraktivními památkami, cyklo výletů obohacených 
výkladem k navštíveným místům. Senioři se mohli setkávat v rámci klubů, vyslechnout 
mnoho užitečných informací díky preventivním přednáškám či putovat po zajímavých 
místech prostřednictvím cestovatelských přednášek.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při vlastní realizaci aktivit, velmi si toho vážíme! Tě-
šíme se na další příležitosti a inspirativní setkávání v novém roce 2022.

Děkujeme také dětem z mateřských škol Madolinka a Blatenská zapojených do projektu 
Mezi námi o.p.s. za všechny milé pozdravy prostřednictvím sociálních sítí. 

Všechny obdarované z DPS, klubů seniorů i klienty pečovatelské služby velmi potěšili 
krásné dárky k Vánocům. Děkujeme vedení všech MŠ, které se již druhým rokem zapojily 
do tohoto úžasného projektu!

Vstupujeme s nadějí do nového roku 2022 a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

Na všechny akce a aktivity se vztahuje:
Informace reagují na aktuální epidemiologickou situaci v době uzávěrky zpravodaje. 
Doporučujeme sledovat naše webové stránky (www.jmsoc.cz). 
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Milí sousedé,
vítejte na nové pravidelné stránce časopisu Klíč, kterou pro vás budu s kolegy připravovat každý měsíc. Chci této možnosti využít, nejen abych vás 
informoval o všem, co zástupci za hnutí ANO dělají pro občany Prahy 11, ale i využít možnosti lepší komunikace mezi vámi občany a námi zastu-
piteli. Od dalšího čísla proto chceme část naší stránky věnovat i vám, vašim názorům a podnětům. Budu moc rád, když mi napíšete cokoli, co vás 
na Jižním Městě trápí a co bychom mohli společně zlepšit a to jakoukoli formou, která vám nejlépe vyhovuje.  To, co se nevešlo na tuto stránku 
v Klíči, naleznete v našich nových novinách Jižní Město ŽIJE, které akorát vychází a měly by vám přijít do schránky. Pokud nedorazí, najdete je na 
webových stránkách www.jiznimestozije.cz, na recepci centrály hnutí ANO (Babická 2329/2) nebo nám napište a my vám je zavezeme.
  Ing. Ondřej Prokop, zastupitel Prahy 11 a hl.m.Prahy

Praha 11 bude i nadále provozovat 
vlastní pohotovost!

Plníme sliby! Pohotovost zůstane 
díky našim zastupitelům na Jižním Městě 
minimálně do konce roku 2023. Potom 
bude již na rozhodnutí budoucího vedení 
městské části, zda se rozhodne další 
provoz pohotovosti podpořit nebo ne.

Zřízení služby Senior Taxi
Další slib, který jsme vám před 

volbami dali, bylo zřídit službu Senior Taxi 
na Praze 11. Tento slib jsme splnili loni 
v březnu a od té doby je služba Senior 
taxi na Jižním Městě hojně využívaná 
a populární a už v průběhu roku tak došlo 
k navýšení jeho kapacity.

Dokončení a otevření přístavby 
nového křídla ZŠ Chodov

Na konci léta se také pod mým vede-
ním slavnostně otevřela přístavba nového 
křídla ZŠ Chodov. Šlo po Sandře o největší 
investiční akci Prahy 11 za mnoho po-
sledních let, kterou všichni v minulosti 
odkládali. Mně se s kolegy podařilo v mi-
nulém volebním období dodělat projekt, 
získat stavební povolení a � nance na 
rozjetí stavby. Díky tomu tento rok máme 

zbrusu novou tělocvičnu, kabinety, šatny, 
deset kmenových i speciálních tříd. To 
vše již naplno slouží dětem i pedagogům. 
Nejen, že se tím zvýšila kapacita školy, 
která nyní pojme o 100 žáků víc, po letech 
se také podařilo vytvořit důstojné zázemí 
pro pedagogický sbor.

Náklady na stavební práce, které byly 
zahájeny v červnu roku 2019, dosáhly 
187 milionů korun včetně DPH. Důvodem 
pro tak vysoký rozpočet byla zejména 
úprava projektu s cílem maximálně 
snížit energetickou náročnost budovy. 
Mám velkou radost, že jsme to dokázali 
a vybudovali pro Starochodovskou 
školu naprosto moderní, úsporný objekt 
energetické třídy A, který je minimálně 
v rámci hlavního města unikátem.

Základní škola Chodov se nicméně od 
tohoto roku pyšní ještě jedním unikátem. 
Tím je socha s názvem Kvestorka od slav-
ného českého sochaře Olbrama Zoubka, 
která byla v rámci otevření nového křídla 
odhalena na nádvoří školy dcerou samot-
ného autora, paní Polanou Bregantovou. 
Výjimečné umělecké dílo bude trvalou 
součástí prostor školy, pokud tam tedy 

budete mít cestu, nezapomeňte si ho 
prohlédnout!   

Rozšíření výdejny stravy Základní 
školy Mikulova a rekonstrukce toalet

Taktéž se mi povedlo konečně zrea-
lizovat modernizaci a rozšíření výdejny 
stravy v ZŠ Mikulova, jde o akci, po které 
paní ředitelka a její personál volali mnoho 
let a mým předchůdcům se ji z mnoha 
důvodů nedařilo zrealizovat. Také jsme 
stihli v téže škole vyměnit zhruba polo-
vinu sociálních zařízení, které byly ještě 
původní a v hrozném stavu.

De� nitivní vyřešení 12 let trvajících 
soudních sporů o tzv. Pochozí zónu 
Háje a příprava její komplexní 
opravy

V březnu se mi taky podařilo po 12 le-
tech de� nitivně ukončit vleklý soudní 
spor o budovu tzv. „pochozí zóny Háje“, 
která obsahuje metro, garáže a obchodní 
zónu na povrchu. Získali jsme ji takříkajíc 
za 5 minut 12. Hrozí, že minimálně její 
část by brzy statici zavřeli. Nyní je třeba 
urychleně začít s její rekonstrukcí, kterou 
jsem během roku 2021 také kompletně 
připravil.

Zateplení Základní školy Ke 
Kateřinkám

V loňském 
roce se poda-
řilo dokončit 
zateplení 
části fasád 
a výměny oken 
severní fasády 
pavilonů D1, D2 a zateplení tělocvičny. 
V opravách se bude snad pokračovat. 
Osobně řeším na magistrátu dotaci na 
další práce, tak aby vše bylo během léta 
letošního roku dokončeno. Tak snad to 
naši radní “nezazdí” jako spoustu jiných 
věcí.

Křižovatka Opatovská × Chillská
Asi si vybavujete ten hrozný průplet, 

když se sjíždí od Průhonic z D1 na Háje, 
roky tam byla velmi složitá situace a šlo 
o místo častých dopravních nehod. Toto 
se konečně změnilo! Po neuvěřitelných 
15 letech, kdy se o tom jen mluvilo, se 
nám podařilo přesvědčit magistrát a při-
bylo tak nové rameno z dálnice a tento 
nebezpečný průplet už není při sjezdu 
z D1 potřeba. Přestavba této křižovatky 
byla jednou  z mých priorit, když jsem 
vstupoval do politiky na Jižním Městě, 
a bylo pro mě naprosto šokující zjistit, že 
nápad na rekonstrukci už existuje mnoho 
let, ale vlastně se jen válí v šuplíku, 
protože s ním nikdo nic nedělá. Proto 
jsme s kolegyní Martou Šorfovou v roce 
2019 založili pracovní skupinu a přednesli 
své požadavky TSK a věc tímto po asi 
12 letech nečinnosti konečně rozjel.

Co se povedlo díky zastupitelům hnutí ANO za poslední rok?

Strom 
splněných 
přání 
Tak jako každý rok jsme se 
s kolegy zapojili do akce 
Strom splněných přání 
Jihoměstské sociální, a.s. 
Strom splněných přání, kte-
rý byl tradičně ve West� eld 
Chodov. Díky této akci lze 
splnit vánoční přání mnoha 
osamělým seniorům.

Kontakty na nás:
Ondřej Prokop
klub zastupitelů hnutí ANO
Nová radnice, Mariánské nám. 2, 110 00 Josefov
E-mail: praha11@anobudelip.cz

Čtěte blog Ondřeje Prokopa
www.ondrejprokop.cz
Sledujte facebookový pro� l
www.facebook.com/IngOndrejProkop
Nenechte si ujít tweety na
twitter.com/oprokop 
Hledejte ve své schránce časopis Jižní Město ŽIJE
www.jiznimestozije.cz 
Nové číslo vychází v lednu 2022. 
V časopise najdete soutěž o poukázky na nákup do LIDL!

12 Inzerce
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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 cihlového rodinného 
domu 6+1, postaveného v roce 
2000, v OV, užitná plocha je 320 
m2, pozemek má 888 m2.

PRODEJ DOMU 6+1
Sklenka, Strančice

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

PRODEJ CHATY
Krhanice

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 39 m2, v OV. Nachází se v 6. 
podlaží ze 14. Byt je po celkové 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk
Hurbanova, Krč

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

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

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Ke Kateřinkám, Chodov

Nájem bytu 2+kk s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 44 m2, v 
DV. Nachází se v 1. podlaží z 8. Byt 
je  po celkové rekonstrukci. Nájem 
10.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk/L
Hlavatého, Háje

Nájem bytu 3+1 s lodžií, užitná 
plocha bytu 77 m2, v OV. Nachá-
zí se v 5. podlaží z 9. Byt je po 
částečné rekonstrukci. Nájem 
17.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+1/L
Konstantinova, Chodov

Šťastný 
nový rok
Vám přejí
Jihoměstské reality
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Snažíme se nabízet klientům bohaté portfolio služeb 
Hana Tmejová pracuje na pozici ředitelky Pobočkové sítě 
Praha pro podnik Česká pošta, s.p. Odpovídá za zajištění 
poskytování služeb a komplexní chod poboček pošt. 

Do působnosti Pobočkové sítě Pra-
ha spadají pošty na území metropole 
a části kraje Středočeského. V měst-
ské části Praha 11 se konkrétně 
jedná o pobočky pošty: 148 
00 Praha 414 (Roztylská 
2321/19), 149 00 Pra-
ha 415 (Podjavorin-
ské 1595/1), 140 03 
Praha 43 (Benkova 
340/2) a 140 19 Pra-
ha 419 (Opatovská 
874/25). Svoji pro-
fesní dráhu spojenou 
s poštovním řemeslem 
započala před 31 roky 
a v té době poprvé usedla 
za šaltr a přivítala k odbave-
ní svého prvního zákazníka. Stalo 
se tak v sousední MČ Praha 15 na poš-
tě 109 00 Praha 111. Na své pracov-
ní cestě prošla téměř celým provozem 
pošty až k pozici současné.

Od konce roku 2020 mohli obyvate-
lé Prahy 11 zaznamenat změnu hodin 
pro veřejnost u pošt 140 03 Praha 43 
(Benkova 340/2, Praha 4 Chodov) 
a 140 19 Praha 419 (Opatovská 
874/25, Praha 4 Háje). Lze to chápat 
jako vstřícný krok pro pracovně vytíže-
né klienty?

Je to přesně tak, jak říkáte. Právě uve-
dená změna hodin pro veřejnost nám 
jako České poště umožnila otevře-
ní většího množství přepážek, a vy tak 
můžete být rychleji a kvalitněji obslou-
žen po celou dobu otevírací doby. Poš-
ty 149 00 Praha 415 (Podjavorinské 
1595/1) a 148 00 Praha 414 (Roztyl-
ská 2321/19) mohou klienti využít až 
do osmé hodiny večerní a pošty Pra-
ha 43 a Praha 419 pak do šesté odpo-
lední v pondělí a ve středu. Služby tedy 
na rozdíl od úřadů a mnoha firem nabízí-
me zákazníkům i po pracovní době vět-
šiny obyvatel, a neměli by mít problém 
s vyřízením svých záležitostí.

Mám nějakou možnost, když nechci na 
poště čekat?

Jestliže nechcete svůj čas trávit čeká-
ním na poště, je možné si čas a datum 
návštěvy zarezervovat na poště s vyvo-
lávacím systémem předem.

V jednoduchém formuláři si vyberete 
službu, datum a čas, na který se chce-
te zarezervovat, vyplníte své kontaktní 
údaje a objednávku odešlete.

Při své návštěvě pak do vyvolávacího 
systému zadáte vygenerovaný rezer-
vační kód, který vám přišel do e-mailu. 

Následně se vám vytiskne lístek s pořa-
dovým číslem a během chvilky budete 
na řadě. Nově je také služba dostupná 

i v mobilní aplikaci.

Česká pošta sice nabízí 
širokou škálu služeb, 

jste ale požadavky 
schopni vyřídit i elek-
tronickou cestou? 

To v dnešní době po-
važuji už za nezbyt-
nost. Nejprve bych 

lidem doporučila stáh-
nout si do svého chytré-

ho telefonu aplikaci Pošta-
Online. Tím získají veškeré 

detailní informace o pobočkách, 
mohou sledovat svou zásilku, změ-
nit místo i čas jejího doručení, zobrazit 
si kód potřebný pro vyzvednutí zásilky 
nebo si prodloužit úložní dobu své zá-
silky na pobočce a mnoho dalšího. Veš-
keré služby PoštyOnline je možné vy-
užívat a realizovat také pohodlně přes 
internet. 

