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Zpravodaj  městské část i  Praha 11
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Službu Senior Taxi  
mohou občané Prahy 11  
využívat další tři roky!

Jihoměstské KOČKOvání
obrázky letošní dětské  
výtvarné soutěže

Tísňová péče  
je pocit bezpečí,  
který se skutečně vyplatí

Podrobný 

program 

najdete 

na stranách 

16 a 17

Úspěch 
stolních tenistů  
z Jižního Města
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3Editorial

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo 
byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Marie Pešlová. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. 

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 24. srpna 2022. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně 
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Strany 31-33 jsou v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazeny 

pro sdělení, která vyjadřují názory členů Zastupitelstva městské části Praha 11 týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zas-

tupitelů městské části Praha 11. 
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Milí čtenáři,

právě držíte v rukou zářijové číslo časopisu Klíč. A jelikož právě na tento měsíc, konkrétně  
na 23. a 24. září, připadl termín komunálních voleb, rozhodli jsme, že toto číslo Klíče zachováme 
apolitické. Nenaleznete uvnitř úvodní slovo starosty městské části ani příspěvky místostarostů,  
radních a zastupitelů. Výjimkou je pouze placená inzerce, kterou obsahově nemůžeme na redakční 
úrovni ovlivnit. V časopisu najdete zajímavosti, pozvánky na kulturní, rodinné i sportovní akce,  
které vám, jak doufáme, zpříjemní dny. Na straně pět najdete obecné informace k nadcházejícím 
volbám. Uvnitř čísla najdete také programovou nabídku na tradiční oslavy – Dny Prahy 11. 

Přejeme všem čtenářům příjemné září a pohodové dny babího léta. 

 Rada MČ Praha 11 & redakční rada časopisu Klíč 



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
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Paní Eva Zichová z Jihoměstské sociální  
převzala ocenění za záchranu života 

Pečovatelka z Jihoměstské sociální a. s. 
Eva Zichová převzala v srpnu z rukou 
starosty Prahy 11 Jiřího Dohnala (Piráti) 

a radního pro sociální věci, 
zdravotnictví a bezpeč-

nost Petra Jiravy oceně-
ní za záchranu života. 
Městská část tak paní 
Evě vyjádřila poděko-
vání za její mimořádný 
počin.

Vypadalo to jako každý jiný 
pracovní den s návštěvou klien-

tů v jejich domovech. Přede dveřmi jedné 
z klientek však paní Eva ucítila silný zápach 
plynu. V bytě se nacházela žena upoutaná 
na invalidní vozík, která neměla o úniku ply-
nu sebemenší potuchy. Paní Eva okamžitě 
zareagovala, pomohla ženě sbalit kabel-
ku s doklady a rychle ji z bytu evakuova-
la. Zároveň ihned zavolala plynaře, který jí 
ale řekl, že se do bytu musí vrátit uzavřít 
přívod plynu. Statečně se tak vydala zpět 
do bytu, kde unikající plyn zastavila. Do pár 
minut se pak dostavila i odborná pomoc.

Díky paní Evě se obyvatelka bytu dostala 
do bezpečí dříve, než běžným provozem 
domácnosti mohla způsobit výbuch plynu 
– navíc v bytě, který se nachází právě upro-
střed domu i celé chodby. Dá se tedy říci, 
že zachránila mnohem víc než jeden lidský 
život. Paní Eva si zaslouží za svou všíma-
vost, duchapřítomnost a odhodlání velký 
dík.

  

Přechodná úprava provozu na pozemní 
komunikaci Opatovská 

Upozorňujeme řidiče na přechodnou 
úpravu provozu na pozemní komunikaci 
Opatovská, která spočívá v umístění 
přenosného dopravního značení, zařízení 
na místní komunikaci I. třídy Mírového 
hnutí.

Přechodnou úpravu stanovil Magistrát hl. 
m. Prahy (odbor pozemních komunikací 
a drah) formou opatření obecné povahy 
v souvislosti s probíhající opravou mostu/
místního podchodu P555, kvůli níž musel 
být proveden zábor a částečná uzavírka 
jízdního pruhu v souladu s dopravně 
inženýrským opatřením. Ve směru od 
Chodova na AO Jižní Město potrvá 
omezení do 14. 9. 2022, v opačném 
směru do 31. 10. 2022. Děkujeme za 
pochopení.

  

Praha 11 se opět zapojí do prestižního 
Mezinárodního výzkumu dospělých 
PIAAC 

Během září 2022 až července 2023 bude 
v Praze 11 probíhat prestižní Mezinárod-
ní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá 
Organizace pro hospodářskou spoluprá-
ci a rozvoj (OECD). Česká republika se vý-
zkumu účastní spolu s dalšími 32 zeměmi 
z celého světa. Výzkum realizuje Národní 
pedagogický institut ČR z pověření Minis-
terstva školství. 

Na vybrané domácnosti se v této době 
obrátí tazatelé výzkumných společností 
STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s taza-
telem bude trvat přibližně dvě hodiny, kaž-
dý respondent obdrží za účast ve výzkumu 
finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch vý-
zkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslo-
vených domácností do výzkumu zapojilo, 
neboť jsou vybrány právě ony a podle me-
zinárodní metodiky nemohou být nahra-
zeny. Data budou uchována jako přísně 
důvěrná, budou zpracována hromadně 
a použita výhradně pro účely výzkumu. 
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané 
v jednotlivých zemích připraveni na výzvy 
současné doby, jako jsou změny na trhu 
práce či rostoucí využívání digitálních tech-
nologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto 
zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělává-
ní, ale i o uplatňování různých dovedností 
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Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 29. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11 je naplánováno 
na čtvrtek 1. 9. 2022. Pro bližší 
informace, prosím, sledujte web  
MČ Praha 11 www.praha11.cz.

v každodenním životě. Výsledky výzkumu 
dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu 
systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé 
stránky a kde je vhodné upravit vzdělávání 
tak, aby lépe odpovídalo našim současným 
potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní in-
formace jsou uvedeny na webové stránce 
www.piaac.cz.

Službu Senior Taxi mohou občané 
Prahy 11 využívat další tři roky! 

Už rok a půl je v Praze 11 s velkým úspě-
chem provozována služba Senior Taxi, 
která občanům Prahy 11 starším 75 let 
a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P umož-
ňuje využívat tuto městskou částí doto-
vanou taxi službu. Za velmi výhodnou 
cenu 20 Kč za jízdu se tak mohou tito 
obyvatelé naší městské části dopravit 
například k lékaři, na nákup, poštu nebo 
úřad. Tento pilotní projekt právě končí, 
proto Rada MČ Praha 11 schválila provo-
zovatele Senior Taxi na dalších 36 měsí-
ců. „Jsem velmi rád, že tato vyhledávaná 
služba bude plynule pokračovat,“ uvedl 
Ing. Petr Jirava, radní Prahy 11 pro so-
ciální věci, zdravotnictví a bezpečnost. 
Senior Taxi bude i nadále zajišťovat spo-
lečnost ROSI LOGISTIC s.r.o., která byla 
vybrána ve výběrovém řízení podle záko-
na o zadávání veřejných zakázek. Stejná 
zůstává i pevná cena 20 Kč za jednu jíz-
du, jež platí bez ohledu na délku trasy či 
doprovod pečující osoby.  

A jak můžete službu začít využívat?

1. Zaregistrujte se
Kde: Oddělení sociální péče a pomoci 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Úřadu MČ Praha 11

Adresa: Roztylská 1, Praha 11 – Chodov
Telefon: 267 902 103, 267 902 101
Co mít s sebou: Občanský průkaz (kvůli 
ověření věku a trvalého bydliště), případ-
ně  také kartu ZTP, resp. ZTP/P.
Nemůžete se k registraci dostavit kvů-
li ztížené mobilitě? Zavolejte, prosím, na 
výše uvedené telefonní číslo a domluvte 
se s pracovníky oddělení na alternativním 
postupu. Po úspěšné registraci je uživa-
teli vystavena identifikační karta (průkaz-
ka), kterou se bude při nástupu do taxi 
prokazovat.  

2. Objednejte si jízdu
Službu je vždy potřeba objednat dopře-
du, a to telefonicky přes dispečink:
Telefon: 595 391 135
Provozní doba dispečinku: pondělí až 
pátek od 6:00 do 18:30 hod.

Senior Taxi jezdí ve dvou vozech, které 
lze využít nejen pro cesty ve správním 
obvodu městské části Praha 11, ale také 
pro dopravu do Thomayerovy nemocnice, 
IKEM, polikliniky Spořilov a Budějovická 
a na úřad práce na Novodvorské.
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Máte zájem o práci člena okrskové volební komise
ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11, Zastupitelstva hlavního 
města Prahy a do Senátu Parlamentu České republiky?

Termín voleb:
pátek 23. 9. od 14:00 do 22:00 hod. 
sobota 24. 9. od 8:00 do 14:00 hod. 

V případě konání 2. kola voleb  
do Senátu Parlamentu České republiky:
pátek 30. 9. od 14:00 do 22:00 hod.
sobota 1. 10. od 8:00 do 14:00 hod. 

Okrsková volební komise plní důležitou 
funkci při organizaci voleb. Dbá o pořá-
dek ve volební místnosti, zajišťuje a do-
zírá na průběh hlasování. Po ukončení 
hlasování sčítá hlasy, vyhotovuje zápis 
o průběhu a výsledku hlasování a ode-
vzdává volební dokumentaci do úscho-
vy úřadu. 
Členem okrskové volební komise může 
být občan ČR i občan členského státu 
EU (s trvalým či přechodným pobytem 
v obci na území ČR), který alespoň v den 
složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let 
a u něhož nenastala překážka výkonu 
volebního práva a není kandidátem pro 
volby do Zastupitelstva městské čás-
ti Praha 11, do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy a do Senátu Parlamentu 

České republiky. Zájemci o práci v těch-
to komisích, pokud nejsou delegováni 
volební stranou, se s uvedením svého 
jména a příjmení, data narození, adre-
sy trvalého pobytu a tel. čísla mohou 
přihlásit:

• písemně na adrese:
Úřad MČ Praha 11  
Odbor vnitřních věcí 
Ocelíkova 672/1 
149 00 Praha 4 – Háje

• E-mailem na adrese:
volby@praha11.cz

• Osobně na adrese:
Úřad MČ Praha 11 
Odbor vnitřních věcí,  
Oddělení evidence obyvatel  
a osobních dokladů  
(bílá budova – pasy, občanky) 
Vidimova 1324/4 
Praha 4 – Chodov

• Telefonicky – kontaktní osoby:
Petra Danisová,  
tel.: 771 261 537, 267 902 389 
Alena Henychová,  
tel.: 267 902 391 

Markéta Zandtová,  
tel.: 267 902 316 
Mgr. Alena Kramešová,  
tel.: 267 902 386 

Odměna za práci v okrskové volební ko-
misi je stanovena vyhláškou Minister-
stva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném zně-
ní, a č. 233/2000 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona o volbách do 
Parlamentu ČR, v platném znění, a činí:

• 3 300 Kč pro člena,
• 3 900 Kč pro místopředsedu, 
• 4 000 Kč pro předsedu okrskové  

volební komise, 
přičemž výše odměny představuje sou-
hrnnou částku za volby do obou zastu-
pitelstev i obě kola voleb do Senátu Par-
lamentu ČR.

Součástí odměny je dále stravenka za 
každý odpracovaný den a též finanční od-
měna ve výši 1 000 Kč schválená Radou 
MČ Praha 11 jako ocenění za náročnost 
zpracování výsledků hlasování i obětavé 
zapojení do práce okrskových volebních 
komisí.
 Odbor vnitřních věcí

Aktuální informace k projektu výstavby Areálu ledových sportů
Již brzy by mělo dojít k dokončení 
stavby Areálu ledových sportů, který 
vzniká v blízkosti Základní školy 
Ke Kateřinkám 1400. Na základě 
usnesení Zastupitelstva městské 
části Praha 11 z 10. srpna tohoto 
roku totiž městská část prodala svůj 
majetkový podíl ve formě akcií ve 
společnosti AR DELTA, a. s., která 
projekt realizuje, druhému akcionáři 
– společnosti ALS Investors, a. s.

Podíl, ohodnocený znaleckými posud-
ky na 36 a 39 milionů Kč, byl prodán za 
částku 41 milionů Kč, čímž byly pokryty 
dosavadní náklady MČ Praha 11 na pů-
vodní pořízení 50 % akcií za 5 milionů Kč 
a zvýšení základního kapitálu společnos-
ti AR Delta, a. s., vložením 35 milionů Kč 
do společnosti. 

Městská část Praha 11 tak sice již nemá 
v projektu výstavby Areálu ledových 
sportů majetkovou účast, stále však má pozemek ve správě od hlavního města 

Prahy, na němž areál vyroste. V rámci 
předmětné transakce proto byl ze stra-
ny městské části prodloužen investorovi 
termín dostavby areálu do 31. 12. 2022. 
Již zkraje příštího roku by pak měl areál 
otevřít své brány veřejnosti. 

„Jsem velmi rád, že se naší městské části 
podařilo situaci ohledně Areálu ledových 
sportů vyřešit.  Obyvatelé Prahy 11 by 
si tak zde mohli zabruslit, zahrát hokej 
nebo curling už začátkem příštího roku,“ 

potvrdil starosta Prahy 11 Jiří Dohnal 
(Piráti).