V případě dodání zásilek vám mohu na-
bídnout službu Změna ukládací pošty. 
Ta může být trvalá nebo jednorázová. 
O trvalou změnu požádáte na kteréko-
li poště prostřednictvím tiskopisu „Žá-
dost opatření adresáta“. Službu po-
skytujeme zdarma a spočívá v tom, že 
zásilku po neúspěšném pokusu o doru-
čení automaticky uložíme na jinou vámi 
zvolenou pobočku, např. v blízkosti za-
městnání. V případě již uložených vybra-
ných druhů zásilek je možné požádat 
o jednorázovou změnu. Tato služba je 
rovněž u vybraných druhů zásilek posky-
tována zdarma. Žádost je možné podat 
telefonicky na poště nebo elektronicky 
prostřednictvím aplikace Změna doru-
čení online na webové adrese www.po-
staonline.cz/zmenadorucenionline.

A jak to funguje, pokud se nemůžeme 
osobně dostavit na pobočku? Mohu 
někoho zmocnit, aby za mne přebí-
ral zásilky, které nejsou výhradně do 
vlastních rukou adresáta? 

Samozřejmě že to jde, a to prostřednic-
tvím tzv. Průkazu příjemce. Vzhledem 
k tomu, že Česká pošta, s.p., dlouho-
době preferuje elektronický průkaz pří-
jemce k Zákaznické kartě, do konce roku 
probíhala marketingová akce, kdy bylo 
vydání elektronického průkazu příjemce 
k Zákaznické kartě zdarma. 

Ráda bych také upozornila, že větši-
na balíkových zásilek, které dodává-
me, je opatřena šestimístným kódem 

pro vydání, který zákazník obdrží v SMS 
zprávě nebo e-mailu od pošty. Jednak 
s ním budete u pošt s přepážkou Ba-
líkovna a pošt s frontovým systémem 
obslouženi přednostně a jednak je mož-
né šestimístný kód předat někomu, kdo 
za vás zásilku vyzvedne. U výdeje balíku 
na kód odpadá nutnost předkládat prů-
kaz totožnosti, plnou moc či podepiso-
vat doklad o převzetí.

Pro uložení balíkové zásilky si může-
te zvolit také Balíkovnu Partner. Jed-
ná se o výdejní místa České pošty 
provozované externisty. Česká pošta 
disponuje poměrně rozsáhlou sítí těch-
to výdejních míst i ve vaší městské čás-
ti Praha 11, jejich seznam je pravidel-
ně aktualizován na webových stránkách  
www.balikovna.cz. 

Tato síť výdejních míst se bude nadá-
le rozšiřovat. V případě zájmu ze stra-
ny podnikatelů o provozování takového 
výdejního místa mohou zájemci vyplnit 
jednoduchý PDF formulář a zaslat jej 
na chcibalikovnu@balikovna.cz nebo 
lze kontaktovat Českou poštu, s.p., na 
tel. 218 218 218 nebo pomuzeme@
balikovna.cz. Bližší informace o mož-
nosti provozování této služby a formu-
lář naleznou zájemci také na webové 
adrese https://www.balikovna.cz/cs/
partneri/chci-balikovnu. 

V blízkosti pošty Praha 43  
se aktuálně jedná o provozovnu:

• SAZKA Daily Fresh Stores  
Květnového vítězství 60/13  
Praha 4 Chodov 
Otevřena po–ne 6:30–22:00 hodin 

V blízkosti pošty Praha 419  
se aktuálně jedná o provozovny:

• SAZKA Tabák Kosmická 
Kosmická 743/13  
Praha 4 Háje  
Otevřena po–pá 6:00–12:00 
a 14:00–17:00 

• SAZKA Tabák Arkalycká 
Arkalycká 757/6 
Praha 4 Háje  
Otevřena po–pá 8:00–17:00 ho-
din, so 8:00–11:00 hodin 

• SAZKA Daily Fresh Foods 
Arkalycká 951/3 
Praha 4 Háje  
Otevřena po–pá 9:30–12:30 hodin 
a 13:00–18:00 hodin. 

• SAZKA Žabka Arkalycká 
Arkalycká 877/4 
Praha 4 Háje  
Otevřena po–ne 6:00–22:00 
hodin.
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Měla byste tam pro naše čtenáře něja-
kou novinku, která by jim zpříjemnila 
současnou komplikovanější dobu?

Sice se nejedná o úplnou novinku, ale 
přesto ji stále mnoho lidí nezná. Mlu-
vím o aplikaci Pohlednice Online, díky 
níž můžete zůstat v kontaktu se svými 
blízkými, zejména v nelehké době ome-
zení pohybu. Je to jednoduché a spoleh-
livé. Vaše fotografie, které si v aplikaci 
jednoduše upravíte dle svých požadav-
ků, doplníte vlastním textem a třeba oz-
dobným nebo tematickým rámečkem 
a elektronicky odešlete. Adresát obdr-
ží pohlednici do své poštovní schrán-
ky v tištěné podobě. O této službě 
najdete info na webových stránkách  
www.pohledniceonline.cz. Snažíme se 
nabízet klientům bohaté portfolio slu-
žeb a jsem si jistá, že každý u nás na-
jde to, co potřebuje. Veškeré informa-
ce a podrobnosti k jednotlivým službám 
najdete na webu www.ceskaposta.cz. 

Další významnou novinku pak předsta-
vuje možnost odeslat zásilku jedno-
duše z Balíkovny do Balíkovny. Dosud 
bylo dodání do Balíkovny určeno výhrad-
ně smluvním podavatelům. Od listopa-
du tohoto roku jsou Balíkovny otevřeny 
všem zákazníkům, kteří nově mohou po-
dat zásilku a směřovat ji na kteroukoliv 
z téměř 5000 Balíkoven! Podání je kon-
cipováno tak, aby si zákazník dokázal 
svou zásilku kompletně připravit ve své 
vlastí režii, a to včetně zaplacení. Na Ba-
líkovně už pak jen odevzdá hotovou zá-
silku, což výrazně zjednoduší a urychlí 
práci obsluze přepážek. S trochou nad-
sázky se dá říct, že na jedné Balíkovně 
v Aši zásilku podáte a na druhé ve Zlíně 
si ji následující den vyzvednete a to vše 
za pouhých 65 Kč.

Pro hladký průběh jsme vytvořili novou 
aplikaci na www.balikovna.cz. Vše je 
nesmírně jednoduché a zásilku lze v apli-
kaci odbavit doslova na pár kliknutí.

Díky za rozhovor a přeji vám i České 
poště mnoho spokojených klientů.

 Dana Foučková

Síť výdejních míst 
pro klienty  

se bude nadále 
rozšiřovat.

Revitalizace brownfieldů  
jako priorita pro rok 2022

Nový rok typicky přináší nová přání, naděje a plány, které mohou být více či 
méně realistické. Na osobní úrovni si slibuji věnovat se co nejvíce rodině a více 
cvičit, nicméně po profesní stránce jsem čistým realistou a pragmatikem. 

Úkoly radního s gescí v oblasti územní-
ho rozvoje z velké části vycházejí z kaž- 
dodenní agendy a úkolů úřadu, jako je 
dohled nad projednáváním změn územ-
ního plánu či posuzování případných in-
vestičních záměrů. 

Nicméně můj hlavní úkol pro tento rok 
je jednak dopracování všech potřebných 
podkladů pro vypracování komplexního 
plánu rozvoje Prahy 11 v oblasti územ-
ního rozvoje, ale zejména pak zaměření 
se na revitalizaci brownfieldů na Jižním 
Městě. 

Brownfield je často používaný termín 
spojený s revitalizací zanedbaného úze-
mí, které již neslouží svému původní-
mu účelu a je pozůstatkem průmyslové 
či residenční aktivity. Tak tento pojem 
chápu i v kontextu brownfieldů na Již-
ním Městě, kde jsou stále ještě objekty 
z dob socialismu, jež se desítky let ne- 
opravovaly a ilustrují, jak tato čtvrť vypa-
dala před více jak 30 lety. 

Osobně město chápu jako živý organis-
mus, který se vyvíjí už jenom proto, že 
se vyvíjí potřeby a životní styl jeho oby-
vatel. Je tedy logické, že objekty, kte-
ré jsou takřka v nezměněné podobě již 
z 80. nebo dokonce 70. let minulého 
století, zdaleka neodpovídají aktuálním 
požadavkům svých obyvatel naší měst-
ské části. Objekty v takovémto stavu vy-
žadují nejen opravu, ale také celkovou 

proměnu tak, aby reflektovaly vývoj po-
třeb společnosti za posledních 50 let 
a mohly dál plnohodnotně sloužit a být 
ku prospěchu. 

Na Jižním Městě se primárně jedná o ob-
jekty bývalých nákupních středisek, které 
mnozí známe pod názvy Záře, Blankyt, 
Chrpa, Maják, Růže…, z nichž některé 
jsou již přestavěny, jiné jsou vizuálním 
vředem a hyzdí okolí míst, ve kterých 
stojí. Podobně bezútěšně působí i okolí 
výstupů ze stanic metra Háje a Opatov. 

Revitalizaci těchto objektů často kom-
plikuje složitá vlastnická struktura, kdy 
část vlastní městská část a část sou-
kromí vlastníci. Za prioritní považuji ze-
jména revitalizaci okolí výstupů ze sta-
nic metra Háje a Opatov. Již v loňském 
roce začala jednání s jednotlivými vlast-
níky s cílem přestavět tato místa do mo-
derní podoby, plně vyhovující současným 
požadavkům na vzhled a funkci přiroze-
ných lokálních center, kterými výstupy ze 
stanic metra jsou. 

Bližší informace o přestavbě okolí stanic 
metra Opatov a Háje naleznete na dal-
ších stranách. 

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj



 

Zahájení revitalizace okolí stanic metra Opatov a Háje
Jsem přesvědčen, že řada občanů Jižního Města, stejně jako já, považuje výstupy 
ze stanic metra Háje a Opatov jako neutěšenou zónu, která hyzdí své okolí a jejíž 
stav je frustrující. Spolu s kolegy z vedení radnice proto intenzivně pracujeme 
na tom, aby se tento stav v budoucnu změnil. Jsem opravdu velice rád, že první 
vlaštovky této změny budou veřejnosti patrné již v průběhu roku 2022. 

Revitalizace stanice metra Opatov a je-
jího okolí je z důvodu vlastnické struktu-
ry především v rukách Dopravního podni-
ku hl. m. Prahy a soukromých investorů. 
Nicméně hl. m. Praha nechalo vypraco-
vat uzemní studii Opatov – Na Jelenách, 
která se týká rozvoje území v okolí ulice 
Na Jelenách (zejména oblast severně od 
této komunikace), stanice metra Opatov 
a celého jejího přilehlého území včetně 
území kolem kruhového objezdu na Li-
tochlebském náměstí. 

Cílem studie bylo vytvořit podklad zpřes-
ňující způsob využití území v rámci stáva-
jícího územního plánu. Na základě této 
studie lokality Na Jelenách zároveň Pra-
ha 11 iniciovala změnu územního plánu, 
jíž by se funkce určující charakter budou-
cí zástavby změnila z funkce nerušící vý-
roba na funkci smíšenou. Smyslem navr-
hované změny je NEumožnit na tomto 
rozsáhlém nezastavěném území stavbu 
logistického centra, ale pokrýt jej naopak 
zástavbou kombinující služby, obchody, 
administrativu a bydlení – to vše doplně-
no občanskou vybaveností. 

Investorem první části přestavby je spo-
lečnost Finep, která na základě výše zmí-
něné studie vypracovala projekt Opa-
tov I. a začala již projednávat nutné 

souhlasy a povolení pro zahájení této 
dlouho očekávané přestavby. Její prv-
ní realizační kroky lze tedy očekávat již 
v tomto roce. Budou se týkat především 
západní části výstupu z metra (prostor 
západně od vestibulu pod ulicí Chilská, 

který obyvatelé vidí po výstupu z met-
ra). Tento soukromý investor přemění ve 
spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy nehezký vestibul metra a špinavé 
podloubí v prostor připomínající moderní 
tržiště, které známe třeba z Berlína, Ro-
tterdamu či Budapešti. Tedy v prostor 
plný malých obchůdků, každodenních slu-
žeb, kaváren a bister. 

Na rozdíl od moderních tržišť v jiných 
evropských metropolích, která vznikají 
v uzavřeném prostoru (často jde o býva-
lé nádražní budovy či haly), bude tento 
prostor otevřený a bude plynule navazo-
vat na venkovní náměstí obklopené no-
vými budovami, v jejich parterech budou 
opět plochy určené pro restaurace, men-
ší obchůdky a poskytování služeb. Další 
nadzemní podlaží pak budou mít admini-
strativní a bytovou funkci. 

Konečným výsledkem tedy bude 
piazzetta procházející celým vestibu-
lem metra a spojující jeho západní i vý-
chodní výstup. Aktuálně využitelný pro-
stor kolem výstupu ze stanice metra 
se tedy zvětší a přinese svým obyvate-
lům mnohem smysluplnější využití a ně-
kolik novinek, například restauraci s te-
rasou a výhledem do parku. Myšlenkou 
totiž je vytvořit přirozené centrum, kde 
lidé vyřídí drobné záležitosti a budou rádi 

Smyslem 
navrhované změny 
je NEumožnit na 
tomto rozsáhlém 

nezastavěném 
území stavbu 

logistického centra
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trávit volný čas v hezkém a moderním 
prostředí.

V dalších etapách projektu by piazzetta 
měla být lemována administrativními bu-
dovami a bytovými domy. Jižně od stani-
ce metra Opatov, tedy kolem Litochleb-
ského náměstí a ulice Hviezdoslavova, 
studie počítá se zástavbou plnící přede-
vším bytovou funkci, doplněnou o funk-
ci administrativní. Důraz je kladen na 
to, aby na prostranstvích mezi budova-
mi bylo co nejvíc zeleně, aby mezi domy 
vznikala náměstíčka a další prostory pro 
příjemné posezení a relaxaci. Samozřej-
mostí je snaha o maximální možné za-
držení dešťových vod a jejich vrácení do 
terénu: výstavba je proto navržena s pro-
pojenými retenčními nádržemi, jejichž 
účelem je zachytávat dešťovou vodu 
a odvádět ji do nejrůznějších vodních prv-
ků (fontánek, pítek a podobně). Parková-
ní u nové výstavby bude řešeno prakticky 
výlučně v podzemí. 

Druhým projektem, který v tomto roce 
zaznamená viditelný posun, je revitaliza-
ce stanice metra Háje. Tedy její oblasti za 
jihovýchodním výstupem z metra smě-
rem ke kinu Galaxie. I zde projekt kom-
plikuje složitá vlastnická struktura, kdy 
se fakticky jedná o komplex pěti různých 
budov a pět různých vlastníků, jedním 
z nich je i MČ Praha 11. Naštěstí si ale 
všichni vlastníci uvědomují nutnost revi-
talizace, jejíž první vlaštovkou je již pro-
běhlá přestavba objektů patřící společ-
nosti Arkalycká, kde se nachází potraviny 

Albert či pobočka banky ČSOB a nově 
také restaurace McDonald's (což jistě 
ocenily nejenom naše děti). 

V letošním roce bude postupná revitali-
zace pokračovat a konečně bude zaháje-
na základní oprava pochozí zóny (objek-
tu Opatovská 874). Konkrétně oprava 
dlažby a svislých svodů včetně dalších 
stavebních prací, které alespoň částeč-
ně zlepší vzhled tohoto prostoru, a pře-
devším zamezí dalšímu chátrání objek-
tu, díky čemuž bude získán čas potřebný 
k přípravě celkové revitalizace celého 
prostoru nad stanicí metra Háje. Na po-
dobu revitalizace objektu pochozí zóny 
v části, která je ve vlastnictví městské 
části a Dopravního podniku hl. m. Pra-
hy, bude vypsána architektonická sou-
těž. Součástí revitalizace celého prostoru 
bude i vyřešení podoby louky mezi věžá-
ky v Bajkonurské ulici a budovou finanční-
ho úřadu, lokality jižně od stanice metra 
Háje a prostor autobusového terminálu. 

Podoba revitalizace těch částí toho-
to území, které majetkově nekontrolu-
je městská část nebo hl. město Praha, 
je přirozeně v rukou jejich vlastníků, nic-
méně rada městské části intenzivně jed-
ná s vlastníky s cílem dosáhnout takové 
dohody, aby nově vzniklá podoba toho-
to území co nejvíce naplňovala předsta-
vy městské části a místních obyvatel 
a aby se jeho realizace negativně neod-
razila na kvalitě jejich bydlení. Na ploše 
bývalého kina Galaxie a pochozí zóny 
Háje by totiž měl vzniknout polyfunkční 

objekt administrativně–obchodního cha-
rakteru, doplněný o nové byty. Uvažova-
ná zástavba ale jednoznačně musí být 
nízkopodlažní, s průměrnou výškou od-
povídající čtyřem až šesti podlažím byto-
vé zástavby a maximální výškou případ-
né dominanty do deseti podlaží bytové 
zástavby. 

Konečným cílem je pak nejen revitaliza-
ce této extrémně zanedbané oblasti, ale 
i vytvoření moderního městského centra, 
které nabídne nové pracovní příležitosti 
v administrativní části zástavby, jakož 
i bydlení a pestrou přehlídku obchodů 
a služeb v živých pasážích. Za samozřej-
mé považuji, že objekty by měly mít zele-
né střechy v podobě veřejně přístupných 
zahrad a parků a prostor mezi novými 
objekty a stávající zástavbou budou do-
tvářet zelené plochy vhodné pro odpoči-
nek i nejrůznější volnočasové aktivity. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, 
kteří se na těchto projektech podíleli 
a podílejí, zejména za jejich píli a trpěli-
vost, kterou takto složité projekty vyža-
dují. Velmi mě těší, že výsledky naší prá-
ce začnou být viditelné již v tomto roce, 
a upřímně doufám, že je veřejnost přivítá 
se stejným potěšením jako já. 

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj

17Život na Jižním Městě



18 Život na Jižním Městě

Senátorské okénko
Vážení spoluobčané,

za necelý rok končí můj senátní mandát, 
proto patrně čtete můj poslední sloupek 
v tomto volebním období. Jestli pro vás 
budu moci pracovat dalších šest let, roz-
hodnete svou volbou v roce 2022. 

V Senátu jsme se letos intenzivně vě-
novali zejména „covidovým“ zákonům 
a snažili se zmírnit dopady pandemie na 
hospodářství, zdravotnictví i na jednotli-
vé občany. Jako místopředseda hospo-
dářského výboru jsem se ale prioritně vě-
noval zákonům z dalších oblastí.

Zákon o odpadech

Protože jsem v daném oboru pracoval 
30 let, byl jsem aktivní při jeho posuzo-
vání v Senátu a navrhl několik zásadních 
změn. Ty však Poslanecká sněmovna ne-
přijala, proto jsme s dalšími kolegy poda-
li ústavní stížnost na odstavce zákona 
týkající se skládkových poplatků. Místo 
směřování k obcím a státu totiž zůstáva-
jí v kapsách skládkových firem. Ústavní 
soud dosud nerozhodl.

Stavební zákon

Tento nový zákon mj. vytváří novou stát-
ní strukturu stavebních úřadů a přes zá-
sadní odpor Senátu byl schválen poslan-
ci. Přitom nezlepšuje situaci v realizaci 
staveb, v mnohém ji dokonce zhoršuje. 
Nová vláda ho slíbila opravit, aby byl vy-
vážený pro všechny zúčastněné (develo-
pery, obce, kraje i jednotlivé občany). Na 
tom se budu aktivně podílet i já.

Balíček opatření proti  
klimatické změně

Lidská činnost má nepochybně nebla-
hý vliv na naši planetu. Některá opatření 

navrhovaná EU ale považuji za příliš rych-
lá a v mnoha ohledech kontraproduktivní. 
Protože neexistují ekonomické studie je-
jich dopadů a hrozí bezpečnostní či sociál- 
ní rizika, postavil se Senát k některým 
z nich kriticky.

Jsem tu pro vás...

Jsem vám i nadále k dispozici v senátní 
kanceláři na Hájích, kde mě můžete na-
vštívit každé pondělí ve 14–18 h nebo 
kdykoliv po dohodě.

Přeji nejen občanům Jižního Města 
hodně zdraví a mnoho úspěchů v roce 
2022!

 Váš senátor Ladislav Kos

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

LIŠTICA: BEZVLÁDNÍ 
10. 1. – 5. 2. 2022 

Foyer opatovské 
knihovny zaplní 
v lednu plav-
ci. Studentka 
brněnské Fakul-
ty výtvarných 
umění Lucie 
Lienerová, která 
si říká Lištica, 
představí sérii maleb z plaveckého 
prostředí. Celkové vyznění výstavy je 
však jiné, než by se na první pohled 
mohlo zdát. Obrazy jsou úzce spjaty 
nejen s autorčinou osobní zkušenos-
tí ze závodního plavání, ale také 
s pocity ze současného dění. Ryze 
subjektivní rovina se proto v dílech 
prolíná s rovinou veřejně prožívané 
zkušenosti. 
Knihovna Opatov – Artotéka, 
Opatovská 1754, Praha 11 

Jak jsme hladce vpluli do 
adventní atmosféry

Celý prosinec zpříjemňoval obyva-
telům Domova pro seniory Chodov 
v atriové zahradě tento vánoční stro-
meček. Rozsvícení provázel kompono-
vaný pořad složený z patřičně nálado-
vých písní, doprovázený slovem. Rolí 
moderátorů se výborně zhostili akti-
vizační pracovníci Jiří Růžička a Dušan 
Bitala.
Program probíhal v divadelním sále 
přeměněném k té příležitosti na obý-
vací pokoj s virtuálním plápolajícím 
a praskajícím ohněm v krbu. Klienti po-
slouchali koledy a vánoční písně z let 
dávných i nedávných. „Nesem vám 
noviny“ za doprovodu klavíru zazpívali 
všichni radostně, ačkoli hlasy zněly tlu-
meně kvůli nasazeným respirátorům.
 Tereza Jechová, 
 Renata Škaloudová,
 Domov pro seniory Chodov

Sudoku



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 

VÝSTAVA
6. – 31. 1. 
 KOMenský v KOMiksu: Kreslený život 
„Učitele národů“ 
Jedinečná výstava komiksovým způsobem 
představuje životní příběh a dílo J. A. Komen-
ského (1592–1670).

KINO ZAHRADA DĚTEM
Promítáme pro minimálně 5 diváků.
 15. 1. 15.00 Croodsovi: Nový věk 
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V po-
kračování úspěšné animované komedie Cro-
odsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to 
fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na 
každém kroku hrozí sežrání od hladových po-
tvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je 
lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá. 
V českém znění. USA, 2021. 93 minut.
 22. 1. 15.00 Pojar dětem 
Pásmo je složeno z animovaných filmů Bře-
tislava Pojara, který je znám především jako 
tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, bu-
deme si hrát, Zahrada a Dášeňka. Nyní před-
stavujeme pět filmů, na nichž se podílel v po-
sledních letech svého života.
Psí historie – 2010, 15 min, výtvarník Pavel 
Koutský, hudba Vladimír Merta
Hiroshi – 2005, 19 min, výtvarník Jitka 
Walterová
O princezně, která se nesmála – 2005, 
13 min, výtvarník Pavel Koutský, hudba 
Chinaski
Vánoční balada – 2015, 11 min, výtvarníci 
Vratislav Hlavatý, Michal Kubíček, hudba Jan 
P. Muchow
Narcoblues – 1997, 8 min, výtvarník Václav 
Pokorný

DALŠÍ PROGRAM PRO DĚTI
 4. 1. 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi.
 8. 1. 10.00 Výtvarná dílna:  
Zimní okno

KC ZAHRADA
PRO SENIORY
 17. 1. 14.30 Big Band Pražského salon-
ního orchestru 
Koncert swingového orchestru. Diriguje 
a zpívá Zdeněk Foit.
 31. 1. 14.30 Promenádní koncert Praž-
ského salonního orchestru 
Pořadem provází a diriguje Václav Vomáčka.

DALŠÍ AKCE
 4. 1. 18.30 Drum Circle
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace.
PŘIPRAVUJEME
 2. 2. 19.00 Skleněný zvěřinec
Tennessee Williams promítl do textu své 
slavné hry autobiografické prvky z vlastní ro-
diny. S humorem i dojetím a s tou největší 
upřímností líčí život opuštěné matky Aman-
dy, která svou láskou a touhou udělat své 
děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodi-
ně velikou paseku. Postava syna Toma je zo-
sobněním samotného autora. Tato rodinná 
tragikomedie je o každém z nás, je to zrca-
dlo nastavené do našich směšných rodinných 
kotrmelců. Z lásky se totiž udělají ty nejkrás-
nější i ty nejhorší věci. Hrají: Simona Stašová, 
Jaromír Nosek/Filip Cíl, Andrea Daňková/Ka-
mila Trnková, Zdeněk Piškula/Adam Vacula.
 5. 2. 10.00 Výtvarná dílna:  
Ptáci v zimě
 10. 2. 20.00 Josef Fousek
Zveme vás na koncert českého písničkáře, 
textaře, spisovatele, básníka a fotografa, 
který se do povědomí české veřejnosti po-
prvé zapsal jako host Miloslava Šimka v po-
řadech Divadla Semafor a později Divadla Ji-
řího Grossmanna, kde také účinkoval až do 
roku 1998.

KURZY/KROUŽKY
Zápisy do 2. pololetí právě probíhají. Podrob-
né informace o jednotlivých kurzech na webu 
www.kczahrada.cz nebo na recepci KC Za-
hrada. Rodinné centrum Babočka. Informace 
o programu a kurzech pro nejmenší získáte na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

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

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

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

KONCERTY
 11. 1. Jedenáctky: Folie à deux – večer 
šansonů – 19.00
Večer šansonů z repertoáru H. Hegerové, 
J. Brela, E. Piaf a dalších v podání dua Fo-
lie à deux. Judita Škodová – zpěv, Kateřina 
Ochmanová – klavír, akordeon. Zazní české 
i francouzské, proslulé i méně známé písně 
o lásce, bolestech a radostech života.
 19. 1. Šansony na tvrzi – 18.00
Šansonový večer vám přinášejí oblíbená pís-
ničkářka a moderátorka Jana Rychterová, 
moderátor, herec a zpěvák Filip Sychra a kla-
vírista Vladimír Strnad. 
 20. 1. Novoroční koncert s Jaroslavem 
Svěceným – 17.30 a 19.30
Jaroslav Svěcený vám za doprovodu renomo-
vané české cembalistky Jitky Navrátilové za-
hraje nádhernou hudbu A. Corelliho, A. Vival-
diho, G. Tartiniho, J. S. Bacha, G. F. Händela, 
J. M. Leclaira, F. Bendy a zároveň v premiéře 
představí svoji zbrusu novou skladbu, která 
v průběhu roku zazní v pěti zemích. Celý kon-
cert uslyšíte na originálních italských houslích 
z 18. století, průvodní slovo J. Svěceného ur-
čitě zaujme všechny generace. Vybrat si mů-
žete odpolední nebo večerní koncert.
 28. 1. Brigita & Štěpán – 19.00
Hlasy absolventů Konzervatoře Jaroslava 
Ježka, Brigity Cmuntové a Štěpána Klouč-
ka se snoubí v pop-folkovém hudebním duu, 
které vzniklo v roce 2013. Inspirací na za-
čátku jejich cesty byla tvorba Zuzany Nava-
rové, skupiny Nerez, Vlasty Redla a dalších. 
Píší si vlastní hudbu i texty, které jsou plné 
barevných obrazů a osobních příběhů. Jejich 
hudba představuje české písničkářství nové 
generace.