I přesto, že městská část Praha 11 
z projektu vystoupila, nebudou obča-
né naší městské části ochuzeni o vý-
hody, které jim byly v souvislosti s vý-
stavbou areálu přislíbeny. Na základě 
aktuální smlouvy o spolupráci, uzavřené 
mezi MČ Praha 11 a investorem, bude 
areál rovněž sloužit jihoměstským ško-
lám a školkám, u nichž je městská část 
zřizovatelem.  
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Ne každá stěna s graffiti je legální 
aneb i pouliční umění má svá pravidla
Jistě jste někdy narazili na nějaký 
graffiti výtvor např. při procházce naší 
městskou částí. Může se jednat o nějaké 
„čmáranice“ či tagy v podobě podpisu 
autora např. na fasádách domů nebo 
na lavičkách. Toto je graffiti, které je 
nelegální, a tudíž trestné. Pak jsou zde 
i graffiti, která už jsou pěkná, jedná 
se o nějaké obrazy, u kterých se třeba 
i zastavíte a řeknete si, že to je vážně 
pěkná práce. I tady se ale nemusí vždy 
jednat o graffiti na legální ploše. 

Co to vlastně je legální graffiti? Je to mís-
to, na kterém může komunita sprejerů vol-
ně tvořit, aniž by se dopouštěla trestného 
činu. Legální zdi pro graffiti nejsou ničím 
výjimečným ve světě ani u nás. Lokality 
pro graffiti jsou zpravidla šedá a nevábná 
místa, a tak v mnoha případech může do-
jít ke zkrášlení zašedlé plochy. Ale i legální 
plochy mají svá pravidla, nesmí být využity 
k urážlivým a hanlivým obrazům nebo tex-
tům. Zároveň nesmí sloužit jako reklamní 
plocha. Na ostatních plochách ve městě je 
graffiti přísně zakázáno.

Městskými obvody byly vytipovány vhod-
né plochy, které jsou k těmto účelům urče-
ny. Na veškerých dalších plochách, které 
nejsou uvedeny jako legální plochy – např. 
zdi, podchody apod., je provádění graffiti 
přísně zakázáno a je trestné (vyjma zvlášt-
ních povolení – pronájem plochy, nárazové 
akce apod.). Většinou populace je graffiti 
vnímáno jako vandalství. 

Přes prvotní snahu působit ilegálně vyvíjí 
zástupci společnosti i subkultury snahu vy-
členit legální plochy, kde je možno se reali-
zovat. Tyto plochy jsou pak užívány zpravi-
dla jako tréninkové, kde místní autoři píšou 

pod jinými pseudonymy. V Praze 11 máme 
14 těchto legálních ploch. Přesný seznam 
legálních ploch najdete na webu městské 
části Praha 11 v sekci „Bezpečnost-Legální 
plochy na Jižním Městě“. 

Také radnice městských částí si někdy tzv. 
„na zakázku“ objednávají pouze za cenu 
barev úpravu veřejných míst nahrazujících 
a předcházejících nelegální tvorbě. Zpra-
vidla se jedná o podchody pro pěší nebo 
o štítové stěny obytných domů nebo 
o technologické stavby, jako jsou např. 
trafostanice.

Tím se dostáváme k tomu, že některé gra-
ffiti je „legální“ jen po krátkou dobu svého 
vzniku a tvorby jejího autora(ů). Například 
mural u metra Opatov je jedním z příkla-
dů, kdy se nejedná o legální plochu, přes-
tože je posprejovaná. Dalším takovým dí-
lem je či spíše byla malba na rampě ve 
Volnočasovém areálu Kupeckého. Zde své 
dílo vytvořil na objednávku městské části 

Praha 11 známý popartový umělec Josef 
Rataj se svým společníkem. Bohužel v ne-
dávné době došlo k tomu, že toto dílo 
bylo přemalováno, a to jak bez souhlasu 
městské části Praha 11, tak i bez souhla-
su pana Josefa Rataje jako autora. Přece 
jen se jedná o autorské dílo. Jeho přema-
lování bylo nelegální, a tudíž trestné.

Ať už na graffiti nahlížíte jakkoliv, vždy je po-
třeba rozlišovat mezi graffiti a graffiti, kte-
ré může na straně jedné představovat pou-
hou snahu sprejerů označkovat si své místo 
a zviditelnit se a na straně druhé skutečné 
umělecké dílo známých umělců, které tak 
najde své místo i ve výstavních síních. 

A jak jste na tom vy? Toužíte po vzrušení 
a zviditelnění, nebo chcete naopak světu 
ukázat, že skutečně něco dokážete a ne-
potřebujete se skrývat ve stínu noci? 

Bc. Petra Víznerová, 
oddělení krizového řízení

MAP III: Akční plán 2022/23 
Obdrželi jsme náměty pro Akční plán 
2022/23. Realizační tým MAP III je při-
pomínkoval a poslal autorům námětů 
k dopracování. Finální návrh Akčního plá-
nu na následující období bude po 10. září 
2022 zveřejněn na webu městské části 
Praha 11 v sekci MAP k připomínkám ve-
řejnosti. Po jejich zapracování bude Akční 
plán schvalovat Řídící výbor MAP III. Po-
kud se chcete zapojit, sledujte web a fa-
cebook MAP III. 

Dětem i pedagogům přejeme dobrý start 
do nového školního roku. 

Realizační tým MAP III  
vzdělávání pro Prahu 11
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Další informace na webových stránkách MČ Praha 11 – sekce životní prostředí – odpady

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad ve 2. pololetí

Exnárova × Otická 17. 9. (9–12), 30. 10. (9–12)

Komárkova × Hněvkovská (u sportovní haly) 18. 9. (9–12)

Kryštofova × Kazimírova 24. 9. (9–12), 22. 10. (9–12)

Lažanského × 7. května nepřistavuje se

Mokrá × Zimákova 25. 9. (9–12), 23. 10. (13–16)

Rujanská × Donovalská 1. 10. (9–12), 29. 10. (9–12)

Stachova × V Hájích (u trafostanice) 2. 10. (9–12)

U Nové dálnice 8. 10. (9–12)

Výstavní × K Jezeru (parkoviště u TJ Háje) 9. 10. (9–12)

Ženíškova × Květnového vítězství 15. 10. (9–12)

Termíny blokového čištění
Termín Ulice

6.10.
7. května (úsek K Dubu – Skřivanova), K Dubu, K Remízku, Ke sv. Izidoru 1. polovina, Malebná (úsek K Remízku – Ke 
sv. Izidoru), Medkova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru), Na Sádce, Saudkova, Skřivanova, Švabinského (úsek K Dubu – 
Ke sv. Izidoru), V Benátkách, Verdiho, Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru)

8.10.
Benkova parkoviště (NN 4420), Malenická – (KC Zahrada) parkoviště, Vojtíškova parkoviště (NN 3354 prostřední), 
Výstavní parkoviště (NN 1622 pod čerpací stanicí SHELL)

13.10.
7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem), Ke sv. Izidoru 2. polovina, Lažanského, Malebná (úsek Ke sv. Izidoru 
– slepý konec), Medkova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem), Nad Lomy, Pod Vodojemem, Švabinského (úsek Ke 
sv. Izidoru – Pod Vodojemem), U Kolonie, V Lomech, Zakouřilova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

15.10.
Brandlova parkoviště (NN 3822), Gregorova parkoviště (NN 3851), Plickova parkoviště (NN 1621), Zdiměřická 
parkoviště NN 3340 

20.10.
Dobrovolského, Donovalská (úsek Ke Stáčírně – Brechtova), Ke Skále, Nedbalova, Pištěkova, Rujanská, Šperlova, 
Švecova, Volkovova, Vycpálkova

22.10. Hráského parkoviště (NN 4466), Krejnická parkoviště (NN 4399), Gregorova parkoviště (NN 3851), 

27.10.
Dunovského, Hejplíkova, Kazimírova, Klecandova, Kolmistrova, Kryštofova, Mirošovská, Mokrá, Pacajevova, Starobylá, 
Stýblova, U Rybářstrví, U Transformační stanice, V Opatově, Vápeníkova, Wagnerova, Za Rybářstvím, Zimákova

29.10. Metodějova parkoviště NN 3338, Vojtíškova parkoviště (NN 4465 – naproti OC Slunečnice)

3.11.
Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská), Čenětická, Divišovská, Hněvkovského parkoviště NN 2817, 
Chodovecká náměstí, Nad Pahorkem, Obrovského, Šternovská, U Nové dálnice, U Stojanu, Zastrčená

Život na Jižním Městě

Nový pumptrack  
na metru Opatov
Investor projektu Nový Opatov ve spo-
lupráci s Prahou 11 aktuálně buduje 
u stanice metra Opatov v blízkosti uli-
ce Starochodovská novou pumptracko-
vou dráhu. Slavnostní otevření proběhne 
13. září 2022 od 16 hodin, kdy se můžete 
těšit na odpoledne plné zábavy. Podrob-
né informace k programu akce budou zve-
řejněny na webu a facebooku městské 
části Praha 11 týden před samotnou akcí. 
Všichni jste srdečně zváni! Kola, koloběž-
ky, brusle a longboardy s sebou. 

Jízda na pumptracku je v současné době 
stále více se rozšiřující a populární akti-
vitou nejen mezi dětmi, ale i dospělými. 
Místo šlapání či odrážení se k pohybu vy-
užívá pohybu nahoru a dolů – tzv. pumpo-
vání. Na Opatově vznikne dráha bezmá-
la 60 metrů dlouhá s moderním hladkým 
a tichým povrchem, která bude vhodná 

pro menší i větší děti. Zároveň je možné 
trasu v budoucnu přestavět nebo ji pro-
dloužit obdobně jako již realizovaný mo-
dulární pumptrack ve Volnočasovém areá- 
lu Kupeckého tzv. VAK u Modré školy. In-
vestor realizací pumptrackové dráhy plní 

závazek vybudovat veřejné sportoviště 
ještě před začátkem výstavby projektu 
Nový Opatov a stejně jako na jiných loka-
litách přináší do území nejen nové bydlení 
a pracovní příležitosti, ale i možnost spor-
tovního vyžití na čerstvém vzduchu.

pozvánka



Jihoměstské KOČKOvání
Rádi bychom se s vámi podělili o skvělé obrázky letošní dětské výtvarné soutěže Kočka, do které se zapojilo 22 škol a školek z Pra-
hy 11. Nápaditou akci podpořila městská část Praha 11, Komunitní centrum Matky Terezy a Kulturní centrum Zahrada. Pro všechny, 
kteří by se chtěli potěšit všemi možnými kočičími obrázky, máme dobrou zprávu. Výstava dětských prací je k vidění během celého 
měsíce září v Kulturním centru Zahrada. Organizátorem této hezké kočičí soutěže je pan Jakub Oth, kterému patří velký dík.

Šárka Šístková,  
MŠ Konstantinova 

Phnong Khank Nquyen,  
ZŠ K Milíčovu

Adam Bauch,  
ZŠ Květnového vítězství

Alice Qi,  
ZŠ Mendelova

Matyáš Králík,  
MŠ Mírového hnutí

Jan Hron, 
ZŠ Campanus

Valentýna Chmelařová, 
MŠ Blatenská

Adam Vrchota,  
ZŠ K Milíčovu

Nikol Šrajerová,  
ZŠ Klíček

Veronika Pristačová, 
ZŠ Chodov

Nikol Šrajerová,  
ZŠ Klíček

Matouš Ropický,  
MŠ Jažlovická

Michal Oráč,  
ZŠ Donovalská

8 Život na Jižním Městě



9Život na Jižním Městě

Tísňová péče je pocit bezpečí, který se skutečně vyplatí
Máte obavy o zdraví rodinného příslušníka nebo známého, který žije 
sám? Nebo vy sami máte již obavy o svůj zdravotní stav a bezpečí? 
Městská část Praha 11 podporuje realizaci sociální služby tísňová péče, 
ve spolupráci s Charitou Chodov a společností Anděl na drátě. Jedná se 
o sociální službu, která slouží k předcházení kritického zdravotního (jak 
fyzického, tak psychického) stavu, který může vést až ke smrti.

Tísňová péče byla vynalezena koncem 
roku 1970 v USA. „Úvaha, která před-
cházela vzniku tísňové péče, byla násle-
dující: proč musejí zemřít senioři, které 
postihla mozková mrtvice, srdeční infarkt 
nebo epileptický záchvat? Protože nebyli 
schopni na svůj stav včas upozornit zdra-
votnický personál, který by je zachránil?“ 
(Kališová, 2012) V České republice po-
tká cévní mozková příhoda (CMP), lido-
vě známá jako mrtvice, zhruba každého 
čtvrtého člověka, mrtvice je bohužel vel-
mi častou příčinou smrti.

Důležité je si uvědomit, že tísňová 
péče není určena jen seniorům, ale sa-
mozřejmě lidem všech věkových skupin 
se zdravotním znevýhodněním, po úra-
zu či se sníženou pohyblivostí. Když se 
řekne tísňová péče, určitě se vám jako 
první vybaví pády na zem, ohrožení ži-
vota během infarktu či nemožnost do-
volat se při upadnutí ze schodů. Ovšem 
tísňovou péči můžete využít i v případě 
ucházejícího plynu v bytě, nedostatku 
informací s nemocí covid-19 nebo když 
přestane téct voda. Pracovníci na lince 
vám rádi poradí, co v takové stresové 
situaci dělat, a hlavně vás především 
uklidní. 