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

Vystavující: 
Ivana Frolíková

Název výstavy: 
„Barevný svět“  
(fotografie)

4. 1. – 31. 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



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

PROGRAM KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro každého napříč generacemi – pre-
zenčně nebo přes YOUTUBE. 
BABYKLUB: Prostor pro setkání rodičů 
a dětí do tří let. Sledujte náš web.
Pátek 9:30: Klub seniorů: Povídání při kávě 
a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání pro 
seniory nejen z Jižního Města.
LEGOklub: Zveme všechny holky a kluky, kte-
ří si chtějí hrát s legem. Vstup volný. Jednou 
měsíčně, termín bude upřesněn.
Kurzy angličtiny 2021/2022: Možnost 
přihlásit se kdykoliv. Rozvrh: úterý 18:00–
19:30 pro středně a více pokročilé; stře-
da 9:15–10:45 pro mírně pokročilé. Cena: 
150 Kč/lekce. Kontakt: 732 939 162, anglic-
tina@kostelna.cz
Česká mše vánoční J. J. Ryby. Hrají a zpívají 
studenti SOŠP a Gymnázia Evropská z Pra-
hy 6. Středa 15. 12. od 18 hod. Vstupné 
dobrovolné.

Více na www.kostelna.cz 
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Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124
Mobil: 603 468 151

NOVINKY 
GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA – pro dívky od 
4,5 roku, které se chtějí naučit základy gym-
nastiky, akrobacie, umět skákat přes švihadlo 
nebo ovládat obruč, středa 17.00.
FIT SENIOR – cvičení pro všechny věkové ka-
tegorie bez omezení, cvičení pro zachování 
fyzické a psychické zdatnosti zahrnuje zdra-
votní, relaxační a kompenzační cvičení vhod-
né i při oslabení pohybového aparátu, úterý 
17.30. 
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Děti u nás najdou prostředí 
školky vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem, podporující přirozenou po-
hybovou aktivitu a vzdělávání s prvky Mon-
tessori pedagogiky. Více informací na webu  
http://msbenjaminek.webnode.cz. 

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro děti 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 všestranný 
pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení, čtvrtek – 15.15.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, 
út, st, čt v 11.00.

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 15. 1., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním teni- 
su – rodinné dvojice. DDM JM, Šalounova.
 15. 1., 9.00–12.00: Krasopsaní pro 
pokročilé. Od 9 do 18 let. DDM JM, Šalou-
nova.
 15. 1., 14.00–17.00: Krasopsaní pro 
dospělé. Od 18 do 99 let. DDM JM, Šalou-
nova.
 23. 11., 9.00–16.00: 3. závod poháru 
Mini-Z DDM JM. Od 6 do 99 let. DDM JM, 
Květnového vítězství.
 29. 1., 11.00–19.00: Poločas. Čtyři 
bloky pódiových vystoupení účastníků ze zá-
jmových kroužků DDM JM. KC Zahrada.

Podrobné info naleznete na www.ddmjm.cz.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ 13–19 HOD

Vážení a milí návštěvníci Komunitního 
centra MEZI DOMY, v lednu nabízíme ná-
sledující kurzy:
úterý 18:00–19:00 Fit Dance
středa 18:00–19:00 Power jóga
čtvrtek 18:00–19:00 Fit Body

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

KOSTELNA

Kulturní přehled leden

Večerní PILATES a BALANTES, po 18.00, 
19.00 a středa 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé 
a seniory – cvičení pro zdraví a kondici pod-
porující protažení zatěžovaných svalových 
skupin, prevenci bolestí zad a relaxaci pro 
dobrou psychickou pohodu, út 17.30, čt 
17.00 a 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

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. 

FYZIOKLINIKA

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.

VÝSTAVA 
 Do 9. 1. Max Švabinský – Z kroměříž-
ských parků do Chodovské tvrze
Obrazy, grafika, kresby
Poslední možnost obdivovat dílo jednoho 
z nejvýznamnějších umělců dvacátého stole-
tí Maxe Švabinského. Na výstavě bude ještě 
do 9. ledna k vidění jeho rozsáhlé dílo z ob-
dobí symbolismu, secese, realismu a v nepo-
slední řadě i to, které vzniklo během letního 
pobytu na Chodově v posledních dvou deká-
dách jeho života.

PŘIPRAVUJEME
VÝSTAVA
18. 2. – 31. 3. 2022
Tavík František Šimon (1887–1942) – grafi-
ky. Listy z cesty kolem světa

Sledujte prosím naše webové stránky, kde 
si můžete také zakoupit vstupenky. 
Více též na www.chodovskatvrz.cz



Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

KCMT

Kulturní přehled leden

Kostel Milíče z Kroměříže,  
Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
Jsme otevřené společenství křesťanů a rádi 
vás mezi sebou uvítáme. Srdečně vás zve-
me k účasti na bohoslužbách i dalších pro-
gramech a akcích.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Bohoslužby: každou neděli od 9.30 živě 
i přenosem na FB stránkách www.facebook.
com/cce.praha.jizni.mesto
Biblická hodina pro dospělé: úterý 15:00
Biblická hodina pro děti: pondělí 16:30 
Další aktuální informace týkající se progra-
mu najdete na našich webových stránkách.

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Na všechny kurzy je třeba registrovat se 
na telefonním čísle 777 485 939 nebo na 
e-mailu INFO@MEZI-DOMY.CZ, počet míst 
je omezen. Cena lekce je 100 Kč/osoba, kaž- 
dá desátá lekce zdarma. Vzhledem k tomu, 
že v současné době nelze předvídat budoucí 
vývoj situace, sledujte, prosím, náš facebook 
a instagram pro bližší informace o aktuálním 
provozu a programu KC. 

Děkujeme všem, kteří nám v minulém roce 
pravidelně i náhodně projevovali přízeň, 
a také těm, kteří si zakoupili krabičky s vá-
nočním cukrovím a podpořili tak chod Komu-
nitního centra Mezi Domy. Máme vás rádi!

Pokračujeme v objednávání a výdeji mléč-
ných výrobků a rádi bychom vám také nabídli 
možnost rodinného posezení nebo rodinné 
oslavy v našich prostorách, více informací na 
daniela.viltova@mezi-domy.cz.

Přejeme vám zdravý, úspěšný a láskyplný 
rok 2022. Váš tým KC Mezi Domy

Z PROGRAMU
 2. 1. 18.00 – Česká mše vánoční J. J. 
Ryby – koncertní provedení v podání sou-
boru z řad absolventů arcibiskupského 
gymnázia v Praze a jejich přátel. Pod vede-
ním Ondřeje Dobisika. Vstupné dobrovolné. 
(KCMT)
 12. 1. 19.00 – Hudební kavárna. 
Chvíle spočinutí s hudbou v Café Terezie. 
Interpret bude upřesněn. Vstupné 60 Kč. 
 13. 1. 19.00 – Zastavení u Matky Terezy 
s Tomášem Kotrlým, hrobníkem, poradcem 
pro pozůstalé a renomovaným odborníkem 
na pohřebnictví. 
Působí na Ministerstvu pro místní rozvoj 
a na KTF UK, kde vyučuje kurz Kultura po-
hřbívání. 
Umíme se dobře rozloučit? Jak projevit ná-
ležitou účtu lidským ostatkům či popelu? 
V pandemii prožívá mnoho lidí odchody blíz-
kých dramaticky, někdy není čas ani zpraco-
vat smutek. Jak vrátit odcházení z tohoto 
světa důstojnost? (KCMT nebo online na 
Youtube/kcmtpraha).
 16. 1. 15.00–18.00 – Tančírna se sku-
pinou Hvězdný prach. Vstupné pro pár 
150 Kč, pro jednotlivce 80 Kč. (KCMT)
 21. 1. 20.00–01.00 – Farní ples 
(KCMT) 

Akce se uskuteční, pokud to dovolí epide-
miologická situace. Sledujte prosím náš web 
a FB. 

KC ZAHRADA I Malenická 1784/2, Praha 11
271 910 246 I zahrada@kczahrada.cz I www.kczahrada.cz

K I N O 

K L U B    

Z A H R A D A 

Croodsovi: Nový věk 
Nejslavnější pravěká rodina se vrací!

Pojar dětem   
Pásmo pěti animovaných filmů 

Břetislava Pojara, který je znám 
především jako tvůrce populárních 

seriálů Pojďte, pane, budeme si 
hrát, Zahrada a Dášeňka. 

15. 1. / 15.00 

22. 1. / 15.00 

L E D N O V É  F I L M Y  P R O  D Ě T I
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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 

V novém roce 2022 přejeme všem 
čtenářům především pevné zdraví! 
Poprvé se na vás těšíme v pondělí 
3. ledna a následně vždy každé pon-
dělí, středu a čtvrtek. 

Přijďte se s námi podělit o zážitky 
z četby knih, které jste dostali pod 
stromeček. Rádi vaše tipy zprostřed-
kujeme i ostatním čtenářům.

Každou první středu v měsíci si mů-
žete v knihovně zahrát společenské 
hry. Vítáni jsou všichni, od dětí až po 
seniory!

Při návštěvě knihovny je nutné se 
u vstupu do budovy prokázat čtenář-
ským průkazem. Kapacita je omeze-
na na 4 čtenáře uvnitř knihovny (ne-
vztahuje se na děti do 12 let). Pro 
běžné knihovní služby doporučujeme 
i nadále využívat výdejní okénko na 
konci ulice Zimákova. Aktuální infor-
mace o službách a podmínkách po-
skytovaných knihovních služeb najde-
te na webových stránkách nebo FB 
knihovny. 

Pozvánky do KC Zahrada

KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“
6.–31. 1. 
Komiksové zpracování života a díla J. A. 
Komenského zdaleka není určeno jen dě-
tem a mladé generaci. Objevně zpřístup-
ňuje historické události vztahující se k ži-
votu i dílu Učitele národů, představuje 
jeho potomky, soutěž Zlatý Amos a dal-
ší události, o kterých by se Komenské-
mu nemohlo v té době ani zdát. Příběh 
sepsala Klára Smolíková, ilustroval Lukáš 
Fibrich. 
Výstava vznikla ve spolupráci s UNESCO 
a je součástí programu Národních oslav 
J. A. Komenského, které se konají 2020–
2022, kdy si připomínáme 350. výročí 
úmrtí Učitele národů (2020) a 430. vý-
ročí jeho narození (2022). Je zapůjčena 

z Národního pedagogického muzea 
a knihovny J. A. Komenského v Praze. 
Vstup volný.

Pojar dětem
22. 1. / 15.00 
Pásmo je složeno z animovaných filmů 
Břetislava Pojara, který je znám přede-
vším jako tvůrce populárních seriálů Pojď-
te, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dá-
šeňka. Nyní představujeme pět filmů, na 
nichž se podílel v posledních letech svého 
života.
Psí historie
2010, 15 min, výtvarník Pavel Koutský, 
hudba Vladimír Merta. Příběh o malém 
klukovi, který díky opuštěnému pejskovi 
našel nejenom kamaráda ze zvířecí říše, 
ale i přátele – své vrstevníky. Příběh uka-
zuje, jak může i v době elektronických 
hraček vzniknout pouto mezi člověkem 
a přírodou.
Hiroshi
2005, 19 min, výtvarník Jitka Walterová. 
Malý městský chlapec se dostane do hlu-
bokých hor, kde se svým strýcem stráví 
zimu. Zážitky v drsné přírodě změní jeho 
pohled na svět a odhalí v něm nevšední 
talent.
O princezně, která se nesmála
2005, 13 min, výtvarník Pavel Koutský, 
hudba Chinaski. Stane se, že princezny 
si občas něco umanou a za svět se ne-
usmějí. Zejména pokud jim hrozí svatba 

s nějakým nafoukaným ženichem. Pak 
musí přijít Honza nebo Vendelín a něja-
kým fíglem princeznu rozesmát…
Vánoční balada
2015, 11 min, výtvarníci Vratislav Hlava-
tý, Michal Kubíček, hudba Jan P. Muchow. 
Společnost začíná být necitlivá k hrůzám 
válečného násilí a Vánoce se mění na svá-
tek spotřeby. Vánoční balada vypráví pří-
běh, kde idea Vánoc a dětské fantazie 
vítězí nad vojenskou mocí. Je to příběh 
vojáka – stroje, který i v době ryze tech-
nologické má lidské srdce. Je to příběh 
snu a fantazie, která je silnější než pan-
cíř. Je to příběh mocného kouzla dětské 
hry, která bourá hradby nenávisti a spoju-
je zdánlivé nepřátele.
Narcoblues
1997, 8 min, výtvarník Václav Pokor-
ný. Kluk se cítí ve městě opuštěný. Jsou 
prázdniny a jeho kamarádi odjeli. Znena-
dání mu společnost dělá drogový dealer, 
který hledá svoje další oběti. Nabídne mu 
výlet do „ráje“. Mladý kluk je nadšen. Chce 
více a více. Když vyprázdní svoji poklad-
ničku, začíná krást. Povedený tandem je 
vyrušen policií – dochází k incidentu, který 
má naštěstí na kluka blahodárný účinek.

30. ledna se dožívá 85 let 
doc. PhDr. Jaroslav Kobr, 
CSc., pedagog, kronikář, spisova-
tel, zpěvák místní countryové skupi-
ny Jižní vánek, aktivní účastník senior- 
ských klubů a akcí, dlouholetý člen se-
niorské komise při RMČ Prahy 11 a no-
sitel Ceny městské části Praha 11. 
K významnému životnímu jubileu mu 
přejí zejména dobré zdraví do dalších 
let jeho přátelé, kamarádi a známí.