První přístroje tísňové péče, před více 
než 40 lety, byly velké a uživatelsky ne 
příliš praktické. Dnes v případě akutních 

problémů stačí stisknout jediné tlačít-
ko, zařízení umí samo rozpoznat a ohlá-
sit situaci, odborný asistent je dostupný 
24 hodin denně a ihned řeší vzniklý pro-
blém. Podle závažnosti kontaktuje např. 
záchrannou službu nebo členy rodiny, 
kteří klientovi pomůžou.

Vy, vaši blízcí nebo známí ze správní-
ho obvodu MČ Praha 11 můžete nyní 
využít výpůjčky technického zařízení 
zdarma od Charity Chodov a tuto služ-
bu si sjednat s Andělem na drátě za 

měsíční paušál 380 Kč měsíčně. Balí-
ček za 380 Kč měsíčně obsahuje celkem 
11 dílčích služeb. Finanční investice se 
jistě vyplatí, protože služba pomůže 
snížit stres jak samotným klientům, tak 
jejich příbuzným, blízkým a sousedům. 
Tísňová péče má tak pozitivní vliv i na 
zdraví lidí v okolí klienta.

Pokud máte zájem o více informací nebo 
si chcete službu objednat, obraťte se 
na pracovnici Charity Chodov na telefo-
nu: 272 941 972 nebo e-mailem: kance-
lar@charitapraha4.cz nebo na pracovnici 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví na 
telefonu: 267 902 156 nebo e-mailem: 
matysovab@praha11.cz.

Mgr. Barbora Matysová 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociální pracovník / sociální pracovnice – hl. m. Praha
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník / sociální pracovnice v terénních programech 
nízkoprahových zařízeních a do klubu Brandlova 1639/6 Praha 11. Vhodné i pro absolventy. 

Společnost Proxima Sociale o.p.s.
Jsme úspěšná nezisková organizace. Naším oborem je práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Preventivní a poradenské sociál- 
ní služby poskytujeme již 29 let. Naším posláním je poskytovat kvalitní služby a dále je inovovat a rozvíjet. Prioritou jsou pro nás 
potřeby klientů, užitek naší práce však slouží celé komunitě.
Do týmu nízkoprahových programů hledáme kolegyně a kolegy se zájmem o práci s mládeží v klubu a terénních programech.

Úvazek: 0,50–1,00
Lokality, ve kterých se můžete uplatnit: Praha 11, Praha 15
Nástup: dle dohody
Info: https://www.proximasociale.cz/

Náplň práce:
• Poskytování přímé péče klientům, která zahrnuje mj. individuální podporu a průvodcovství dospíváním, sportovní 

a kulturní akce, skupinové workshopy, resocializační pobyty.
• Nepřímé činnosti, které zahrnují mj. zápisy do klientské DTB, přípravu jednorázových lokálních akcí pro klienty, měsíční 

tematické programy a jejich distribuci, komunikaci na sociálních sítích.
• Komunikace s veřejnou správou, školami a dalšími institucemi a organizacemi.
• Spolupráce na zvyšování kvality a inovacích služeb.
• Profesní CV zasílejte na: moravcova@proximasociale.cz

Zuzana Moravcová | +420 777 471 807 | moravcova@proximasociale.cz 
Proxima Sociale o.p.s. Brandlova 1639/6 Praha 11 a Boloňská 130, Praha 15 pracovní 

nabídka
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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

TURISTICKÝ VÝLET  
STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kdy: 15. 9. (čtvrtek)
Sraz: 8:40 h., hl. nádraží u pokladen 
Odjezd: 8:55 h.
Délka tras: 14,5 km
Trasa: Kamenný přívoz – Troníček – Dol-
ní Studené – Luka p. Medníkem – Bohu-
liby – Hawai – Zahořanský důl – Davle
Na co se můžete těšit: Na temnou 
řeku Zazoa. Tak nazval Sázavu ve 
své kronice Kosmas. Nejen na ni, i na 
krásný viadukt Posázavského Pacifi-
ku, na vchody do starých hornických 
štol, osadu Hawai i klikatý tok poto-
ka v Zahořanském dole. Výlet je vhod-
ný pro zdatnou seniorskou populaci. 
V restauracích čas nemarníme, proto 
nezapomeňte pití a svačinu přibalit 
s sebou. ČD na tratích nešetří výluka-
mi. Pokud se chcete ubezpečit jisto-
tou odjezdového času, napište mi den 
dva předem (belzana@seznam.cz). Na 
krásné kilometry ve vaší společnosti 
se těší Jindra.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA 
pro seniory: Staré Strašnice 

Kdy: 20. 9. (úterý) ve 14:00 h., 
24. 9. (sobota) ve 14:00 h. 
Sraz: pro obě vycházky před stani-
cí metra Strašnická (směrem do ulice 
V Olšinách)
Na co se můžete těšit: Projdeme si 
zajímavá místa Starých Strašnic, mezi 
která patří například: jediná dochovaná 
usedlost – klasicistní Bečvářův statek. 
Navštívíme park Gutovka – multifunk- 
ční areál na území bývalého rybníka 
a polí, starou školu, které místní říka-
jí zámeček, moderní kostel, jehož zá-
kladní kámen byl posvěcen samotným 
papežem Janem Pavlem II, a domko-
vé kolonie. Trasou vás provede Jelena.
Rezervace komentované procházky 
do naplnění kapacity nutná!!! 
Kontakt pondělí–pátek 8:00–14:00: 
605 819 096, 724 603 317, e-mail: 
info@jmsoc.cz

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: 
Za rondokubismem či národním 
stylem po Novém Městě pražském

Kdy: 24. 9. (sobota) v 10:00 h. 
Sraz: na konci Václavského náměstí, 
na začátku ulice Na Příkopě
Na co se můžete těšit: Rondokubis-
mus je jedinečný český styl připomínají-
cí národní slovanské tradice. Projdeme 
se po Jungmannově náměstí, ulicemi 
Jungmannovou, Jindřišskou, Vodičko-
vou, Washingtonovou, Královodvor-
skou, Na Poříčí, Na Pernštýně, Na Pří-
kopě, po Mariánském a Senovážném 
náměstí. Vydejte se s paní Jelenou.
Rezervace komentované procházky 
do naplnění kapacity nutná!!! 
Kontakt pondělí–pátek 8:00–14:00: 
605 819 096, 724 603 317, e-mail: 
info@jmsoc.cz

VÝLET pro seniory:  
Častolovice a Nové Hrady

Dne: 22. září (čtvrtek)
Sraz: v 6:50, odjezd v 7:00 z Chilské 
ul. za oploceným záchytným parkovi-
štěm cca 50 m od metra Opatov ve 
směru na Brno, návrat cca do 18:00 
hodin 
Na co se můžete těšit: Společně na-
vštívíme nádherný zámek Častolovice, 
který byl vybudován na místech původ-
ní tvrze a jenž nyní vyniká renesanční 
podobou. Zámek má hodnotu nejen 
historickou, ale v dnešní době je i oá-
zou krásy a pohody díky jeho majitel-
ce Dianě Phipps Stenbergové. Rokoko-
vý zámek Nové Hrady nás potěší svou 
úpravností, výzdobou, ale i nádhernou 
zahradou. Součástí prohlídky je výklad 
o historii sídla, jeho probíhající rekon-
strukci, návštěva slavnostního sálu, 
přilehlých soukromých prostor a expo-
zice nábytkového umění. 

TURISTICKÝ VÝLET  
STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: Cestou 
z Jankova do Jankova
Kdy: 27. 9. (čtvrtek) 
Odjezd: 8:16 hodin busem 406 od 
metra Roztyly, v Benešově přestup 
na jiný autobus, příjezd do Janko-
va v 9:40 hodin. Jedna jízdenka pro 
7 pásem.
Délka trasy: 12 km
Trasa: Jankov Ratměřice – Otradovi-
ce – Jankov
Na co se můžete těšit: Zastavíme se 
u památníku rozhodující bitvy třicetile-
té války, v parku ratměřického zámku 
uvidíme naše dva nejvyšší sekvojovce 
a malebně zvlněnou krajinou se okru-
hem vrátíme do Jankova. Možnost ob-
čerstvení v Ratměřicích. Na poprázd-
ninové setkání s vámi se těší Jitka.

VÝLET pro seniory:  
Po stopách genia, architekta 
Jana Blažeje Santiniho – Aichla 

Dne: 6. 10. (čtvrtek)
Sraz: v 7:00, odjezd v 7:10 z Chilské 
ul. za oploceným záchytným parko-
vištěm cca 50 m od metra Opatov 
ve směru příjezdu z dálnice od Brna 
– odbočovací pruh, návrat cca do 
18:00 hodin 
Navštívíme společně klášter v Marián- 
ské Týnici, dříve poutní místo, kte-
ré náleželo cisterciáckému klášteru 
v Plasích a patří ke skvostům barok-
ní architektury západních Čech. Celý 
komplex se skládá z chrámu, budo-
vy proboštství a ambitu, ve kterém je 
fresková výzdoba. Chrám Zvěstování 
Panny Marie byl navržen J. B. Santi-
nim Aichlem. 
PRODEJ OBOU ZÁJEZDŮ s dotací 
MČ Praha 11 pro seniory 65+ s trva-
lým bydlištěm v Praze 11 se uskuteč-
ní dne 15. září (středa) od 9:00 ho-
din do vyprodání kapacity na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou Ša-
lounova 2025/7, 1. patro v klubov-
ně seniorů, průkaz totožnosti s se-
bou, prodej max. 2 vstupy na osobu. 
Rezervace po telefonu není možná. 
Přijímáme i náhradníky pro případ 
uvolněné kapacity. Cena 400 Kč/za 
osobu zahrnuje vstupy a jednotný 
oběd.

CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko 
Kdy: 26. 9. (v pondělí)
Odjezd: vlak 7:57 z Masarykova nádraží do Cítova
Délka trasy: 55–60 km
Trasa: Cítov, Mělník, Liběchov, Želízy, Dolní Zimoř, Kokořín, Kokořínský důl, Harasov, 
Lhotka u Mělníka, Mělník, Cítov – vlakem do Prahy. 
Na co se těšit: Víte, komu pěly múzy na zámku v Liběchově? Kde se léčil F. Kafka? Jak 
se z kuchaře Levého stal sochař? Co tvořil Mácha na Kokoříně? Ve které hospodě se 
o půlnoci střílelo a pilo „na důvěru“? Znáte historii Krvomlýna a skalní obydlí? Pojeď-
te s Mirjou.
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nabídka DOTOVANÉHO CVIČENÍ PRO SENIORY 65+ ve 2. pololetí 2022 
MČ PRAHA 11 PODPORUJE SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
SENIORŮ 65+ formou dotovaného plavání seniorů a zdravotně postižených ob-
čanů s tělesným handicapem, cvičení seniorů. 
Pro bližší informace kontaktujte jednotlivá sportovní centra na Jižním Městě:

Fitness centrum Chrpa – ul. Krejnická 2021, H. Roztyly, cvičení začíná od 30. září, hlá-
sit se můžete u Daniely Dolanové, tel.: 775 281 711, dolanovadaniela@centrum.cz: 
po: 13:00–14:00, 14:00–15:00, st: 10:00–11:00, pá: 10:15–11:15, 11:30–12:30, 
pro nové zájemce 6- a 12týdenní permanentky. Z důvodu zvýšených ekonomických 
nákladů jsme nuceni vstupné zdražit, tj. na hodinu bude částka činit 70 Kč/osoba, 
zbytek dotuje MČ Praha 11.
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.: 777 054 685, fitnesstar@seznam.cz, cvičení: st: od 10:00–11:00.

PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU JEDENÁCTKA VS:
Provozovatel AQUA SPORT CLUB s.r.o., Mírového hnutí 2385/3, Chodov, tel.: 226 
801 290, 226 801 299, info@aquasportclub.cz, www.aquasportclub.cz

Kdo může využít dotované plavání:
• SENIOŘI 65+ na recepci/pokladně se prokáží občanským průkazem. 
• OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ s tělesným handicapem (OZP), prokáží se 

průkazem ZTP/P. Vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Nutná tel. re-
zervace 9:00-10:00, 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 sku-
piny (na 60+20 minut) je možné zakoupit v čase 12:30–13:30 hod. Zvýhodněná 
vstupenka (pro seniora, OZP, doprovod) činí 50 Kč. 
Zvýhodněné plavání probíhá pouze ve všední dny od 12:30 do 14:30. V případě, že 
na všední dny připadají svátky, slevu nelze uplatnit.
Kontakt pro dotazy: Bc. Jana Holubová, 724 603 317, poradenstvi@jmsoc.cz, 
www.jmsoc.cz. Příspěvek za každou odcvičenou hodinu seniora a vstup do bazénu 
ve vymezeném čase činí 30 Kč.

ŠACHOVÝ KROUŽEK v DPS Šalounova
… Šachy sice umíte, ale nemáte je 
s kým hrát? … 
Kdy: každé pondělí od 16:00 h 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, 
Šalounova ul. 2025/7, 1. patro – klu-
bovna seniorů
Mírně pokročilí a pokročilí zájemci 
o královskou hru sehrávají volné partie 
i kombinace.
Potřebujete-li další informace, volej-
te v pracovní dny, tel.: 724 603 317, 
e-mail: jana.holubovai@jmsoc.cz

Nevíte si rady s počítačem, 
tabletem či chytrým telefonem?
Jste senior 65+ a máte trvalé bydliště 
v Praze 11? Pak pro vás máme snad-
né řešení 🙂
Ve spolupráci s Moudrou Sovičkou 
z.s. a za finanční podpory MČ Praha 
11 nabízíme kurz práce na PC nebo 
chytrém telefonu. V nabídce jsou se-
mináře v rozsahu 2x 5 hodin pro sku-
pinu max. 10 osob, cena 100 Kč/se-
minář. Budeme se snažit reagovat 
flexibilně na vaši poptávku. Pokud 
bude větší zájem o chytré telefony, 
přizpůsobíme lekce např. pro začáteč-
níky a pokročilé. V nabídce je také ind. 
konzultace tzv. Hodinového ajťáka do 
naplnění kapacity, cena 100 Kč/hodi-
na. Stačí prozvonit, ozveme se vám: 
777 611 790 nebo kontakt formou 
SMS na čísle: 724 603 317.

OD ZÁŘÍ SE OPĚT SCHÁZÍME 
v klubech seniorů
Přijďte na kus řeči, na kávu, sdílet své 
zážitky, zavzpomínat, oslavit naroze-
niny, nalézt nové přátele, jednoduše 
přijít na jiné myšlenky. Nikdo nemu-
sí být sám. Můžete si také vyslech-
nout zajímavé přednášky, účastnit se 
besed nebo tematicky zaměřených 
akcí určených i pro širokou seniorskou 
veřejnost.
Každý klub má svou vedoucí, která 
upravuje program dle přání členů. 
Každé pondělí v 13:45–16:30, Křejp-
ského 1502/8, Chodov.
Každé úterý v 13:45–16:45, Křejpské-
ho 1502/8, Chodov.
Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 13:45–
16:30, Křejpského 1502/8, Chodov.
Každý pátek od 13:45 před ZŠ Campa-
nus, Jírovcovo nám. 1782/1, Chodov.
Každou středu od 15:00 v DPS Blaten-
ská 2146/4, Chodov.
Pro další informace kontaktujte Bc. 
Janu Holubovou: 724 603 317.

Týden sociálních služeb APSS ČR
KDY: 3. 10. (pondělí) od 14:30 h. 
v Křejpského 1502/8 (objekt Stravo-
vacího centra – v jídelně)
Téma: Volnočasové aktivity pro obča-
ny v seniorském věku, pečovatelská 
služba a užitečné kontakty.
Pozvánka nejen pro seniorskou veřej-
nost, pečující osoby, ale i pro všechny, 
kteří hledají vhodná řešení.

ZVEME VÁS NA:  
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 
Kdy: 12. 10. (středa) od 13:30 
Kde: v jídelně Stravovacího centra Křejp- 
ského 1502/8 
Cena: 180 Kč 
Co vás čeká: Společenské odpoledne 
za doprovodu živé hudby k tanci i po-
slechu. Servírovat se bude nejen posví-
censká kachna se zelím a knedlíkem, ale 
i posvícenský koláč… 
V případě zájmu nás kontaktujte od 
1. 10. do 8. 10. 2022, tel.: 605 819 
096, 724 603 317. Vstupenku uhraď-
te po předchozí tel. dohodě na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou, Šalou-
nova ul. 2025/7, 2. patro účtárna den-
ně mezi 8:00–11:00 a 13:00–15:00

Čaj a bridge nejen o páté 
Máte zájem si zahrát bridž a nemáte 
s kým?
Poskytneme útulné prostory a propo-
jíme vás.
V případě zájmu kontaktujte formou 
sms: 724 603 317 nebo e-mailem: 
jana.holubova@jmsoc.cz

MOZKOVÝ JOGGING aneb jak 
trénovat paměť zahajujeme  
od října

KDY: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10. 
vždy od 15:00 h.
KDE: DPS Šalounova 2025/7, 1. pat-
ro klubovna
Už jste si párkrát nemohli vzpome-
nout, pro co jste šli do vedlejší míst-
nosti? Nevybaví se vám jméno herce, 
zpěváka nebo název filmu? Zrazuje 
vás krátkodobá paměť? Mozek je sval 
a potřebuje trénovat. S certifikovanou 
trenérkou paměti paní Ivou „potrápíte“ 
mozkové spoje a ještě si užijete hod-
ně legrace. Plánujeme 8 setkání, stačit 
vám bude jen tužka, papír a dobrá ná-
lada! ZDARMA, bez rezervace.



STAR ACADEMY
Nová akademie bojových sportů

Brazilian Jiu Jitsu pro děti 
(od 4 let) a dospělé
Každé pondělí od 17:00 (děti 4–7 let) 
a od 18:00 (junioři od 7 let)
Každý čtvrtek od 17:00 
(8–15 let)
Od 5. 9. 2022
Kapacita omezena
Více informací na fi tnessstar.cz 
a nebo na telefonu 607 866 333

CVIČENÍ (NEJEN) 
PRO MAMINKY
Aktivní život s miminkem nekončí!

Cvičení pro maminky, 
ať už po šestinedělí 
nebo několik let po porodu.
Odbourání špatných návyků, 
zlepšení postavení těla, 
aktivace středu těla, 
posílení pánevního dna.
Děti jsou u nás vítány! 
Součástí sálu je i koutek pro děti.
Každý den v týdnu dopoledne, 
viz rozvrh na webu Fitness Star.

FITNESS EDUCATION
Vzdělávání v oblasti sportu a fi tness
Komplexní přístup k lidskému tělu

Kurz osobní trenér / trenérka 
ve fi tness, akreditovaný MŠMT
Chcete pochopit, jak funguje lidské 
tělo v pohybu a své znalosti pak 
s radostí předávat dál? 
Staňte se komplexním trenérem.
Startujeme 17. 9. 2022

Další kurzy:
Klenba nožní – základ síly a stability
Maximální síla a funkčnost 
při cvičení na strojích
Běhání – rychlost, vytrvalost 
a efektivita
Dýchání nejen ve sportu
Fyziologie zátěže – jak dosáhnout 
maximálních výsledků
Psychologie ve sportu
Cvičení po porodu

Star Academy, Fitness Star a Fitness Education
Vojtíškova 1783, nad prodejnou Lidl, tel.: 607 866 333, fi tnessstar.cz

StarAcademy-inzerat-188x130mm.indd   1StarAcademy-inzerat-188x130mm.indd   1 19.08.2022   12:46:0319.08.2022   12:46:03

PLAVÁČEK 
SLUNEČNÝ VRŠEK 
OTEVÍRÁ KURZY PLAVÁNÍ 
pro miminka, batolata, předškoláky, 
školáky i dospělé 

www.plavacek-praha.cz

Nový bazén ve Vaší blízkosti: Náměstí přátelství, Praha 15
Snadno dostupný ze stanic Opatov a Skalka busem 177, 181, 182 
nebo autem

Bazén – sauna – herna
30 let praxe

12 Inzerce
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Václavák. Od koně k metru
Hlavní město Praha vás srdečně zve

na venkovní výstavu

dolní část náměstí
6. 9. – 5. 10. 2022 na Můstku

horní část náměstí
6. 10. – 6. 11. 2022 u Muzea pod koněm

Výstava je volně přístupná

inz_14_92x130.indd   1z_14_92x130.indd   1 17.08.22   13:5117.08.22   13:51
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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 řadového domu 3+1 s men-
ší terasou, celková plocha domu 
155 m2, užitná plocha pozemku 
156 m2, v OV. Dům má 3 podlaží, 
je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ ŘADOVÉ DOMU 3+1/T
Karafi átová, Záběhlice

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 
44 m2, v OV. Nachází se ve 2. 
podlaží z 12. Byt je po celkové 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk
Láskova, Chodov

Prodej pozemku v obci Nezabyli-
ce o velikosti 2617 m2, v osobním 
vlastnictví (lze fi nancovat hypo-
tečním úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Nezabylice

Prodej bytu 3+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 64 m2, v OV. Nachází 
se v 8. podlaží z 8. Byt po částečné 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Brandlova, Chodov

Prodej stavebního pozemku v 
obci Řitka - Praha západ o veli-
kosti 1531 m2, v osobním vlast-
nictví (lze fi nancovat hypotečním 
úvěrem).

PRODEJ POZEMKU S PROJEKTEM
K Varadovu, Řitka

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná plo-
cha bytu 70 m2, v OV. Nachází se 
ve 2. patře ze 4. Byt je po částečné 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Květnového vítězství, Chodov

Nájem bytu 2+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 46 m2,  v DV. Nachází 
se v 10. podlaží z 14. Byt je po čás-
tečné rekonstrukci. 14.000,- Kč + 
poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk/L
Hněvkovského, Chodov

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 42 m2, v OV. Nachází se ve 
2. podlaží z 8. Byt je po celkové 
rekonstrukci. 14.000,- Kč + po-
platky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Tatarkova, Háje

Dluhy, exekuce, věcná břemena a zástavy přece nejsou
důvodem pro to, abyste se za to styděli a díky tomu přišli
o svoji nemovitost. Každý  z nás se může do takové
situace dostat, ale vše má své řešení.

Nezvládáte platit měsíční platby spojené s Vaším
bydlenímv důsledku narůstajících cen?
I v takovém případě máme řešení.

Dokážeme Vám pomoci i se zdánlivě 
neřešitelnou situací, přijďte se 
k nám ZDARMA poradit.

Máme rádi zvířata, proto jsme založili dobrovolný, neziskový 
„Jihoměstský spolek pro zvířata v nouzi“. Naším posláním je 

pomáhat a podporovat volně žijící zvířata, která naši pomoc 
potřebují. Pokud byste měli zájem se k nám připojit, 

zkontaktujte nás na telefonním čísle 777 119 411, budeme 
vděčni za jakoukoliv materiální i jinou pomoc.

Máte na nemovitosti dluhy,
exekuce, věcná břemena
nebo zástavy?
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Pohádkové čtení v Praze 11
Nezisková organizace Mezi námi, o.p.s., 
se zabývá mezigeneračním propojová-
ním, především dětí a seniorů. Jedním 
z jejích projektů je dobrovolnický pro-
gram pro seniory, kteří dochází číst dě-
tem do mateřských škol před spaním 
pohádky. Takovým seniorům se říká po-
hádkové čtecí babičky a dědečkové.

V Praze 11 senioři dobrovolníci působí 
v MŠ Lesní školka Milíčovský les, MŠ Bla-
tenská, MŠ Křejpského, MŠ Madolinka. 

Čtení prospívá jak seniorům, kteří se udr-
žují ve fyzické i psychické kondici, tak dě-
tem, které přicházejí do kontaktu se senio- 
ry a mohou se od nich mnohému naučit. 
Poslouchání pohádek pak vytváří vztah 
k jazyku i tvorbě příběhů. Čtení si chválí 
jak děti, tak senioři a je vítanou pomocí 
i pracovníkům ve školkách: „Naše babička 
je opravdu výjimečná, vstřícná k dětem, 
čte se zaujetím a s dětmi hezky komuni-
kuje. Děti se na čtení vždy těší a babičku 
mají opravdu za svou.”

Senioři se stávají členy Klubu pohádko-
vých čtecích babiček a dědečků, kteří se 
účastní společných akcí pořádaných or-
ganizací Mezi námi a mohou si tak nejen 
vyměňovat zážitky ze čtení, ale i navazo-
vat nová přátelství. 

Chcete se také stát pohádkovou čtecí ba-
bičkou nebo dědečkem? Ozvěte se. Mezi 
námi, o.p.s., e-mail: info@mezi-nami.cz, 
telefon: 732 732 160, 605 785 020

V první polovině září zahájí Divadlo Paměti národa v KC Zahrada první 
semestr divadelního kroužku 
Kroužek je otevřený dětem a mladým li-
dem od 12 do 18 let a bude se věnovat 
práci s příběhy pamětníků historických 
událostí 20. století. Studenti se sezná-
mí s archivními materiály a budou spo-
lečně pracovat na scénáři k závěrečné 
inscenaci. 

Jak pracujeme?

V divadelních kroužcích se děti a mla-
dí lidé seznamují podrobně s vybranou 
událostí našich moderních dějin. Prohlí-
žejí si fotografie, procházejí archivní ma-
teriály, dokumenty a setkají se osobně 
s pamětníkem. Událost tak získává na 
autentičnosti. Mladí lidé se snadno vcítí 
do pocitů a výzev, které před pamětníky 
kladla doba, kterou prožívali ve stejném 
věku, jako jsou účastníci nyní. Z pamět-
nických vyprávění vzniká scénář k závě-
rečnému vystoupení. Ukázky práce jed-
notlivých vystoupení Divadla Paměti 
národa najdete na stejnojmenném kaná-
le YouTube.

Semestr čítá 15 setkání po 1 a půl hodině. 

Kdy a kam do kroužku?

KC Zahrada: Út 16.30–18 hodin od 
13. září 2022
Přihlásit se mohou rodiče a děti zde:
divadlo.pametnaroda.cz/krouzky/
Odkaz na web KC Zahrada – sekce krouž-
ky zde:
kczahrada.cz/kurzy-a-dilny/pro-deti/

Poděkování za reflexní vestičky
Rádi bychom poděkovali panu Ing. 
Martinu Sedeke a jeho kolegům za dar 
Mateřské škole Hroncova – nové re-
flexní vestičky pro naše děti.