Životní 

jubilea 

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

Petrovice jsou také Praha
Ve čtvrtek 13. 1. od 16 hod. bude 
J. Bartoň v Opatovské knihovně 
připomínat historii o památkách 
sousedů Prahy 11.
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Pozvánky do Chodovské tvrze

VÝSTAVA – Max Švabinský 
– Z kroměřížských parků do chodovské zahrady

do 9. 1. 2022
Obrazy, grafika, kresby

Poslední dny můžete obdivovat dílo 
jednoho z nejvýznamnějších umělců 
dvacátého století Maxe Švabinského. 
Výstava představuje jeho rozsáhlé dílo 
z období symbolismu, secese, realismu 
a v neposlední řadě i to, které vznik-
lo během letního pobytu na Chodově 
v posledních dvou dekádách jeho živo-
ta. Na jaře 1948 Max Švabinský pro-
mlouval k posluchačům Českosloven-
ského rozhlasu a mj. řekl: „Teď už do 

Itálie nejezdím. Zaměnil jsem ji za malý 
park u svého přítele v Chodově u Prahy. 
Tam o mně nikdo neví, jsem tam sám, 
můj hostitel tam třeba ani nepřijde a já, 
který znám každý 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, 
díla jsou zčásti zapůjčena z Muzea Kro-
měřížska a ze soukromých sbírek.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

vítání občánků 
Poslední vítání občánků v roce 2021 se 
uskutečnilo v obřadní síni Chodovské 
tvrze prvního prosince za účasti staros-
ty Jiřího Dohnala.

Po celý rok 2021 probíhala akce za slo-
žitějších epidemiologických podmínek, 
ale o to více nás těší, že jsme mohli na 
Chodovské tvrzi přivítat skoro 300 nej-
mladších dětí Prahy 11.

Doufáme, že i v tomto roce budeme 
moci pokračovat, a již nyní se na všech-
na miminka těšíme!

každé pondělí / 16:00
Virtuální realita
Cestujte z knihovny po oceánu či ves-
míru. Přijďte s námi objevit kouzlo vir-
tuální reality! Přihlásit se je možné 
v dětském oddělení nebo po telefo-
nu 770 130 258. Akce probíhá v dět-
ském oddělení, vstup zdarma. 

každá středa / 16:15
Interkulturní klub 
Pro děti migranty od 11 do 14 let 
a jejich české kamarády. Procvičování 
češtiny. 
Pořádá Inbáze

každý čtvrtek / 14:30 
Čtenářský klub. Setkání nad knížka-
mi pro kluky a holky do 9 let
Setkání nad knížkami pro kluky a hol-
ky do 9 let. Klub rozvíjí a zlepšuje čte-
nářské dovednost a fantazii a také 
seznamuje se spoustou zajímavých 
knížek různých literárních žánrů. Je 
určen i pro děti, pro něž čeština není 
mateřským jazykem. Je to místo pro 
všechny, kteří mají rádi knížky a chtějí 
své zážitky ze čtení sdílet s ostatními. 
Zapojit se do čtenářského klubu mů-
žete i během školního roku. Scházíme 
se pravidelně ve čtvrtek.

každý čtvrtek / 16:00
Doučování na Opatově
Pojďte dohnat učení do knihovny
Plaveš ve škole? Tak přijď do knihov-
ny, společně to zvládneme. Bezplat-
ná první pomoc se školou pro žáky 
ZŠ a SŠ s dobrovolníky z Nová škola 
o.p.s. Nemusíte se registrovat, stačí 
přijít. Doučování probíhá každý čtvrtek 
od 16:00 do 18:00 hodin.
Vstup zdarma 

CHODOVSKÁ TVRZ I Ledvinova 86/9, 149 00 Praha 4
info@chodovskatvrz.cz I tel: 267 914 831 I www.chodovskatvrz.cz

Předprodej vstupenek na pokladně Chodovské tvrze a GoOut.

20. 1. 2022 – 17.30 a 19.30
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PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ             MUZIKÁL ZE VSI

.cz

On-line noviny do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
N í á jd i
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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

Na Váš štědrovečerní stůl doporučujeme: 
• Vinná klobása  159,90 Kč/kg
• Kuřecí prsa   104,90 Kč/kg
• Vepřová pečeně   139,90 Kč/kg
• Vepřová kýta  149,90 Kč/kg
... a mnoho dalšího

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Navštivte nás i v našich dalších  
prodejnách v Praze.

Celý tým firmy Miloš Křeček Vám přeje hezké 
prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí 

a životních úspěchů v Novém roce 2022.

www.krecekkk.cz
eshop.krecekkk.cz

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38
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Základní škola a mateřská škola Modletice hledá nového ředitele
• Termín podání přihlášek nejpozději do 31. ledna 2022
• Předpokládaný termín konkurzu 15. února 2022
• Předpokládaný termín nástupu 1. března 2022
• Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené podle zákona  

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

(§ 5 odst. 1 písm. b) zákona)
• Znalost školské problematiky a s ní souvisejících právních předpisů
• Organizační a řídící schopnosti
• Vítěznému uchazeči je možno nabídnout v obci byt 2+kk

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

KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY
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Do nového roku bez kouzel
Rozkrajujete na Štědrý večer jablko napříč? Vracíte se 
tím k velmi starobylé tradici po slovanských prapředcích 
Čechů. V polovině minulého tisíciletí bylo věštecké 
rozkrajování ovoce v českých zemích označeno za 
pohanské „kouzlení“. V pojednání, psaném málem v duchu 
jin a jang, principů doplňujících se protikladů: „Ve všech 
věcech, jež se konají Pánu Bohu k chvále, ďábel vždy chce 
mít svůj podíl.“ Přiřazeno bylo k dobovým pověrám. 

Prvně bylo uvedeno to dobré. Žádný hos-
podář prý není tak chudý, aby v onen den 
nevystrojil své rodině štědrou potěchu. 
„Nemůže-li více, aspoň udělá toho večera 
větší světlo ve světnici.“ Každý potřebný 
mohl vstoupit do domu a dostal občers-
tvení. Dobytku večer nakládali více krmi-
va. Měšce měli otevřené, aby ruka moh-
la pohotověji obdarovat chudobného, už 
při obědě kladli na stůl peníze, které chtěli 
večer rozdat. Navzájem si posílali příjem-
né a vybrané věci, „a zvláště vonné, vlo-
žené mezi dvěma krásnými miskami“. (Pa-
pír byl vzácný a drahý, „igelit“ neexistoval.) 
Mimochodem, k Vánocům jsme my zdejší 
dostali svého času opravenou tvrz. 

Zápis ze středověku prozrazuje i ty, 
z nichž těžil ďábel. Kdo rukou v měšci 
míchali penězi z pověry, že se jim v na-
stávajícím roce budou stále množit. Kdo 
peníze kladli na stůl, že jich pak hodně 
získají. Kdo otvírali své kapsy, aby se do 
nich vešlo všechno štěstí. Následovali 

ti, kteří byť se 
postili, večer 
„se přežíra-
jí a opíjejí“. Ně-
kteří trávili noc 
hraním v kost-
ky. „Rozpustilí“ 
dokonce prová-
děli necudnosti 
na slámě, jež se 
o tomto svát-
ku stlala do jizeb! Naopak v dobrém byly 
vzpomenuty velké vánočky nebo koláče, 
které staří kladli na stoly a ubrusy a ved-
le nich nože, aby si každý krájel podle své 
vůle. Jenže dobový autor „také slyšel“, 
že „v některých končinách“ vše ponechá-
vají, „aby v noci přicházeli bůžkové a jed-
li“. Následně se zmiňuje ovoce. Někteří 
je krájí, aby na něm pozorovali budoucí 
dobré či zlé věci! Ještě dnes pravidelná 
hvězdička jádra v rozříznutém jablku po-
těší a červivé zamrzí. V 15. století ale ná-
sledovalo posouzení vážnější: „Vskutku 
nikdy v celém roce se neprovozuje tolik 
a takových kouzel jako o tomto svátku.“ 

Některé zájmy a starosti jsou trvale lidské, 
jiné dnes přibyly již značně odlišné. U sta-
nice metra mladý majitel navigace mlčky 
nejistě hleděl do pomůcky. Když konečně 
pohledem přeletěl okolí, stačilo při zlom-
kovém očním kontaktu zvednout zrak jak 
při střelné modlitbičce. Pohyb očí napodo-
bil. Stál přímo pod stropním informačním 
rozcestníkem, takže hned bezpečně vyra-
zil. Pastičky v užití přibývajících digitalizo-
vaných pomůcek, i těch nejprostších, číhají 

na všechny. V opatovské knihovně lze při 
zapůjčování položit více svazků na sebe 
a systém knihy zaeviduje „jedním vrzem“. 
V potravinářské velkoprodejně eviduje 
zboží jednotlivě. No, pokud na to bude, 
zvykneme si. 

Dvacátý druhý rok zřejmě nepřinese jen 
jízdu na vyzdobených saních za veselého 
cinkání rolniček. Doufejme, že načerpáme 
ve sváteční dny pro čas budoucí co nej-
víc energie. Třeba i na rozvahu, jak nejlé-
pe šetřit tu energii kupovanou. Jen ve zce-
la výjimečných případech k tomu přispěje 
zakoupení nejkvalitnějšího elektromobilu. 
V novém roce 2022 někdo bude směňo-
vat staré bankovky s tenkou ochrannou 
páskou, co budou končit, jiný by rád as-
poň doplul k lepšímu sociálnímu ostrovu, 
než u kterého zrovna kotví. Snad všich-
ni bychom si ale přáli klidné spaní, zprá-
vy jenom opravdu důvěryhodné a pře-
vážně příjemné. Uchovejme si co nejvíc 
zdraví, duševní rovnováhy a sousedské 
soudržnosti. 

 Jiří Bartoň
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Tvrz před úpravou jižního parku, asi r. 1997. (Blednoucí) akvarel. J. Bartoň

Proměny naší tvrze

Rekonstruovaná chátrající tvrz slouží od 21. 12. 1988 jako kulturní zařízení. R. 2014 odborně připravená a zajištěná, ale dosud nerealizovaná rekon-
strukce brány v severním parku. Reprofota.
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Baby dance Praha z. s.
Zaměření: tanec, balet, modern dance. Pravidelné kurzy 
jsou určeny pro děti 4–16 let. Baby dance Praha z. s. zahájil 
letos v září 11. rok svého působení v Praze 11.

Tréninky 1–3x týdně v těchto místech:
• ZŠ Mikulova 1594/4
• TJ Chodov, Mírového hnutí 2137/7
• Fitness Galaxie, Arkalycká 877/1

U dětí se snažíme vytvořit vztah k hud-
bě, estetice tance, lásce k pohybu, 

uměleckému myšlení a cítění. Baby dan-
ce Praha založila Bc. Vanda Vajshajplová, 
DiS., která v současné době působí v ba-
letu Opery Národního divadla. 

I další pedagogové klubu jsou renomo-
vaní tanečníci z oblasti tanečního sportu. 

Výuka dětí se pravidelně koná v ZŠ Miku-
lova, TJ Chodov a také ve Fitness Gala-
xie na Hájích. Děti se k nám mohou hlásit 
do kurzů kromě běžných termínů zápisu 
i v průběhu celého roku, pokud to kapa-
cita dovolí. Myslíme i na maminky, kte-
ré u nás mohou relaxovat na oblíbených 
lekcích Fit modern dance. Pravidelně se 
účastníme vystoupení v domovech pro 
seniory po celém Jižním Městě. V let-
ních měsících pravidelně pořádáme letní 
taneční soustředění mimo Prahu. Škola 
spolupracuje s divadlem Hybernia a děti 
tančí v představení Louskáček.

Kontaktní osoba: 
Bc. Vanda Vajshajplová, DiS.
Tel. 736 541 169
E-mail: babydancepraha@seznam.cz
Web: www.babydancepraha.cz

Atletika Jižní Město z.s.
Zaměření: všestranný rozvoj dětí jako volnočasové aktivity, 
v pozdějším věku zaměření na výkonnostní atletiku 
k reprezentaci Prahy 11, hl. m. Prahy i České republiky.

Možnost sportovat nabízíme dívkám 
a chlapcům s věkovým rozpětím od 6 let 
po dospělou kategorii. 

Tréninky se konají na dvou sportovištích 
v Praze 11: 
• Sportovní areál Hrabákova 
• Školní areál ZŠ K Milíčovu

Tréninky se konají 2-6x týdně v tréninko-
vých skupinách diferencovaných podle 
věku, v pozdějším věku podle atletické 
specializace. Každoročně organizujeme 
soustředění 1–2x ročně podle věkových 
kategorií, pořádáme tradiční akce, např. 
Jarní běhání, Podzimní běhání, kontrol-
ní závody pro členy, soutěže v rámci 
Přeboru Prahy družstev. V našem spol-
ku se věnuje dětem a mládeži celkem 
26 trenérů. 

Máme úspěchy na úrovni pražské i celo-
republikové atletiky v soutěžích jednot-
livců i družstev, naši nejlepší atleti jsou 
úspěšní na mezinárodní úrovni. Nábory 
probíhají 1x ročně pravidelně v podzim-
ním termínu, v jarním termínu obvykle 
pro vypsané věkové kategorie podle na-
plněnosti tréninkových skupin, ve výji-
mečných případech přijímání jednotlivých 
zájemců během roku. V mladším školním 
věku zdůrazňujeme u dětí obecnou spor-
tovní průpravu.

Historie spolku má své trvání od jeho 
založení v roce 2013, tento úspěšný 
projekt uskutečnil od samého začátku 
Ladislav Kárský a v současné době dis-
ponuje oddíl členskou základnou na 500 
dětí a mládeže, patří mezi nejúspěšněj-
ší oddíly v mládežnické atletice nejen 
v Praze, ale v celé ČR. Oblíbenou akcí je 
pravidelně organizovaný Závod rodičů 

s dětmi, kde se zapojuje do sportování 
celá rodina.