V průběhu letních prázdnin jsme zjisti-
li, že naše reflexní vestičky jsou velmi 
opotřebované a nevyhovující. Oslovili 
jsme místostarostu pro územní rozvoj 
MČ Praha 11 pana Ing. Sedeke, kte-
rý rychle zareagoval a nové vestičky 
nám zajistil a osobně přivezl do školky. 
Velmi nás potěšila vstřícnost a ocho-
ta pana místostarosty a jeho zájem 
o bezpečí našich dětí. 

 Děkujeme, MŠ Hroncova



Ukázkové lekce zdarma.

DALŠÍ KROUŽKY 

DANCE AEROBIC – M-TEAM 
BALET – ATTITUDE 
TANEC – INDANCE 
JUDO ACADEMY 
FOLKLÓR – VRBINA 
DIVADELNÍ KROUŽEK – PAMĚŤ NÁRODA 

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

VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 
4–7 let 
Čt 15.30 (90 min.) 

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ 
od 9 let
Út 15.00 a 16.30 (90 min.) 
Navrhování, kresba postavy, různé textilní techniky, 
základy šití podle střihu. 

KERAMIKA PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI 
od 5 let pro samostatnou práci, od 4 let v doprovodu rodičů
St 15.00, 16.00 (60 min.) a 17.00 (90 min.) 
Práce s hlínou, točení na mechanickém hrnčířském kruhu, 
glazování, různé keramické techniky. 

TANEČNÍ POHYBOVÉ STUDIO PRO HOLČIČKY I KLUKY
od 4 let
Po 15.00 (60 min.) 
Pohybová průprava v základních tanečních technikách 
klasického, lidového a výrazového tance, s důrazem 
na správné držení těla. 

DIVADELNÍ ŠKOLKA 
4–6 let
Út 15.30 (45 min.) 
Dramatický kroužek pro předškoláky. 

DIVADELNÍ STUDIO
7–10 let
Út 16.15 (75 min.) 
Hra, pohyb, řeč, příběh, improvizace, 
základy jevištní práce. 

DIVADELNÍ STUDIO TEATRON 
11–15 let 
Út 17.45 (90 min.) 
Vítáme všechny, kdo chtějí zkusit hrát divadlo! 

HACKŘÍK JUNIOR 
8–10 let
St 14.50 (60 min.) 

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

STREETDANCE 
9–15 let 
Čt 17.30 (90 min.) 
Kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež. 

DRUM CIRCLE 
Každé první úterý v měsíci: 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2022 / 17.30 

Kompletní nabídku kroužků a kurzů najdete na webu 
KC Zahrada nebo se zeptejte na recepci. 
Kroužkovou sezónu zahajujeme v pondělí 5. 9. 

Ukázkové lekce zdarma.

Slaďte si čas kroužku vašeho dítěte 

s kurzem pro dospělé. 

Nemáte čas cvičit? 
JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA  

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

JEMNÁ JÓGA S RELAXACÍ
Út 19.00 (90 min.)
Kurzy nejsou omezeny věkem a jsou vhodné i začátečníky. 

DOPOLEDNÍ JÓGA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
St 10.00 (75 min.)
Kurz je určen pro všechny, kteří mají s jógou alespoň minimální zkušenost.

HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE PRO ŽENY
Čt 18.15 (60 min.)
Hodinka cvičení pro ženy, které už přišly na to, že cvičení ve skupině 
má daleko větší sílu než cvičení o samotě.

JÓGA PRO HARMONII TĚLA A DUŠE
Čt 19.15 (90 min.)
90 minut jógy pro všechny zájemce, kteří si chtějí si zachovat pružné tělo 
a načerpat novou energii.

DRUM CIRCLE
Každé první úterý v měsíci: 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2022 / 18.30  

ORIENTÁLNÍ TANCE
Po 18.00 (60 min.) – středně pokročilé
Po 19.00 (60 min.) – pokročilé

TAI-CHI CHUAN 
Pá 9.00 (90 min.)
Cvičení pro zlepšení zdraví a duševní pohodu.

SENIOR FITNESS
St 9.00 (120 min.)

Kompletní nabídku kroužků a kurzů najdete na webu 
KC Zahrada nebo se zeptejte na recepci. 
Kroužkovou sezónu zahajujeme v pondělí 5. 9. 

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







18 Život na Jižním Městě

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

Unikátní objev Malostranské rotundy 
sv. Václava v Praze 
Přednáška Jarmily Čihákové a Martina Müllera 

15. 9. | 17.00–18.30

Raně středověká rotunda sv. Václava byla objevena v roce 2004 při rekon-
strukci budovy matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí. 
Započala tím rozsáhlá rekonstrukce, která vyvrcholila roku 2016 zpřístup-
něním rotundy veřejnosti. Podařilo se tak zachránit pozůstatky jedné z nej-
starších církevních staveb na území Prahy. V roce 2018 získala rotunda jako teprve druhá z pražských pamětihodností prestiž-
ní mezinárodní ocenění Evropské unie pro kulturní dědictví cenu Europa Nostra. V prosinci roku 2020 pak vyšla o této stavbě 
monografie.

Artotéka srdečně zve na přednášku, na které budou mít návštěvníci jedinečnou možnost poslechnout si o Malostranské ro-
tundě přímo od autorů publikace Jarmily Čihákové a Martina Müllera. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 17.00 na 
pobočce Opatov.

Rezervace je možná na e-mailové adrese artoteka@mlp.cz, telefonicky na čísle +420 770 130 258 nebo osobně v Artotéce.

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

PLATÍ PRO OSOBY STARŠÍ 60 LET
*CENA ZA 2 HODINY

aquapalace.cz

JEN
99,- Kč*

KÁVA
ZDARMA

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

venkovním areálem, dětským bazénem, saunovou a wellness zónou. 
Platnost kupónu: září 2022

MOŘE ZÁBAVY
A TOBOGÁNŮ

AQ
P-P11-20

RODINNÝ BĚH
ČEZ AQUAPALACE

3. Ročník

VYBĚHNI SI VSTUPENKU
DO AQUAPALACE PRAHA

VSTUPENKA ZDARMA PRO KAŽDÉHO, KDO DOKONČÍ ZÁVOD

10. 9. 2022 I Centrální park metro Opatov

Vyběhni si vstupenku 
do Aquapalace Praha
 VSTUPENKA ZDARMA PRO KAŽDÉHO, KDO DOKONČÍ ZÁVOD

aquapalace.cz

ČEZ AQUAPALACE 

5. 9. 2020 I Centrální park metro Opatov

RODINNÝ BĚH

pod záštitou partneři

Více informací na www.aquapalace.cz



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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Otevřeno: po–čt 8.00–21.00,  
pá 8.00–18.00 nebo dle programu 

KONCERTY
 13. 9., 18.30 Vanua2
Zpěvák se sealovským hlasem Yannick Tevi 
a kapela Vanua2 se po roce vrací opět na Za-
hradu! Kdo máte rádi pop šmrncnutý world 
music a hlavně hlas, ze kterého leze mráz po 
zádech, určitě si je přijďte poslechnout. Kon-
cert se koná v rámci akce Grilování bez hranic 
IX a je zdarma. 
 14. 9., 20.00 X-TET 
Spirituály, folk i swing v autorských 
pětihlasých aranžích. 
 21. 9., 19.00 Country večer s kapelou 
Knokaut 
Již tradiční večer plný country a trampských 
písní u táboráku s opékáním buřtů.

KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků.
 
 1. 9., 20.30 Letní kino Zahrada:  
Muži na pokraji nervového zhroucení
Sedm městských mužů ve věku od 17 do 
70 let mají společnou jedinou věc – všichni 
jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich 
zoufalství je zavede na opuštěnou vlakovou 
stanici, kde začíná neobvyklý „chlapácký“ kurz 
přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Fran-
cie 2021, 97 minut. Nevhodné do 12 let.
 5. 9., 19.00 Erupce lásky
Katia a Maurice měli v životě dvě vášně – 
sebe navzájem a sopky. Hit ze Sundance je 
nejen o vybuchujících sopkách, ale i o dyna-
mice unikátního vztahu dvou svérázných věd-
ců. Dokument, Kanada, USA 2022, 93 minut. 
Přístupné. 
 12. 9., 19.00 Podezřelá
Detektiv Hae-joon je povolán k případu úmrtí 
muže, který se zabil za nejasných okolností. 

KC ZAHRADA
Stín podezření ihned padá na čerstvou vdo-
vu. Pověst dalšího korejského fenoménu po 
Parazitovi a Hře na oliheň film upevnil ziskem 
Ceny za nejlepší režii na filmovém festivalu 
v Cannes. Thriller, drama, Jižní Korea 2022, 
138 minut. Přístupné od 15 let.
 19. 9., 19.00 Panství Downtown:  
Nová éra
První filmová verze slavného seriálu u divá-
ků zabodovala, proto se se šlechtickým ro-
dem Crawleyů a jejich služebnictvem vydá-
me za dalším výpravným dobrodružstvím, 
pro které by televizní obrazovka byla příliš 
malá. Drama, VB 2022, 125 minut. Nevhod-
né do 12 let.
 26. 9., 19.00 Notre-Dame v plamenech
Nervy drásající snímek přibližuje především hr-
dinský příběh těch, kteří riskovali své životy při 
nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Drama, 
Francie, 2022. 110 minut. Přístupné.

DĚTEM 
 1. 9., 15.00 Digitime
Autorská pohádka divadla KAKÁ vhodná pro 
děti od 4 let.
 6. 9., 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 

DALŠÍ AKCE 
 6. 9., 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 
 13. 9., 16.00–20.00 Grilování bez 
hranic IX
Oblíbená akce pro děti i dospělé. Nebudou 
chybět hry a dílny pro děti, koncert kapely Va-
nua2, ochutnávka zahraniční kuchyně a sa-
mozřejmě pochoutky z grilu! Celý program je 
zdarma.
 
VÝSTAVA 
 6.– 30. 9. Kočky Jižáku
Výstava prací dětské výtvarné soutěže Koč-
ka, do které se na jaře zapojilo 22 škol a ško-
lek z Prahy 11.
Srdečně zveme na vernisáž v pondělí 5. září 
v 17 hodin.

PŘIPRAVUJEME 
 6. 10., 20.00 Koncert: Neřež
 19. 10., 19.00 Divadlo: Žena, která 
uvařila svého manžela

KURZY/KROUŽKY 
Kroužkovou sezonu zahajujeme 5. 9. V tom-
to týdnu si přijďte vyzkoušet ukázkovou lek-
ci zdarma. Podrobné informace o jednotlivých 
kurzech na www.kczahrada.cz nebo na recep-
ci KC Zahrada. 

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

K U L T U R A

19Kulturní přehled září

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. 

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 13.00–18.00
pokladna út–pá 10.00–19.00,  
so–ne 13.00–19.00, pondělí 13.00–19.00

KONCERTY
 21. 9., 18.00 Šansony na tvrzi
V září se v pravidelném pořadu Šansony na 
tvrzi můžete těšit na setkání s Martou Ba-
lejovou, Janou Rychterovou, Vladimírem 
Strnadem, hostem bude herečka Libuše 
Švormová.
 28. 9., 19.00 Páté přes deváté: 
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová 
Komponovaný pořad plný inteligentního hu-
moru známého glosátora, publicisty a překla-
datele Ivo Šmoldase, který probere veškerá 
témata, která ho napadají, popřípadě k nimž 
ho inspiruje písničkářka J. Rychterová. Proto-
že se říká, že smích prodlužuje život, vsaďte 
právě na tento pořad.
 29. 9., 20.00 Jazz klub Tvrz: 
Allison Wheeler trio
Jazzová zpěvačka a skladatelka z kaliforn-
ského Monterey. Je všestrannou hudebnicí 
se silným zaměřením na improvizaci. Dopro-
vází ji pianista Daniel Bulatkin, kontrabasis-
ta Max Makagonov, bubeník Petr Nohavica 
a hosté David Dorůžka (kytara) a Luboš Sou-
kup (saxofon).

DNY PRAHY 11
 8.–10. 9. 2022
Oblíbený festival v okolí Chodovské tvrze le-
tos nabídne kromě skvělé muziky a jídla i bo-
hatý program pro děti, workshopy, pohád-
ky, soutěže i přehlídku složek záchranného 
systému. Program akce najdete na vnitřní 
dvojstraně tohoto vydání.

DĚTEM
 18. 9., 15.00 Popelka
„Chci moc, moc, moc a ještě víc! Zlato, per-
ly, stříbro!" Popelce však ke štěstí stačí jen 
tři obyčejné oříšky. Pravda, tolik obyčejné 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. 

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

Zápisy do kurzů Benjamin klubu  
se uskuteční 
1. 9. od 15 do 18 hodin.  
Nové kurzy začínají 5. 9. 2022.

NOVINKY 
 Cvičení pro děti na míčích – mix cvičení a po-
hybových her pro děti od 3,5 do 5,5 r., zaměře-
ný na správné vzpřimování, zlepšení orientace 
v prostoru, zahrnující balanční cvičení, cviky na 
ploché nohy a posílení oslabených svalových 
skupin, úterý od 16.00.
 GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA – pro dívky od 
4,5 roku, které se chtějí naučit základy gymnas-
tiky, akrobacie, umět skákat přes švihadlo nebo 
ovládat obruč, středa 17.00.

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 1. 9., 8.00: Zápis do kroužků na nový 
školní rok 2022/23.

 1.–30. 9.: Výstava Čáry máry. Výstava 
obrázků z výtvarné soutěže. Budova radni-
ce ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672.

 6. 9., 15.00–19.00: Hurá začínáme…
za školou s DDM JM. Slavnostní zaháje-
ní nového školního roku. Centrální park 
u metra Háje.

Podrobné info: www.ddmjm.cz

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

Z PROGRAMU

 4. 9., 8.00 Výročí posvěcení kostela 
sv. Františka (kostel sv. Františka)
9.30 a 11.00 Poutní slavnost – svaté Matky 
Terezy – pojďme vyjádřit sounáležitost tím, že 
přijdeme v barvách sárí. Modré a bílé. 
 11. 9., 17.00 Koncert Pro Sancta Cecília 
v kostele sv. Františka na Chodově
Posluchači se mohou těšit na skladby z obdo-
bí renesance a baroka: zazní díla např. Adama 
Václava Michny z Otradovic, J. B. Lullyho, 
J. Downlanda nebo M. Maraise a J. Plansona.
Vstupné je dobrovolné.
 14. 9., 19.00 Hudební kavárna
Příjemné posezení s hudbou Jaroslava Ježka, 
Semaforu, …V podání nevidomých umělců 
– Ráchel Skleničková, Tomáš Pavlán a Petr 
Mach. Vstupné 80 Kč. (KCMT).
 18. 9., 15.00–18.00 Tančírna
Taneční odpoledne se skupinou Hvězdný 
prach. Vstupné pro jednotlivce 90 Kč a pro 
pár 170 Kč. (KCMT).

KCMT

Kulturní přehled září

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,
po měsíční prázdninové pauze máme opět 
otevřeno a jsme tu pro vás v plné síle. Přijď-
te k nám posedět k šálku sicilské kávy Moak, 
osvěžit se výbornou zmrzlinou nebo se občer-
stvit sladkými či slanými výrobky z naší domácí 
kuchyně. Na čepu pivo Bernard 11°.

V září opět začínáme s oblíbenými kurzy:
Od úterý 13. 9. 2022 začínají v čase 18:00–
19:00 pravidelné kurzy FIT DANCE. Jde o dyna-

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

nejsou, protože Popelka si přeje za ty roky, 
kdy ji každý přehlíží a ponižuje, být aspoň 
jeden večer na plese. Jeden takový večer jí 
změní celý život. To ona ale neví. Štěstí je to-
tiž někdy ukryto v maličkostech, v oříšku, ve 
ztraceném střevíčku, polibku. Naše Popelka 
už nebude sedět v koutě! Takový život si ni-
kdo nezaslouží! Loutková pohádka pro děti 
a jejich rodiče od 3 let. Hraje a připravil: To-
máš Běhal. 

VÝSTAVA 
On a Ona – sochařská výstava
7. 9. – 30. 10.
Zveme na novou výstavu české plastiky On 
a Ona, která představí na 20 vynikajících čes-
kých sochařů a sochařek jako například Emila 
Fillu nebo Olbrama Zoubka.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Děti u nás najdou prostředí školky vy-
cházející z principů lesní pedagogiky s eko-
programem, podporující přirozenou pohybo-
vou aktivitu a vzdělávání s prvky Montessori 
pedagogiky. 
Více info 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.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
 STREAT DANCE – taneční kurz pro děti od 
12 let do 18 let, středa 18.00.
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
 SMARTY HAPPY – systematický všestran-
ný pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení, čtvrtek – 15.15.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út, 
st, čt v 11.00.
 Večerní PILATES a BALANTES, po 18.00, 
19.00 a středa 19.00.
 Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
 Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé 
a seniory – cvičení pro zdraví a kondici podpo-
rující protažení zatěžovaných svalových skupin, 
prevenci bolestí zad a relaxaci pro dobrou psy-
chickou pohodu, út 17.30, čt 17.00 a 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

 21. 9., 17.00–18.00 poprázdninové  
zpovídání pro děti
18.00 Mše svatá na zahájení katechetického 
roku.
19.00 Úvodní setkání kurzu obnovy víry v Du-
chu svatém (pro předem přihlášené). 
 22. 9., 19.00–20.30 Zastavení u Matky 
Terezy 
Na téma VZDĚLÁVÁNÍ s dvěma hosty: Lubo-
šem Hoškem, bývalým ředitelem Dívčí katolic-
ké školy, a Markem Adlerem, ředitelem školy 
Be Open. Rozhovor povede Tomáš Mančal. 
(KCMT). 
 8. 10. FARNÍ DEN – CHODOVSKÁ POUŤ 
k sv. Františku z Assisi
10.00 Mše svatá v kostele sv. Františka.
Následuje společné agapé (uvítáme příspěvky 
z vašeho kuchařského umění) – hry pro děti 
i dospělé. 
15.00 František blázen – divadlo jednoho 
herce v podání Honzy Horáka (kostel sv. Fran-
tiška).
Společné opékání buřtů. Pokud máte nástroj, 
vezměte ho a spolu oprášíme táborové son-
gy.

 Cvičení (nejen) pro seniory každé pondělí 
9.15–10.15. a 10.30–11.30 pod vedením Eri-
ky Tremlové. Začátek 12. 9. 
 Kurzy keramiky pro děti 16.45 až 18.15 
a dospělé 18.30 až 20.00. Začínáme 6. 10. 
a pak každý další čtvrtek v Komunitním centru 
Matky Terezy. Informace o kurzech a objed-
návky na www.keramista.cz
 Taneční kurzy pro dospělé (pondělí, úterý) – 
www.astra-praha.cz 
 Výuka náboženství rozdělena dle věku. Při-
hlašování na www.kcmt.cz přes formulář. 
 Duchovní obnova pro maminky
14.–16. 10. Volání srdce. Na Svaté Hoře. Více 
informací najdete na www.kcmt.cz/kalendar-
-akci nebo se můžete dotázat u Vlasty Hama-
lové hamalova@kcmt.cz. 



Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. 

Otevírací doba NZDM klubu Jižní pól
P-11 Brandlova 6 (nad zastávkou Mikulova)
Najdete nás také i v ulicích Prahy 11 

Proxima Sociale o.p.s.
Po a st: 13:00–18:00 – klub a terén Jižák 
v ulicích Prahy 11
Út a čt: 14:00–18:00 – klub a terén Jižák 
v ulicích Prahy 11
Pá: 13:00–16:00 – klub a terén Jižák 
v ulicích Prahy 11
Individuální konzultace jsou možné domlu-
vit dle tvých potřeb a možností pracovníků.
Pro koho klub je: pro děti a mládež ve věku 
8–22 let a v individuálních případech až do 
věku 26 let.
Co tě tu čeká: hry, soutěže, noví kamará-
di, hudební zkušebna, odborné, sociální 
poradenství (tedy pomoc, rada ve věcech, 
se kterými si nevíš rady). Také pingpon-
gový stůl, boxovací pytel, PC, wifi, graffiti 
na legálu, vaření, filmy, tematické besedy 

NZDM KLUB JIŽNÍ PÓL
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FYZIOklinika  
Centrum fyzioterapie  
a regenerace
Pomůžeme od bolesti

Machkova 1642/2, 149 00, Praha 11
Tel.: 606 404 804
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20–20:20
 Fit Aerobic – středa 18:00–19:00
 Jóga – středa 19:20–20:20
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fit Aerobic – čtvrtek 19:20–20:20
 Cvičení pro maminky po porodu – pátek 
9:00–10:00
ANTIGENNÍ I PCR TESTOVÁNÍ ze slin. 
OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19 (otevírací 
doba na webu). Nově provádíme také 
zdravotní ošetření pleti – kosmetika. 
Přijďte k nám vyzkoušet unikátní masáže, 
které jinde nenajdete: Fyzio-PRESS masáž 
a hloubkovou vibrační masáž! Masírujeme 
i o víkendu! 

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

FYZIOKLINIKA

www.fitness1807.cz
www.facebook.com/ 
fitness1807
po-pá: 15:00–22:00
so: 10:00–14:00, ne: 15:00–22:00
Ve všedních dnech v čase 8:00–15:00 je 
možné po předchozí objednávce využít 
malou posilovnu s kapacitou dva cvičenci.

Rozpis pravidelných aktivit od září. 

Cvičení rodičů s dětmi: pondělí  
15:30–16:30 a 16:30–17:30
Předškoláci (4–6 let): čtvrtek  
16:00–17:00
Všestrannost (6–10 let): úterý  
17:00–18:00

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807

DANCEZONE
U Chodovského hřbitova 2120/3, 
Praha 11
www.praguedancezone.cz www.
tksparta.cz, tel.: 602 173 088

TANEČNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY  
PRO DOSPĚLÉ
 Latino Ladies – úterý 19:30–20:30, čtvrtek 
19:30–20:30
 Taneční pro dospělé – středa 19:00–20:40
 Salsa / bachata – pondělí 20:00–21:00
 Nedělní tančírna v DanceZone – neděle 
19:00–21:30
 Cvičení pro seniory – pondělí 18:00–18:55, 
čtvrtek 10:15–11:10
 Cvičení s fyzioterapeuty – Zdravá 
záda a aktivní nohy – úterý 11:30–12:30, 
17:15–18:15, 18:30–19:30, středa 17:15–
18:15, 18:30–19:30, čtvrtek 17:15–18:15, 
18:30–19:30

TANEČNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY  
PRO DĚTI
 13. 9. v 16:00 – nábor a ukázková hodina 
do kroužku latinskoamerických a standardních 
tanců TK SPARTA PRAHA pro děti 5–10 let – 
kroužek probíhá v úterý 16:00–17:00
 Tanec na školách – kroužky v rámci družiny 
ZŠ Květnového vítězství 57 – středa 
14:00–15:00
ZŠ K Milíčovu – pondělí 14:00–15:00, 
15:00–16:00
ZŠ Mikulova – úterý 13:30–14:30, 14:30–15:30
 TK SPARTA PRAHA – taneční sport pro děti 
a juniory
K5 – začátečníci 5–10 let – úterý 16:00–17:00
K4 – mírně pokročilí 6–10 let – pondělí 15:45–
16:45 a středa 16:45–17:45
 Cvičení rodičů s dětmi – čtvrtek 9:15–10:00
 Tanec pro maminky s dětmi – pondělí 
9:45–10:30
 Jóga pro maminky s dětmi – pátek 
9:15–10:00

DANCEZONE

mické taneční lekce inspirované různými taneč-
ními styly. V rytmu známých hitů se zapotíte, 
vyplavíte endorfiny a posílíte celé tělo. Cvičení 
vede zkušená lektorka Jana Tučková.
Od pondělí 19. 9. 2022 začínají v čase 18:00–
19:00 pravidelné kurzy POWER JÓGY. Jóga pů-
sobí na tělo po stránce svalové, orgánové a ner-
vové. Zároveň pozitivně ovlivňuje energetickou 
rovnováhu organismu a tím zklidňuje naši mysl. 
Budete se cítit pružnější, štíhlejší a plní energie. 
Díky variaci jednotlivých prvků, jsou lekce vhod-
né jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Kurzy 
vede zkušená lektorka Andrea Prahl. 
Od středy 14. 9. 2022 začínají v dopoledních 
hodinách pravidelné kurzy JÓGY PRO MAMIN-
KY. Během tohoto cvičení mohou mít maminky 
děti ve své blízkosti (např. v dětském koutku), 
ale děti se do cvičení nezapojují. Lekce vede 
zkušená lektorka Andrea Štenclová. Čas konání 
kurzu bude ještě upřesněn. 
JÓGA PRO SENIORY – pokud se nám přihlásí 
dostatečný počet zájemců, otevřeme kurz jógy 
pro seniory. Konal by se ve středu v dopoled-
ních hodinách pod vedením zkušené lektorky 
Andrey Štenglové. Datum a čas první lekce 
včas upřesníme. V případě zájmu se neváhejte 
registrovat. 
Na kurzy je třeba se registrovat na telefonním 
čísle 777 485 939 nebo na e-mailu alena.lan-
gova@mezi-domy.cz, počet míst je omezen. 
Cena lekce je 100 Kč/osoba, každá desátá lek-
ce zdarma.

AKCE V ZÁŘÍ
Ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 17:30 oblíbené lout-
kové představení O HONZOVI v podání herce 
Štěpána Volného (LouDivadlo).

Sledujte náš facebook a instagram. Budeme 
zde vkládat bližší informace o aktuálním provo-
zu a programu KC. I v novém školním roce pro 
vás každý den připravujeme sladké i slané dob-
roty a teplou polévku. 
Pokračujeme v objednávání a výdeji mléčných 
výrobků. V našich prostorách nabízíme mož-
nost rodinného posezení nebo rodinné oslavy, 
více informací na daniela.viltova@mezi-domy.cz
Váš tým KC Mezi Domy. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Tenis (4–8 let): úterý 15:15–16:00, středa 
15:30–16:30 a 16:30–17:30
Zdravotní TV (senioři): pondělí  
17:30–18:30 a 18:30–19:30
Pilates: úterý 19:30–20:30
Body Form: čtvrtek a neděle 19:00–20:00

Další aktivity: florbal, volejbal, nohejbal, 
tenis
Blíže na: www.sokolchodov.cz
www.fitness1807.cz

a programy, únikovky, bouwling, tenis, výle-
ty, kino, deskovky, šipky, fotbálek, možnost 
doučování a poradenství v rámci školy, 
tvoření všeho druhu, hudební a kulturní akce.
TO VŠE ZADARMO 🙂
Sledujte nás na sociálních sítích FB Jižní pól 
a instagramu.
Přihlašovat se nikde nemusíš, stačí přijít na 
klub Brandlova 6 (vedle JYSku, zastávka Mi-
kulova) kdykoliv v otevírací době klubu viz na 
začátku tohoto letáčku. Těšíme se na tebe🙂 

Bc. Zuzana Moravcová, Bc. Tereza Procház-
ková, Bc. Tereza Jirková 
Možnost telefonní domluvy: 777 471 802, 
777 471 807



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 

Otevírací doba po, st, čt od 13 do 18 h. 