Kontaktní osoba: 
PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský, 
předseda spolku, statutární zástupce
Tel.: 603 506 004
E-mail: atletikajm@seznam.cz
Web: www.atletikajm.cz

představení 

sportovních 

jihoměstských 

klubů
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Sparťani uspěli na mistrovství  
České republiky družstev
Tanečníkům z tanečního klubu SPARTA PRAHA se opět zada-
řilo. Tentokrát úspěšně reprezentovali na mistrovství České re-
publiky družstev, které se konalo 17. listopadu v Plzni. Toto mis-
trovství je specifické tím, že proti sobě bojují čtyřčlenné týmy 
z každého klubu. Co se 
atmosféry týká, tak je 
to nejoblíbenější mist-
rovství vůbec. Vládne 
tady týmový duch a ma-
ximální snaha všech 
členů týmu o co nej-
lepší výkon, který pak 
zajistí nejlepší možné 
umístění. 

V celorepublikové kon-
kurenci jsme měli za-
stoupení ve všech věko-
vých kategoriích. Našim 
juniorům se podařilo získat stříbrnou příčku ve standardních 
tancích a bronzovou v latinskoamerických tancích. Je to nejlep-
ší umístění juniorského družstva ve více než dvacetileté historii 
klubu. V dospělé kategorii se klubu v minulých letech podařilo 
devětkrát toto mistrovství vyhrát. Na letošním mistrovství byla 
poprvé kategorie seniorských družstev (nad 35 let). Naši senioři 
vybojovali krásnou stříbrnou medaili. 

Všem sparťanům děkujeme za vynikají reprezentaci klubu. Ne-
smírně nás těší, že členy juniorského týmu byly děti, které u nás 
začínaly před sedmi lety od prvních krůčků, a jsme nesmírně pyš-
ní na to, že se dnes úspěšně účastní mistrovství republiky. Moc 
děkujeme MČ Praha 11 za podporu, které se nám dostává, a vě-
říme, že i v nadcházejících letech se můžeme těšit na další skvě-
lé výsledky. 

 Mgr. Lenka Gebertová, www.tksparta.cz

FC Háje JM: Tradice je zpět!
Po roční pauze, kdy jsme vzhledem k opatřením mohli uspořádat „jen“ 
hájecký orientační běh pro dobrou věc, jsme se vrátili k tradici.

Návrat k této tradiční akci konané vždy 
během první adventní neděle znamenal 
i návrat k původní myšlence. Myšlence 
stmelit se, sejít se, zaběhat si a finančně 
podpořit děti z Centra služeb pro rodinu 
a dítě a dětský domov Charlotty Masary-
kové (dříve dětský domov Charlotty Ma-
sarykové). Všechny tyto body se podaři-
lo naplnit a my jsme moc rádi, že jsme 

v neděli 28. 11. 2021 mohli přiví-
tat paní ředitelku, tety a především 
děti ze zmíněného centra. Tímto jim 
mockrát děkujeme za to, že se s námi 
běhu zúčastnily. 

Děkujeme všem zúčastněným i nezú-
častněným, kteří akci podpořili ales-
poň v myšlenkách. A obrovský dík všem 

dárcům za vybranou částku 
11 643 Kč!

Centrum můžete podpořit i nyní, 
finančně či materiálně, stačí na-

vštívit jejich web www.cchm.cz. Už 
nyní se těšíme na další ročník a hlavně 

na mnoho dalších akcí u nás na Hájích. 
Aby vám nic neuniklo, sledujte náš web 
www.fc-haje.cz.

 Mikuláš Zbořil

Přijďte na florbal  
i v roce 2022!
Florbalová sezona je již ve své polovině, ale nábory nováčků do 
mládežnických družstev Floorball Group běží dál. Nejmladší flor-
balové kategorie hrají své soutěže prostřednictvím jednotlivých 
turnajů, a jsou tak otevřené nováčkům po celý ročník. Kluci i hol-
ky ve věku již od 6 let si mohou přijít vyzkoušet florbal a vzhle-
dem k tomu, že Floorball Group nabízí možnost hrát florbal úpl-
ně každému, mohou naskočit do některého z týmů i v těchto 
dnech a týdnech.

Nábory probíhají prostřednictvím otevřených tréninků, kde si 
hráči i hráčky mohou vyzkoušet své dovednosti a rodiče na tré-
ninku dostanou veškeré potřebné informace k případnému pů-
sobení v klubu. V podstatě stačí pouze vzít boty do haly, trenky 
a tričko a přijít. Ani hokejku děti pro úplný začátek nepotřebují, 
tu jim na místě zapůjčí trenéři. Pro získání všech informací jsme 
zřídili web www.florbalovynabor.cz, kde především rodiče jed-
noduše získají veškeré informace včetně tréninkových dní, míst 
i kontaktů na trenéry. Pokud chcete raději použít rovnou telefon, 
stačí zavolat na číslo 604 142 916, kde veškeré informace pře-
dá Dáša Strnadová, která má v klubech Floorball Group na sta-
rosti nábory a kontakt s novými členy. 
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Klub legend Chodova se rozrostl o nové členy
V rámci oslav 30 let existence florbalového klubu na Chodově došlo k doplnění 
Klubu legend FLORBAL CHODOV o další 4 členy. Chodov se po vzoru jiných 
sportovních klubů rozhodl při příležitosti oslav 25. výročí vzniku klubu v roce 
2016 založit Klub legend FLORBAL CHODOV, a to jako poctu a ocenění hráčů, 
trenérů, funkcionářů i florbalových nadšenců, kteří významným způsobem přispěli 
k rozvoji klubu či s chodovským florbalem dosáhli významných úspěchů. 

V průběhu následujících let bylo do klubu 
uvedeno ve třech vlnách devět osobnos-
tí v čele se zakladatelem klubu a dneš-
ním prezidentem Michalem Bauerem. 
24. října 2021 přišla na řadu čtvrtá vlna, 
ve které byly uvedeny další čtyři osob-
nosti historie klubu. 

Jednalo se o tři brankářské ikony po-
sledních let a jednoho z největších prů-
kopníků florbalu v Česku Marcela Pu-
dicha. Zmíněnými brankáři jsou Jan 
Barák, Kristýna Provázková a Lenka 
Lačňáková. 

Jan Barák 

Byl klubovou le-
gendou dávno 
před koncem 
své veleúspěšné 
kariéry. Do klu-
bu přišel už v žá-
cích z Draků Milíčov 
a následně pak strávil na Chodově ce-
lou kariéru. Je rekordmanem v celkovém 
počtu odehraných zápasů. Posbíral jich 
327. V základní části (243) i v play-off 
(81) je v počtu zápasů na 2. místě, tři 
zápasy přidal i v play-down. 

S mužským týmem vybojoval pět ligo-
vých medailí (2-1-2) a především dva mi-
strovské tituly. 

K tomu přidal i vítězství v pohárové sou-
těži. Úspěchy sbíral i na reprezentační 
úrovni. Je juniorským vicemistrem světa, 
bronzovým medailistou ze seniorského 

šampionátu, akademickým mistrem svě-
ta či členem All Star Teamu zmíněného 
juniorského šampionátu.

Lenka Lačňáková 

Přišla na Chodov 
z Bohemians 
před sezonou 
2007/08 a hned 
o rok později se 
podílela na zisku 
historického ligového 
stříbra. Po sezoně 2011/12 ukončila ka-
riéru na nejvyšší úrovní, aby ještě v se-
zoně 2016/17 pomohla týmu v play-
-off. Celkově nasbírala v základní části 
62 startů, v play-off přidala 21 a ve čty-
řech případech si vyzkoušela i boje play 
down, a dokonce nosila kapitánskou 
pásku. 

Koncem kariéry však její chodovská ces-
ta ani náhodou neskončila. Prakticky 
okamžitě naskočila do realizačního týmu 
žen, ve kterém působí dodnes, a je tak 
podepsána prakticky pod všemi úspěchy 
elitního ženského týmu.

Kristýna 
Provázková 

Přišla na Chodov 
v roce 2010 z Jih-
lavy a rychle se 
stala platnou sou-
částí stále se zlep-
šujícího týmu. V prů-
běhu dalších let nastoupila k 173 utkáním 

základní části a dalších 84 přidala v play-
-off. V obou těchto statistikách je v his-
torii klubu na 2. místě. Ve své sbírce má 
sedm ligových medailí (1-3-3) i triumf 
v pohárové soutěži. 

Pod historickým titulem žen je podepsa-
ná jako Superhero finálového zápasu. Na 
svém kontě má i 15 reprezentačních star-
tů a především účast na domácím MS 
v roce 2013.

Marcel Pudich 

Má své právoplat-
né místo v na-
šem klubu legend 
i v historii celé-
ho českého flor-
balu. Jeho florba-
lový život je spjatý 
se dvěma z nejúspěš-
nějších klubů domácí scény – Chodovem 
a Vítkovicemi. Na Chodově se s florba-
lem seznámil, následně zakládal Vítko-
vice a poté se na Chodov vrátil a strávil 
zde takřka 17 let. V chodovském dresu 
naskočil do dvou sezón nejvyšší soutěže, 
odehrál 20 zápasů a připsal dva kanad-
ské body. Stanul také na lavičce elitní-
ho chodovského týmu jako hlavní trenér. 
Krom toho byl dlouhá léta neodmyslitel-
nou součástí béčka Chodova.

Aktuálně má tedy Klub legend FLORBAL 
CHODOV 13 členů a jmenovitě to jsou 
(řazeno dle data uvedení): Michal Bauer, 
Radek Jonáš, Petr Faber, Lukáš Procház-
ka, Michal Schwan, Daniel Jonáš, Jiří 
Pros, Martin Flousek, Petr Šochman, Jan 
Barák, Lenka Lačňáková, Kristýna Pro-
vázková, Marcel Pudich.

 David Podhráský

florbalovynabor.cz



Motto v názvu tohoto článku odkazuje na základní charakteristiku policistů 
z Pohotovostní motorizované jednotky (PMJ). V loňském i letošním roce podpořila 
MČ Praha 11 věcným darem mimo další složky integrovaného záchranného 
systému právě taktéž policisty z Pohotovostní motorizované jednotky 
(PMJ), která je výkonným organizačním článkem Krajského ředitelství policie 
hlavního města Prahy s působnostní na celém území hlavního města Prahy. 

Kdo vlastně jsou policisté a policistky, 
kteří se ukrývají pod řadou přezdívek jako 
např. „Péjáci“, „Lovci lebek“, „Trestní ko-
mando“, „Rychlá rota“, „Bác komando“, 
„Pohotováci“ apod., jak je poznáte, kde 
se s nimi můžete setkat a jak se odlišují 
od ostatních policejních útvarů? 

Vznik samotné jednotky se datuje již do 
minulého století, a to konkrétně do roku 
1956, a jednotka tak oslavila v letošním 
roce již krásné 65. výročí svého vzniku. 
„Péjáci“ z pohotovostní motorizované 
jednotky jsou jediným útvarem Policie 
svého druhu v ČR, která je v terénu ne-
přetržitě 24 hodin denně – připravena 
POMÁHAT A CHRÁNIT. Základnou praž-
ské Pohotovostní motorizované jednot-
ky je areál ve starých Ďáblicích, odkud 
denně do ulic metropole vyjíždí hned ně-
kolik dvoučlenných či trojčlenných hlídek, 
jejichž hlavní pracovní náplní je zejména 
ochrana životů a zdraví osob, majetku, 
odhalování trestné činnosti, pátrání po 
hledaných osobách, vozidlech a odcize-
ných věcech. Nad každou městskou částí 
hlavního města včetně té naší tak větši-
nou dohlíží nepřetržitě dvě až čtyři hlíd-
ky PMJ. 

Pohotovostní motorizovaná jednotka 
v souladu s principy služby veřejnosti plní 
úkoly policie především na úsecích dohle-
du nad dodržováním veřejného pořádku 
a předcházení jeho narušení, preventivní 
činnosti, řízení o přestupcích, spolupráce 
s orgány územních samosprávných cel-
ků při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku včetně provádění ná-
sledujících specifických úkolů:
a) zakročuje na místech událostí hláše-
ných na linku tísňového volání 158,
b) zakročuje v místech narušení objek-
tu napojeného na systém centralizova-
né ochrany,

c) zajišťuje úkoly vyplývající z vyhláše-
ných bezpečnostních opatření a policej-
ních akcí,
d) zasahuje a zakročuje v situacích, při 
kterých je nutné nasazení většího množ-
ství motorizovaných hlídek, zejména při 
živelních pohromách, hromadných neho-
dách, haváriích a narušení veřejného po-
řádku většího rozsahu.

Dalšími zvláštnostmi této jednotky jsou 
role „PRVOSLEDOVÝCH HLÍDEK“, je-
jichž úkolem je především zajištění rych-
lého zásahu na místě činu (útok aktiv-
ního útočníka či obdobné mimořádné 
události) či ojedinělá role „VELITELE 
POLICIE“ pověřeného k řízení sil a pro-
středků PČR při mimořádných událos-
tech na území hlavního města Prahy. 
Ve své podstatě se jedná o tým „veli-
telů policie“, který čítá 12 profesioná-
lů z PMJ, s dlouholetou praxí v přímém 
výkonu služby. Tito policisté mají za se-
bou několik odborných školení a výcviků 

a v případě velení mají na sobě z důvo-
du rozlišení červenou vestu s označením 
velitel policie a jsou čtyřiadvacet hodin 
denně v terénu, tak aby byli v co nej-
kratším čase na místě události a moh-
li co nejdříve převzít velení. Z důvodu 
snadné identifikace jak samotných poli-
cistů hraje svoji důležitou roli i identifi-
kace služebních vozidel, která se liší od 
ostatních policejních vozů pouze malým 
žlutým reflexním trojúhelníčkem, který je 
umístěn na zadním a předním skle vozi-
dla, vždy v levém horním rohu. 