Milí čtenáři, 
doufáme, že jste si užili báječné letní dny ve společnosti zajímavé četby. Od pondělí 
5. září je knihovna opět otevřena tři dny v týdnu, tedy každé pondělí, středu a čtvr-
tek od 13 do 18 hodin; POZOR s jednou výjimkou – v týdnu od 26. do 30. září bude 
knihovna uzavřena. Knihy si můžete vypůjčit přímo v prostorách knihovny, v budově 
domova v ulici Donovalská nebo můžete přijít k oblíbenému výdejnímu okénku v ulici 
Zimákova. K dispozici budou nejen naše knihy, ale i ty z výměnného souboru, který 
nám zapůjčila Městská knihovna v Praze na celý rok. 
Těšíme se a vás!
Knihovnice Katarína a Šárka

Kultura22

Pozvánky do KC Zahrada

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

Opatovská 1754/14, Praha 11 
tel.: +420 770 130 258 
www.mlp.cz
Dopravní spojení: metro linka „C“, 
stanice Opatov nebo Háje; odtud 
autobusem číslo 136 a 213 na 
stanici Metodějova.
Po 13:00–19:00, út–pá 9:00–19:00, 
so 9:00–15:00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 

Grilování bez hranic a Vanua2
13. 9. | 18.30 
Oblíbená akce pro děti i dospělé na za-
hradě KC Zahrada. Nebudou chybět hry, 
tvořivé dílničky, koncert kapely Vanua2, 
ochutnávka zahraniční kuchyně a samo-
zřejmě pochoutky z grilu! 
Kdo máte rádi pop šmrncnutý world mu-
sic a hlavně hlas, ze kterého leze mráz 
po zádech, určitě si přijďte poslechnout 
koncert kapely Vanua2. Celý program je 
zdarma.

X-TET 
14. 9. | 20.00 
Původně čistě vokální skupina má na re-
pertoáru spirituály, folk i swing. Patnác-
té narozeniny v roce 2021 oslavili obo-
hacením některých písní o nástrojový 
doprovod kytary a kontrabasu. Jsou ně-
kolikanásobnými finalisty festivalu POR-
TA a mj. pořadateli festivalu Zpívání nad 
Nežárkou.

Vystavující: 
Dům dětí a mládeže Jižní Město

Název výstavy: „Čáry máry“ 
(obrázky z výtvarné soutěže)

1.–30. 9. 2022

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Otevřeno: po a st: 8:00–17:30 hod.,  
út, čt: 8:00–15:30, pá: 8:00–14:00 hod.

VÝSTAVA NA RADNICI

VII. Donovalská  
zahradní slavnost 
10. 9. 2022 | 10:00–18:00 hodin
Program 
10:00 slavnostní zahájení 
10:30 vokální skupina Pražská čtyřka 
12:00 frontman skupiny Keks Štěpán 
Kojan 
13:30 exhibice juniorských 
gymnastek 
14:00 koncert Marcely Březinové 
15:15 exhibice juniorských 
gymnastek 
16:00 vyhlášení vítězů II. ročníku fo-
tosoutěže „Domov" 
16:30 hudební kapela Jakodoma 
17:30 DJ Dušan 

Program pro děti
Malování na obličej, workshopy, 
loutkové divadlo, fotbalový trénink, 
soutěže. 

Prodej občerstvení a vína, stánky 
s výrobky klientů, stánek udržitelnos-
ti, kavárna. 

MODERUJE ALEXANDER HEMALA 
VSTUP ZDARMA 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Pozvánky do Chodovské tvrze

  
On a Ona – sochařská výstava 

7. 9. – 30. 10. 
Výstava české plastiky On a Ona před-
staví na 20 vynikajících českých socha-
řů a sochařek. Smyslem výstavy bylo 
jasně definovat kvalitu a význam české 
plastiky v rámci evropského výtvarné-
ho umění a ukázat, jak důležitý je smysl 
díla a jeho celkové působení. 

Výstava bude hapticky přizpůsobena 
pro nevidomé návštěvníky. 

Vystavující:
Emil Filla, František Gross, Otto Gut- 
freund, Ota Janeček, Petr Holeček, 
Zdena Fibichová, Xénia Hoffmeistero-
vá, Věra Janoušková, Ellen Jilemnická, 
Jan Koblasa, Jan Kutálek, Jaroslav Vá-
lek, Karel Nepraš, Vladimír Preclík, Hana 
Purkrábková, Jiří Vaněk, Vincent Vingler, 
Jasan Zoubek, Olbram Zoubek.

Kurátoři: 
Pavla Vaňková a Martin Zeman.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

DĚTSKÁ ILUSTRACE  
1. POLOVINY 20. STOLETÍ
29. 8. – 24. 9. 2022

V první polovině minulého století se v českém výtvarném umění postupně objevila 
řada špičkových umělců, kteří si uvědomovali důležitost jednoty textu a výtvarné-
ho doprovodu v dětské knize. Byly to často právě obrázky, díky nimž získala řada 
knih u dětí oblibu. 
Oddělení vzácných tisků Městské knihovny v Praze představí ve výstavním pro-
storu Artotéky knihy jedenácti výrazných osobností české knižní kultury 1. pol. 
20. století. Nebude mezi nimi chybět například Artuš Scheiner, Josef Wenig, Marie 
Fischerová-Kvěchová nebo Ondřej Sekora. Výstavu můžete navštívit od 29. srpna 
do 24. září na pobočce Opatov. 

Paní Zdeňka Henyšová oslavi-
la 19. července krásné životní jubi- 
leum 90 let. Do dalších let přejeme pev-
né zdraví a radosti ze života.

Manželé Jaroslava a Karel Cvrčkovi 
oslavili v pátek 24. června 2022 v ob-
řadní síni Chodovské tvrze diamanto-
vou svatbu – 60 let společného života. 
Místostarosta Jakub Lepš jim během 
slavnostního ceremoniálu popřál do dal-
ších let společného života hodně zdraví, 
lásky a rodinné pohody. I my se s gratu-
lací připojujeme. 

Krásné životní jubileum 100 let osla-
vil 30. července pan Ing. arch. Anatol 
Saveljev. Do Domova s pečovatelskou 
službou v Šalounově ulici mu přišel za 
městskou část osobně poblahopřát 
starosta Jiří Dohnal, který mu předal ky-
tici, dárkový koš a pamětní list. Ještě 
jednou přejeme pevné zdraví, radost ze 
života a spokojenost.

Pan Josef Novotný oslavil 16. červen-
ce krásných 102 let a patří tak mezi nej-
starší občany Prahy 11. Rádi bychom 
mu popřáli hlavně pevné zdraví a hodně 
spokojenosti!

Životní 

jubilea 

Nečekané o Komenském
8. 9. | 16.00
Přednáška Jiřího Bartoně
Překvapivý pohled na osobnost Jana 
Amose Komenského nabídne PhDr. Jiří 
Bartoň ve čtvrtek 8. září ve své první 
přednášce v nové sezóně Za historií vse-
dě. Přednášky Jiřího Bartoně se konají 
pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci. 
Vstup je volný.



24 Život na Jižním Městě

Přišly dotazy na „novinky“ z léta 1850, vyčtené z minule reprodukova-
ných Havlíčkových novin. Ministr Bach tenkrát rázně uzavřel krátkodobé 
české revoluční nadšení v r. 1848, připomínané už jen ilustracemi. Císař-
ská armáda už zase příkladně plnila rozkazy. Policejní ochlazení dodnes 
připomíná úsloví Dej si bacha! Maďaři odporovali habsburské Vídni vytr-
valeji. Honvédi byli tehdy vojáci povstalecké armády. Vídeň zvítězila, roz-
pad mnohonárodnostní monarchie přesto začínal. Jiří Bartoň
Ohlédnutí za revoluční Prahou na dobové ilustraci.

Putovní pohár pro Punťu? 
Léto se přelamuje do podzimu, září pře-
vzalo žezlo. Do minulosti odplouvají 
vzpomínky na dovolenou, na prázdniny, 
snad i na dny spalujících veder. Nevybí-
raly si podle druhů zástavby, braly to od 
západu a jihu kontinentu šmahem. Dík 
za vytrvalost v budování parků a výsad-
bu zeleně v Praze 11! Nyní se začínají od-
krývat vábničky i tísně nastávající sezo-
ny. Otazníky kolem virů starých i nových, 
jež dostávají jména jako ve světě tajfuny, 
reálné dopady inflace, šetření energiemi 
a vše kolem politiky velké i té jen zdán-
livě malé. K letošní připomínce zrození 
Jižního Města u Chodovské tvrze přidá-
me v opatovské knihovně 8. 9. historii 
jen na pohled zcela odtažitou: vzpomín-
ku na dětství a mládí Komenského, do ja-
kých poměrů v prudce se měnícím světě 
se dostával. A jak potom přijímal tvrdou 
realitu doby. 

Ze zdejších generací, které někteří ještě 
pamatujeme, si rádi občas připomínáme 
vojína Romana Kefalína, bez literárních 
skrývaček samozřejmě souseda Miloslava 
Švandrlíka. Výročí narození 10. 8. 1932, 
letos docela kulaté, jsme přešli. Nepatřil 
tenkrát ještě na území dnešní Prahy 11. 
Však také svoje paměti nazval Černý ba-
ron od Botiče. Školu ale již dochodil bu-
doucí spisovatel, autor sci-fi a humorista 
v budově ZŠ Chodov na ulici Květnové-
ho vítězství. A zdejší potok, dnes s vět-
šinou toku v podzemí, který až příliš po-
korně přijal jméno Košíkovský, je přítokem 
Botiče. Od r. 1955 se Švandrlík živil psa-
ním. V soukromí moc nenamluvil, ale pí-
semně se vyjadřoval otevřeně a vstřícně. 
Co všechno asi odpozoroval pro svoje li-
terární kluky Kopyta a Mňouka od těch 
zdejších? Dnes se pro jeho knihy a fil-
my zapomíná na sympatické podčárníky 

v dobovém satirickém týdeníku Dikobraz. 
Zemřel a pohřben byl v říjnu 2009. Vedle 
díla po něm zůstal dům, ve kterém rád žil 
a nepouštěl tam ledaskoho, starý park ne-
soucí nyní jeho jméno a v něm jeho busta.

Tradičně vítají mezi nás zdejší starostové 
a radní v obřadním sále Chodovské tvrze 
nejmenší sousedy. Je to moc hezký akt. 
Náleží spolu se svatbami a setkáními s ju-
bilanty k nejčestnějším, téměř posvátným 
právům povolaných. Podle Moniky Dvo-
řáčkové z odboru kancelář starosty naší 
radnice, která „vítání“ organizačně zajiš-
ťuje, počet zúčastněných dětí i přes úska-
lí pandemie stále stoupal. V loňském roce 
jich bylo bezmála tři sta. A trend pokraču-
je. Kdoví, možná i výpadek přední kabelo-
vé televize, internetu a telefonů na prahu 
páteční noci 24. 6. přispěje k početnímu 
vzrůstu nové jihoměstské generace.

Kdysi bývalo spíš úsměvné zabývat se 
přehnaně komunálními drobnostmi, ale 
doba se proměňuje. V létě byl viděn bílý 
pinč, takový nový Punťa z dávného ča-
sopisu Srdíčko, nebo snad nějaká jeho 
prapravnučka Fifinka ze Čtyřlístku. Psík 
uvolněn z vodítka popoběhl a udělal hro-
mádku. Přisedl za ni, jeden slech zalome-
ně vztyčený a druhý odpočívající. Pozor-
nýma očima hleděl na svou mladistvou 
paničku. Očekávaného pokračování se 
však nedočkal, i když zkoušel být tvrdo-
hlavý. Nakonec byl připnut a od mohylky 
téměř odvlečen. Víme, jak snadné je činit 
něco přes čáru pro vlastní pohodlí, nehra-
jeme si na mravokárce. Ty důvěřivé psí oči 
ale zaslouží ocenění. Když ne zrovna pu-
tovním pohárem, aspoň tímhle symbolic-
kým pohlazením. 

 Jiří Bartoň
Miloslav Švandrlík zve k sobě domů. Foto Jiří 
Bartoň

Škola opět začíná
V roce 1995 přijel 4. 9. dodat dětem elán sám prezident Vác-
lav Havel. Návštěvami za léta svého působení coby hlava stá-
tu jako by chtěl smazat slova, která mu při prvním příjezdu do 
Jižního Města po jeho nástupu na Hrad nejspíš přihráli politi-
zující architekti. Dnešní stav a blízké výhledy Prahy 11 by zřej-
mě osobně cenil. 
 Text a foto: Jiří Bartoň 
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SK MG Chodov Praha, z.s.
Sportovní zaměření: moderní 
gymnastika

Naše činnost je zaměřena na sportovní 
trénink pro dívky od 5 do 25 let. Trénu-
jeme 3x až 5x týdně podle výkonnosti 
gymnastek.