Přestože jsou policisté z PMJ nadstan-
dardně vybaveni, i tak si velmi váží věc-
ných darů, které jim napomáhají při vý-
konu hlídkové služby přímo v ulicích 
hlavního města Prahy, včetně naší měst-
ské části, ať již v podobě taktických slu-
chátek s aktivní regulací hluku, či speciál- 
ně vybavených zdravotnických batohů, 
které vhodně doplňují vybavení policistů 
i policejních vozidel v místě mimořádné 
události.

Na doplnění uvádíme, že v roce 2020 ře-
šili policisté PMJ 116 událostí na úze-
mí MČ Praha 11, přičemž v 8 případech 
museli policisté PMJ poskytnout první 
pomoc a za uplynulé období roku 2021 
řešili policisté PMJ již více jak 115 udá-
lostí na území městské části Praha 11, 
přičemž ve 2 případech museli policisté 
PMJ poskytnout první pomoc.

Jsme velmi rádi, že můžeme pomáhat 
tam, kde je to nejvíce potřeba. 

Více o historii jednotky a další zajímavos-
ti si můžete přečíst např. na níže uvede-
ném odkazu na webových stránkách PČR 
https://www.policie.cz/ (úvodní strana 
/ Útvary Policie ČR / Krajská ředitelství 
policie / Hlavní město Praha / Policej-
ní útvary / Pohotovostní motorizovaná 
jednotka).

 Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. 
 VED oddělení krizového řízení,  
 obrana, policie

POHOTOVOSTNÍ MOTORIZOVANÁ JEDNOTKA

Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy 

POHOTOVOSTNÍ

protože policisté PMJ pohotově reagují na vzniklou situaci a tísňová volání,

kdy se na místo činu dokáží dostat a zásah provést během několika málo minut.

MOTORIZOVANÁ

protože policisté PMJ vykonávají výkon služby služebními

vozidly, která mají pro tento účel ve výkonné verzi 2.0 TSI

JEDNOTKA

protože policisté PMJ, byť slouží ve dvou – či tříčlenných hlídkách, v místě

zákroku zasahují jako skvěle secvičená a funkční jednotka.

30 Život na Jižním Městě

Cerebrum honor et virilitas – rozum, čest a síla 
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• Vážení sousedé, vážení přátelé | do 
roku 2022 přejeme vše dobré, hodně 
štěstí, úspěchů, spokojenosti a hlavně 
hodně zdraví vám a všem vašim blízkým.
Všem nám je zřejmé, že nový rok bude 
zatěžkávající zkouškou pro všechny. 

Stále více budeme čelit důsledkům tzv. 
Covid pandemie, a to především rapidní-
mu zdražování základních životních po-
třeb, zvyšování inflace a nejistotě z dal-
šího vývoje. Prostě, bude hůř. Pokusme 
se přestat se vzájemným napadáním, 

dehonestováním a nevraživostí. Opět 
nastane čas táhnout za jeden provaz. 
Věřme, že věci příští v dobro se obrátí. 
Přejeme vám pozitivní mysl a vše dobré 
do roku 2022. 
 Dalibor Mlejnský, JM-ND

Názory zastupitelů

• Nejen ve Zdiměřické je bývalá kotel-
na | Na Jižním Městě se nachází množ-
ství bývalých kotelen a trafostanic, kte-
ré byly v průběhu času privatizovány. 
Nyní jejich majitelé chtějí tato místa vy-
užít a zhodnotit, a to bez ohledu na cit-
livé začlenění v daném okolí. Dle mého 
názoru tak nelze činit bez souhlasu při-
lehlých SVJ/BD, proto vždy požadujeme, 
aby s nimi investoři komunikovali. Obec 
by však měla mít možnost místní rozvoj 

efektivně regulovat, a to prostřednic-
tvím příslušného územního plánu. Bohu-
žel stávající územní plán ani Pražské sta-
vební předpisy dostatečně nechrání před 
těmito proměnami. Stavebním zákonem 
vymezený okruh možných námitek je sta-
noven obecně a neurčitě, a nelze tedy 
spoléhat, že dokážeme změnu stavby 
ovlivnit. Stavební úřad posuzuje jednot-
livé záměry dle těchto předpisů, a jak to 
dopadá, je vidět například na přestavbě 

u Normy na konci ulice Sulanského. Přes-
to městská část skrze odbor územního 
rozvoje sleduje podávané záměry na sta-
vebním úřadě a shledá-li důvody, tak zá-
měr připomínkuje. Přestavbu kotelny je 
možné dělat s citem k okolí. Příkladem je 
ta na rohu ulic Doubravická a Jažlovická. 
Málokdo si uvědomí, že jde o bývalou ko-
telnu. Bez změn v zákonech se ale situa-
ce nezlepší.
  Josef Kocourek, Piráti

• Opravdu nejpomalejší ve výstavbě? | 
Při schvalování nového stavebního zá-
kona se vláda a mnozí politici zaklínali, 
že ČR patří na chvost v rámci světové-
ho žebříčku zemí v rychlosti povolová-
ní staveb. V rámci urychlení stavebního 
řízení došlo k okleštění práv veřejnosti, 
odborných orgánů i vlastníků pozemků. 
Nejednalo se však o jednu z politických 
a mediálních fabulí? Pojďme se podí-
vat na 2 stavební záměry na P11. Plán 

výstavby Burger King v ul. U Stojanu byl 
avizován v 6/2020, zatímco v 7/2021 
bylo zahájeno společné řízení o umístě-
ní a povolení stavby a od listopadu té-
hož roku se již na lokalitě vesele kutá. 
Podstatně větší záměr – Administrativní 
budova Plaza (v režii Passerinvest) byla 
představena radnici v 10/2020 a přes-
ně za rok již u metra Roztyly zeje staveb-
ní jáma. Když se chce, tak to prostě jde. 
Výrazně dále k realizaci jsou snahy spol. 

AKMIT o směnu pozemků v okolí Koliby 
za pozemky P11 v blízkosti stanice me-
tra Roztyly a jejich „zhodnocení“ změnou 
ÚP a další výstavbou. HPP 11 bude usi-
lovat o zachování pozemků v okolí met-
ra, v předpolí Kunratického lesa, pro re-
kreaci. Nebezpečná je též trvalá snaha 
radnice o protažení (a zkapacitnění) ul. 
Gregorova kolem restaurace Koliba a její 
napojení na ul. Ryšavého. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Milostivé léto – šance zbavit se dlu-
hů nejen vůči MČ Praha 11! | Do 28. 1. 
2022 trvá unikátní akce vyhlášená stá-
tem s názvem Milostivé léto, která 
umožňuje dlužníkům ukončit exekuční 
řízení pouhým zaplacením původní vy-
máhané částky plus poplatku exekuto-
rovi ve výši 907,50 Kč. Odpouští se tak 
úroky i penále!!!, které často v průbě-
hu doby několikanásobně převýšily pů-
vodní dluh. Tuto příležitost může využít 

fyzická osoba, která má dluh vůči státu, 
obci nebo jejich organizacím a jejíž exe-
kuce je vedena soukromým exekutorem. 
Může se jednat třeba o dluh za jízdu na-
černo, na nájmu v obecním bytě, vůči ně-
kterým dodavatelům energií, o nedoplat-
ky za odvoz odpadu, některé dluhy vůči 
zdravotním pojišťovnám, nezaplacené 
pokuty či koncesionářské poplatky a dal-
ší. Kromě veřejnoprávních subjektů se ale 
k akci připojily i některé banky a úvěrové 

společnosti. Podrobné informace o zapo-
jených subjektech, návod jak postupovat, 
kontakty na poradenské linky nebo i vzo-
rové dopisy najdete na internetu, třeba 
na stránkách Nedlužím státu. Pokud ne-
máte peníze ani na splacení jistiny, kon-
taktuje organizaci Člověk v tísni nebo Ar-
cidiecézní charitu, které pořádají sbírky, 
aby pomohly potřebným dostat se z dlu-
hových pastí. Hezký nový rok!
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Vážení občané Prahy 11 | Tímto sloup-
kem Vás všechny zdravím v novém roce 
2022 a zároveň si Vám dovolím popřát 
mnoho radosti ze života, pevné zdraví, 
osobních případně i těch pracovních úspě-
chů. Dále připojuji poděkování za Vaši dů-
věru a některým z Vás i vděk za aktiv-
ní spolupráci. V uplynulém období se na 
mě obraceli občané s nejčastějšími dota-
zy, které se týkají především problematiky 
kolem nedostatečných možností mobility 

seniorů na Praze 11. Nejen v souvislosti 
se stárnutím populace se denní mobilita 
starších osob stává stále aktuálnějším té-
matem. Samospráva případně státní sprá-
va ne vždy stíhá flexibilně reagovat a zajiš-
ťovat v čase potřebné investice do úprav 
infrastruktury, aby se všechna místa na 
sídlištích stala postupně dosažitelná ne-
jen pro obyvatele se sníženou pohyblivos-
tí, ale například i pro rodiče s kočárky. Ve-
liké rezervy v tomto ohledu mají investice 

do soukromých objektů vlastněných SVJ 
a tím se každodenní život některých oby-
vatel domů stává poměrně komplikovaný. 
Využiji možnosti Vám touto cestou před-
stavit užitečný projekt www.bezbarierova.
praha.cz, kam se můžete obracet s žádost-
mi o informace, jak by bylo možné konkrét-
ní tíživou situaci s nevyhovující mobilitou 
ve Vašem okolí řešit.
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková,  
 Piráti / bez PP

• Martin Farmačka z HPP 11 je Chodov-
ský Mikuláš | Zastupitel je člověk, který 
by se měl pohybovat mezi lidmi. Tím lépe, 
pokud tak činí rád. Tvrdím, že poznat pro-
blémy a přání občana může jen ten, kdo 
je mu nablízku. Chodím mezi dospělé, ale 
i mezi děti. Mnozí mě znáte, ale nevíte, že 
jsem to já. V případě malých občánků kaž-
dý rok jeden den v prosinci bývám mas-
kovaný v dlouhé bílé sutaně s kouzelnou 
berlí v ruce. Poznejte mě i jinak, nežli na 

zastupitelstvu, kde hájím vaše práva na 
lepší život na Praze 11. Vyhledejte na You-
tube: Mikuláš v OC Chodov + Chodovský 
Mikuláš v OC Westfield.

Martin Farmačka z HPP 11 preferuje vý-
stavbu bruslení před curlingem | Jak jsem 
sdělil v Youtube klipu 2021.11.25. • Praž-
ská Pankrác má veřejné kluziště. Praha 11 
staví CURLING, nejsem spokojen se zámě-
rem vystavět exotický curling na školním 

pozemku ZŠ Ke Kateřinkám. Slibovaná le-
dová plocha bruslení pro veřejnost bude 
pouze v jedné ze dvou hal projektu, což 
není patřičně zdůrazňováno. 100 tis. oby-
vatel Prahy 11 se na jedno kluzišťátko 
nevejde. Už jednou jistý starosta zpackal 
obecní bazének, teď podobný osud čeká 
veřejné bruslení v Aréně ledových sportů 
rukou pirátského starosty Dohnala, podpo-
rovaného J. Lepšem z TOP-STAN.
  Martin Farmačka, HPP 11

• Místní akční plán II finišuje| Na konci 
listopadu proběhla v rámci povinné pre-
zentace projektu MAP II konference, kte-
rá si kladla za cíl seznámit zastupitele 
s výstupy tohoto projektu. Na konferenci 
byla přítomna zástupkyně Hospodářské 
Komory hl. m. Prahy i manažeři MAPu, 
kteří shrnuli výstupy a reflektovali prů-
běh projektu během pandemie COVIDu. 
V rámci MAPu II zatím proběhlo 103 akcí 

s celkem 2463 účastníky. To znamená 
v průměru 24 lidí na akci. Akce pro ve-
řejnost byly navštěvovanější, např. jarní 
dílny, polytechnická výchova (350 účast-
níků prezenčně v roce 2019) nebo úniko-
vá hra či akce pracovní skupiny Matema-
tická gramotnost (200 účastníků online 
v roce 2021). Mám radost, že jsem se, 
ještě jako radní, měla možnost na tomto 
projektu podílet jako člen řídícího výboru 

a pomáhat rozvíjet zajímavé vzdělávací 
aktivity na území naší městské části.
Považuji za poměrně smutné, že projekt 
v hodnotě 10 milionů, kterého se měst-
ská část účastní a který má výstupy, zají-
mal kromě mě pouze další 3 zastupitele 
(jeden z Hnutí pro Prahu 11 a další dva 
za Piráty). Místní akční plán bude pokra-
čovat dál jako navazující projekt MAP III.
  Zuzana Ujhelyiová, Piráti



• Když přijedou bagry | je pozdě. Tohle 
je již známý slogan, který upozorňuje 
na to, že je třeba se starat o svoje okolí 
včas. Ráda bych upozornila ještě na jed-
nu skutečnost, která se týká SVJ.
Kontrolujte své představitele SVJ. (Text 
není namířen proti členům výboru SVJ. 
Vím, že jejich práce není jednoduchá 
– sama jsem členkou výboru jednoho 
SVJ). Bohužel se někdy stane, že výbor 
SVJ dostane v dostatečném předstihu 

informaci o výstavbě chystané v blíz-
kosti jeho domu, tato informace však 
už nedoputuje k jednotlivým vlastníkům. 
A tak SVJ nic nepodnikne. Zvláště špat-
né to je v případě, že na orgán SVJ při-
šlo oznámení o zahájení územního řízení. 
Nečinnost SVJ má pak rychle důsledek: 
přijedou bagry. V té době se obyvatelé 
dotčeného domu začnou divit a zlobit – 
pochopitelně. To je už ale opravdu pozdě 
a pomoc žádná není.

Proto všem dávám jednoduchou radu. 
Požadujte po zástupcích svých SVJ, aby 
se nejen řádně starali o bytový dům (což 
všichni dělají), ale také aby v zájmu SVJ 
vystupovali při jednání s developery, úřa-
dy a samosprávou. Pokud si potřebuje-
te ve vašem společenství ujasnit, jaký je 
názor SVJ v konkrétním případě, svolejte 
schůzi. Pak, i když přijedou bagry, budete 
vědět, že jste udělali vše, co bylo možné.
  Zuzana Malá, HPP 11
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• Novoroční přání zastupitele |My, co tu 
žijeme toužíme po lepším roce 2022. Ma-
gické datum se třemi dvojkami je rokem 
naděje, kdy můžete rozhodnout o změně 
Prahy 11 na Lesopark Jižní Město. Už na 
podzim nás čekají volby a politické strany 
se budou předhánět ve svých slibech. My 
jsme byli v roce 2018 skromní: slíbili jsme 
výsadbu stromů, psí hřiště a zásadový 
odpor vůči nové výstavbě. Ve všech bo-
dech jsme potvrdili. Dvě psí hřiště jsou, 

stovky nových stromů rostou na svých 
místech a výstavbu se podařilo zastavit 
včetně Sandry, kterou jsme právem po-
važovali za černou díru. Říkal jsem vám 
před 5 lety, že bude stát miliardu. Rad-
nice tvrdila cosi o 250 milionech. A dnes 
jsme na 650 milionech. Takže jsem lidem 
říkal pravdu. Lesopark Jižní Město je kon-
cept zalesnění velkých ploch na Praze 11. 
Udržované široké bulváry budou lemo-
vat korunami stromů. Vybereme rychle 

rostoucí dřeviny, protože nikdo z obyva-
tel nemá čas čekat 30 let na zázrak. Ten 
se musí konat během jednoho volebního 
období. A já to dotáhnu. Vzpomeňte si 
na mou tvrdohlavost s psími hřišti. Trva-
lo mi to 7 let, ale nepřipadalo v úvahu, 
abych to vzdal. 
Co se jednou slíbí, to se musí splnit. Napiš-
te vaši představu lesoparku na vasicekr 
@praha11.cz.
 Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Na Jižním Městě máme stále devade-
sátá léta – v přímém přenosu si mafiá-
ni rozebírají zbytky městského rozpočtu 
a pozemků. A nikoho to nezajímá. Pouze 
nás. | Od Roztyl po Háje má naše území 
pod kontrolou několik zájmových skupin. 
Na Roztylech řádí developer Passerin-
vest Group, Chodov si dělí pár investorů, 
k tomu ho rozebírají vietnamští obchod-
níci a přestavují za pomoci stavebního 
úřadu rodinné domy na bytové, Opatov 

ovládá developer FINEP, Háje se těší zá-
jmu developera Central Group a několika 
podivných akciovek vedoucích k jednomu 
z pražských kmotrů. Dvě největší investič-
ní akce MČ P11 – rekonstrukce ubytovny 
Sandra a výstavba Arény ledových spor-
tů na hřišti ZŠ Ke Kateřinkám spojuje na-
pojení na městský rozpočet a střih deva-
desátek. Firma Kaprain figuruje jako 25% 
podílník v akciové společnosti na výstav-
bu Arény (městská část dělá 50% stafáž 

a garanci čerpání úvěru, staví proslulý Sy-
ner), zároveň má Kaprain stavět na Cho-
dově tři věžáky. Napojení lidí z Arény na 
PPF a úvěrující banku je dohledatelné. 
Koaliční politická repre Piráti/ANO/TOP-
-STAN/ODS výše uvedenému aktivně na-
pomáhá. Věřím, že média začne toto tu-
nelování městské části zajímat. A mělo by 
zajímat i policii. Vytrvale na to upozorňuje-
me. Krásný nový rok!
  Šárka Zdeňková, HPP 11

• Přeji Jižnímu Městu i Praze úspěšný 
rok 2022! | Milí sousedé,
na úvod vám chci popřát šťastný vstup 
do nového roku a hlavně pevné zdraví 
vám i všem vašim nejbližším! Čeká nás 
v mnoha ohledech velmi složitý rok, nic-
méně přináší i naději. Naději, že Prahu 
a městské části povedou zase pracovití 
a zkušení lidé, kteří se postarají o opra-
vy a úklid chodníků a silnic, včasný vývoz 

odpadků, čistou a levnou MHD, bezpeč-
nost a prostě vše, co nás poslední roky 
v ulicích Prahy trápí. Současná pirátská 
vláda v Praze i na Praze 11 dovedla naši 
milovanou městskou část a metropoli do 
nesnází. Máme tu pozastavenou rekon-
strukci ubytovny Sandra i přes veškeré 
rady a varování, které jsem mnoho měsí-
ců radním říkal. Dům spolykal stovky mi-
lionů korun, lidem neslouží a bůhví, kdy 

bude. Podobné to je s Arénou ledových 
sportů, kterou i přes varování zastupi-
telů piráti posouvají krůček po krůčku za 
hranu pomyslného útesu. Já se kolegům 
měsíc co měsíc snažím pomoci a poradit, 
ale jak se říká, komu není rady, tomu není 
pomoci. Celou pravdu se dočtete každou 
neděli u mě na sociálních sítích a v lednu 
také v našem časopise Jižní Město ŽIJE!
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Zklidňování dopravy není nic jiného 
než šikana obyvatela | O autech dnes 
rozhodují lidé, kteří jim nechtějí rozumět. 
Sociální inženýři, kteří za nás rozhodli, že 
budeme jezdit na koloběžkách. Za oby-
vatele děkuji, nechci. S kolegou Rober-
tem Vašíčkem se shodujeme, že život na 
okraji města je bez auta drahé ghetto. 
Čtyřproudové páteřní komunikace jako 
ulice Opatovská, Chilská, Hviezdoslavo-
va, Türkova, Roztylská a Ryšavého byly 

zmrzačeny sociálními inženýry prostřed-
nictvím vyhrazených pruhů, nadbyteč-
ných kruhových objezdů a nadchody byly 
nahrazeny dalšími přechody se semafo-
ry. Výsledkem jsou dopravní zácpy v kaž-
dou denní dobu nejen pro řidiče, ale také 
pro cestující v ranních autobusech. Tohle 
opravdu chceme? Ke konceptu Jižního 
Města patří nadchody a podchody a dů-
sledné oddělení chodců a motoristů. Je 
velký rozdíl, jestli vaše dítko nebo senior 

půjde po chodníku se zábradlím, nebo 
bez. Stačí pouhá vteřina mikrospánku 
a můžete jít na pohřeb. Proto se ptám 
radního Dušky: kdy to konečně vysvětlíte 
magistrátu, že naše ulice byly zmrzače-
ny? Vymlouvat se na magistrát nestačí. 
Je třeba jednat a zprůjezdnit Prahu 11. 
V tom jsme My, co tu žijeme zajedno! 
Pište na pechmanl@praha11.cz. 
 Libor Pechmann, My, co tu žijeme

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

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklady 600

Mikulova 1572 509 22,14 prodejna 1500

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu



BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nejbližším okolí 
jako budoucí investici pro moje děti. Nevadí i právně 
komplikované případy. Výkup bytu i s věcným břemenem 
na dožití možný. Děkuji za nabídku, tel. 728 384 509
• Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém 
i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 725 911 070
• Jsme rodina s dětmi a hledáme 3–4 pokojový byt 
na Chodově nebo na Hájích. Nejsme RK. Platíme bez 
hypotéky. Děkuji za nabídky, Fidlerová, tel. 778 556 799,  
kata.fidlerka@seznam.cz
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM jako doma! 
Prodáme, pronajmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 
ZDARMA poradit do našich kanceláří: Petýrkova 
1993/30 a Květnového vítězství 2408/5 na tel. 
607 00 11 88, na e-mailu: info@jihomestskereality.cz
• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. Hlouška nabízí 
profesionální a ověřené služby při prodeji bytů na 
Jižním Městě. Využíváme nejmodernější technologie 
při prezentaci, postupy i databázi zájemců, abychom 
klientům zajistili nejvýhodnější prodej jejich bytu. 
HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Jižní Město. 
Vestibul metra Opatov. www.zbynekhlousek.cz,  
tel. 732 237 741, 732 174 735
• Hledám ke koupi byt 3+1(kk)/L na Jižním Městě 
pro několik vážných zájemců. PhDr. Jana Hloušková – 
makléřka pro Jižní Město. Tel. 732 174 735
• Koupím zahradu v Praze nebo blízkém okolí, nejlépe 
s dobrou dostupností z Jižního Města. Možno i s chatou 
nebo domem. Tel. 603 809 432
• 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
• 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
• 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

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 nebytových prostor. 
Tel.: 732 359 883, www.rek-bachr.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.
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. Pracujeme 
v RESPIRÁTORECH a používáme vlastní přípravky. 
Tel. 737 139 900

• 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 
• ADMIS - KVALITNĚ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH. 
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL: 604 618 298. 
WWW.ADMIS-UCTO.CZ
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, BATERIE, odpady, 
topení. Rozvody vody a instalace. Připojení myček, 
praček. Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, levně, se 
zárukou. Včetně víkendů. Tel.: 602 377 213
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE 
– SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ 
PROTI HMYZU. Tel.: 733 720 950, pavel.janci@email.cz
• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Čištění, zrychlení 
a odvirování u Vás doma. Výběr, nákup a opravy: PC, 
tabletů, monitorů, tiskáren. Výuka práce na počítači. 
T: 733 731 892  www.davidsimko.cz
• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 7 let. Máme 
zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. 
Svátky a víkendy 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. Tel.: 601 236 957, 
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz.
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme malířské 
a lakýrnické práce. Byty, nebytové prostory, školy, 
kanceláře. T: 606 556 547, www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz
• Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený 
elektrikář zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, smontuje, 
připevní. Volejte 774 426 635
• 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 odhlučnění, zednické a malířské práce.  
SADROKARTONOSKAR@email.cz, T: 774 042 960
• 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
• Osobní přeprava – Martin Křeček. Nabízím dopravu 
os. vozem nejen po Praze. Cena od 23 Kč/km,  
tel.: 775 926 453
• Plánujete miminko nebo jste už těhotná? Dopřejte 
si péči a oporu od certifikované duly, laktační 
poradkyně i specialistky v péči o ženy po císařském 
řezu, 774 665 015, www.dulavseprozivot.cz

• Prořez a kácení stromů z naší vysokozdvižné 
plošiny. Odřežeme větve stromu nebo strom 
pokácíme rozřezáním od shora dolů. Pařezy 
vyfrézujeme. T: 724 006 275, info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group
• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádíme čištění, 
zrychlení, instalace, opravy, konzultace, obnovu dat 
i výkup zařízení. Volejte 731 732 737. Těšíme se na vás. 
Váš itcan.cz
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.  
Stěhování-Doprava. Tel.: 773 484 056
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, DVD, hifi věží, 
videokamer, počítačů, monitorů atd. Rozumné ceny. AVC 
SERVIS – tel.: 222 361 720, mob.: 602 390 630
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ a VÝUKA 
přímo u zákazníka, instalace wifi, internetu, notebooků, 
výuka s trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 604 806 
516 (i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz
• Instalatérské práce, topení. 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, e-mail: info@cisteniburian.cz, 
www.cisteniburian.cz
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby 
u zákazníka doma, v práci... T. 777 285 669,  
www.kadernice-do-domu.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, u metra Háje nabízí 
právní služby – smlouvy, SJM, výživné, rozvody, 
dědictví, zastupování u soudu, občanské , trestní, 
bytové právo atd. tel: 606 125 069
• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 630 Kč/AUTO. 
Pevná konečná cena bez poplatků za čekání a nástup, 
max. 4 pasažéři, snadné objednávání, spolehlivost. 
www.mrtransfer.cz, tel. 603 431 716, 608 553 080
• Elektrikářské práce – Erben. Nová elektrická 
vedení, zásuvky, světla, opravy apod. Revize 
elektrického zařízení. Odstranění revizních závad. 
www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344
• Sekáme trávu včetně odvozu, vyčistíme zarostlý 
pozemek od vysoké trávy a náletů, provádíme  
prořez trávníků vertikutátorem. T.: 724 006 275, 
info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz
OSTATNÍ
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRAFIKU, 
POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI 
NABÍDNĚTE. E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ, 
TEL. 603 247 819
• 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
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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
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AUTOSERVIS - zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika

• Opravy bouraček vč. jednání s pojišťovnou • Pneuservis 
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482, e-mail: milan.vranek@seznam.cz 

Praha 11-Zakouřilova 2275/142
www.auto-vranek.cz
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CK FISCHER – OC HÁJE 
Kosmická 748/23, 149 00 Praha 4 
tel.: 777 755 714

2022

 
VÝHODY 

FIRST MINUTE

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

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

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
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Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř 
vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

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

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

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moderní biologická léčba sítnice

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

Centrum pro léčbu šedého zákalu 
Centrum pro léčbu sítnice 

Refrakční a laserové centrum 
Aplikace nitroočních injekcí 

Máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami!

VOLEJTE: 220 807 757

OBJEDNÁME VÁS 
BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ!

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

Oční centrum Praha je jedním z mála specializo-
vaných pracovišť v  Praze a  Středočeském kraji, 
které může biologickou léčbu sítnice pomocí 
tzv. anti-VEGF látek poskytovat. Ročně provede-
me stovky aplikací nitroočních injekcí a můžeme 
konstatovat, že biologická léčba je ve většině pří-
padů efektivní.
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