Tréninky probíhají na dvou místech na Již-
ním Městě: Sportovní hala Jižní Město, 
Květnového vítězství 2232/52, tělocvič-
na ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57.

Sportovní klub moderní gymnastiky má 
na Chodově dlouhou, více než 30letou 
tradici. Za tu dobu připravil tento vrcho-
lový klub celou řadu juniorských a senior-
ských reprezentantek ČR, které se účast-
nily vrcholných evropských a světových 
soutěží. Společná reprezentační sklad-
ba juniorek pod vedením chodovských 
trenérů, získala zatím nejlepší umístění 
české moderní gymnastiky společných 
skladeb po revoluci – 9. místo na MEJ ve 
Vídni.

Děvčata trénují pod dohledem kvalifiko-
vaných trenérů I. třídy (vystudovaných 
pedagogů z FTVS UK Praha), o baletní 
přípravu se stará bývalý člen baletního 
souboru Národního divadla v Praze.

Dívky se naučí dobrému držení těla, 
které komplexně posílí postavu, záro-
veň si osvojí ladnost pohybu a také píli 
a samostatnost. 

Tým organizátorů našeho sportovního 
klubu každoročně připravuje jeden z nej-
sledovanějších a nejoblíbenějších mezi-
národních závodů – Chodov Cup v mo-
derní gymnastice.

Moderní gymnastika  
je olympijský sport

Nábory nových členů organizujeme v září 
a v lednu, v případě zájmu lze přijít kdy-
koli na náš trénink.

Kontaktní osoba:
Ivana Holá, 
šéftrenérka klubu, členka výboru
Tel.: 602 302 068
E-mail: hola.i@email.cz
www.gymnastikachodov.cz

Florbalisté, máte šanci!
Klub FLORBAL CHODOV od začát-
ku září náboruje nové děti se zájmem 
o sportovní činnost. Naše kluby mo-
hou nabídnout všestrannou sportovní 
činnost s florbalem již pro děti od roč-
níku 2015 do kategorie Přípravka.

Klub má v plánu nabídnout také zá-
kladní sportovní a pohybové aktivity 
i pro ještě mladší ročníky 2016, 2017 
do MINI ŠKOLIČKY PŘÍPRAVKY.

Našim zájemcům nabízíme nejenom 
sportovní vyžití, ale i poznání s nový-
mi kamarády, vytvoření nového spor-
tovního kolektivu s trenéry i staršími 
hráči a i dospělými florbalovými vzory. 
Zaměřujeme se na vytvoření zdravé-
ho sportovního soužití, lásky k pohybu 
a fair play prostředí.

Přijďte za námi do sportovní haly Jede-
náctka si tréninkovou činnost vyzkou-
šet, dozvědět se vše pro vás a vaše 
dítě důležité. Potřebné info také získá-
te na www.florbalovynabor.cz.

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA – nábor dívky
VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA SKŠ ZŠ Mikulova Praha
Jeden z největších oddílů dívčího volejbalu v Praze

Ráda soutěžíš, běháš a házíš míčem?
Chceš poznat další kamarádky a naučit se něco nového?
Pak hledáme právě tebe do naší VOLEJBALOVÉ 
PŘÍPRAVKY DÍVEK!

Kolektiv zkušených trenérů.
V současné době hrají naše družstva Extraligu 
juniorek, Extraligu kadetek, Český pohár žákyň, 
Přebor Prahy žákyň, soutěže v minivolejbalu.

Koho hledáme: Dívky narozené od  
1. 1. 2011 do 30. 6. 2015, starší také, 
ale s předchozí sportovní průpravou
Tréninky: dle věkového zařazení do 
skupiny (po–pá 15:30 až 18:30)
S sebou: boty do tělocvičny, kraťasy, 
tričko, pití
Kde trénujeme: Tělocvičny základní 
školy Mikulova (v těsné blízkosti 
zastávky MHD Opatov) 
Kontakt na trenérku: Petra Lepičová, 
tel.: 603 742 685,  
e-mail: petra.sehn@email.cz 
Více informací o oddíle:  
www.mikulovka.estranky.cz

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů
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Chceš hrát basketbal? 
Přijď mezi nás!
Basketbalový klub Jižní Supi pořá-
dá v září 2022 nábor nových zájemců 
o sport pod bezednými koši. Náborové 
tréninky probíhají každé pondělí v tělo-
cvičně ZŠ Chodov, Květnového vítěz-
ství 57:

• Dívky a chlapci ročníků 2013 až 
2015 = 16:00 až 17:00

• Dívky ročníků 2011 až 2012 = 
18:30 až 20:00

• Chlapci ročníků 2010 až 2012 = 
17:00 až 18:30

Další informace na webových strán-
kách www.jiznisupi.cz či na telefon-
ních číslech 721 406 851 (dívky – Anna 
Lacinová) a 604 983 100 (chlapci – 
Vojtěch Svoboda).

Tanec pro kluky a holky
Taneční klub SPARTA PRAHA pořádá 
v úterý 13. 9. v 16 hodin nábor a ukáz-
kovou hodinu pro děti (5–10 let), které 
by se chtěly naučit tančit latinskoame-
rické a standardní tance. Pokud máte 
doma malého neposedu, kterého hud-
ba nutí do tance, tak jste u nás správ-
ně. Nabízíme skvělé lektory, krásné 
nové prostory (DanceZone, U Chodov-
ského hřbitova 2120/3), zábavu, fajn 
partu, zázemí pro rodiče a profesionál-
ní vedení klubu. Děti se naučí základ-
ní kroky a krátké sestavičky do tan-
ců čača, jive, polka, waltz a quickstep. 
Naším cílem je vést děti k pohybu, vní-
mání hudby a správnému držení těla. 
Přijďte si k nám tanec vyzkoušet! Bu-
deme se na vás těšit. 

Více info: www.tksparta.cz, tel.: 602 
173 088

Sparťani na olympiádě
Ve dnech 26.–30. 6. proběhla v Olomou-
ci letní olympiáda dětí a mládeže 2022. 
Soupeřili mezi sebou reprezentanti všech 
čtrnácti krajů naší republiky. Mezi mno-
ha sporty se soutěžilo také v tanečním 
sportu v kombinaci deseti tanců – 5 stan-
dardních a 5 latinskoamerických. Kraj 
Prahu reprezentovaly dva páry: Vít Bol-
diš a Kateřina Pechačová a Richard Volf 
a Veronika Dostálová – oba páry z naše-
ho klubu SPARTA PRAHA. Pro všechny 
zúčastněné to byl neuvěřitelný zážitek, 
protože vše probíhalo jako na opravdo-
vé olympiádě – zahájení na stadionu, 
jednotné reprezentační oblečení, tele-
vizní štáby, fotografové, slib sportovců 
a samozřejmě také zapálení olympijské-
ho ohně. Oba naše páry reprezentova-
ly skvěle. Probojovaly se do finále, kde 
každý pár tančil i sólo jednotlivých tan-
ců před celou halou a v přímém televiz-
ním přenosu. Obrovský zážitek, obrovské 
nervy a neuvěřitelná zodpovědnost vůči 

všem ostatním sportovcům, protože se 
na závěr výsledky všech sportů sečetly 
a určil se vítěz. V tomto roce zvítězil Ji-
homoravský kraj. Praha skončila na vyni-
kajícím druhém místě. Našim párům dě-
kujeme za skvělou reprezentaci. Jsme na 
ně pyšní. 

 Mgr. Lenka Gebertová 
 www.tksparta.cz 

Největší škola TAEKWON-DO v ČR začíná 
novou sezonu!
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou 
sezonu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme 
dlouhodobě nejúspěšnější škola s nejširší 
nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.

Taekwon-do je korejské bojové umění 
vhodné pro všechny věkové kategorie, 
holky i kluky. Naučíme vás praktickou se-
beobranu, kopat i prát se. Jako tradič-
ní bojové umění ale během tréninku kla-
deme důraz i na morální hodnoty jako 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebe- 
ovládání. Školu vedeme pod dozorem ko-
rejského velmistra Hwang Ho Yonga, se 
kterým pravidelně trénují všichni naši uči-
telé. Nově jako jediní v republice vyuču-
jeme i další korejská bojová umění jako 

Taekkyon, Gumdo a Hoppae sool. Není 
potřeba nic platit – první měsíc máte zku-
šební zdarma! Přihlaste se nejlépe v září 
nebo v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat 
se ale můžete po celý rok. Jen u nás zís-
káte zdarma zkoušky na vyšší pásek, 
chrániče nebo dobok. Proto neváhejte 
a přijďte si s námi zacvičit do ZŠ Campa-
nus v Praze 11 – bližší informace k tré-
ninkům uvedeme již brzy na našem webu 
tkd.cz. 

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat 
městské části Praha 11 za granty, který-
mi dlouhodobě podporuje chod naší školy. 

 Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

Úspěch stolních tenistů z Jižního Města
V právě skončené sezoně rekreačních 
stolních tenistů 2021/2022 se podařilo 
vyhrát nejvyšší soutěž Pražského rekreač- 
ního stolního tenisu týmu hráčů hrajících 
pod hlavičkou Jižního Města v herně TTC 
Elizza Praha v Brandlově ulici. Úspěch to 
byl nečekaný, ale nakonec zasloužený, 
protože tým Jižního Města během celé 
sezony ztratil body pouze v jednom zá-
pase z 22. kol a v konečné tabulce měl 
sedm bodů náskok před druhým týmem 
a skóre 163:57. Tímto výsledkem se tým 
Jižního Města kvalifikoval na podzimní 
mistrovství republiky rekreačních soutě-
ží, kde by také rád uspěl a získal jednu 
z medailí.

Na závěr jména hráčů, kteří se o úspěch 
týmu z Jižního Města zasloužili: Ka-
rel Kepl, Jan Šimeček, Bohumil Vožický, 

Tomáš Hučko, Josef Flídr, Lukáš Kot-
lorz, Pavel Lanc, Roman Novák a kapitán 
týmu Jiří Vrážel.

Na snímku jsou někteří hráči Jižního Města 
s legendou tohoto sportu Jindřichem Panským 
(v červeném dresu), který týmu předal poháry 
a medaile.
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Culture and Education 

Free Time in the District / Community Life and Sports 

Elections to the Prague 11 municipal assembly will take place 
on September 23 and 24. Can you vote as a non-EU citizen? 
– No. No treaty has been signed with any non-EU country 
that would enable its citizens to vote here. Can you vote 
as a citizen of another EU state? – Yes, you can participate 
in the elections to the European Parliament and to the 
municipal assembly. However, the conditions for registration 
in the electoral roll and the consequences of registration are 
different. You can find detailed info here: mvcr.cz/volby/clanek/
for-foreigners-voters.aspx ֍ Prague 11 in collaboration with 
the congregation of Evangelical Church of Czech Brethren 
offers social counselling in the John Milíč of Kroměříž Church 
(address: Donovalská 53, Prague 11 – Chodov) on Mondays 
from 12:00 till 16:00 and on Fridays from 9:00 till 13:00. 
Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, 
whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/
Viktoria: +420 737 732 955. Entrance through the door on 
the right from the green fence. You can find up-to-date info 
everyday in the “Прага 11 про Україну” facebook group. 
֍ Prague 11 offers social counselling at the “Domeček” at 
the district administration office (address : Ocelíkova 672/1, 
Prague 11 – Háje) on Mondays from 1PM till 4PM, on 
Tuesdays from 8AM till 11AM, and on Thursdays from 8AM till 
11AM. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, 
whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: 
+420 724 072 284.

23 і 24 вересня відбудуться вибори до муніципалітету 
міської частини Прага 11. Ви громадянин держави поза 
Європейським Союзом – чи можете ви голосувати? 
Відповідь: ні. Оскільки з жодною третьою країною не 
було укладено договору, щоб її громадяни тут могли 
голосувати. Ви громадянин іншої членської держави ЄС – чи 
можете ви голосувати? Відповідь: так, а саме у виборах до 
Європейського парламенту та у виборах до муніципалітетів 
населених пунктів. Проте умови запису до списку виборців 
можуть відрізнятися. Більше інформації можна знайти тут: 
mvcr.cz/volby/clanek/for-foreigners-voters.aspx ֍ Міська 
частина Прага 11 у співпраці з Євангельською церквою 
Чеських братів пропонує соціальні консультації у приміщенні 
костелу Яна Міліча з Кромнєржіжа (kostel Jana Milíče 
z Kroměříže, адреса: Donovalská 53, Praha 11 – Chodov) у 
понеділок з 12:00 до 16:00 та у п’ятницю з 9:00 до 13:00. 
Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), 
Марія/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/Viktoria: +420 737 
732 955. Вхід праворуч від зеленого паркану. Актуальну 
інформацію ви щодня можете знайти у спільноті на фейсбуці 
“Прага 11 про Україну”. ֍ Міська частина Прага 11 пропонує 
соціальні консультації у центрі “Domeček” у приміщенні 
адміністрації міської частини (адреса: Ocelíkova 672/1, Praha 
11 – Háje) у понеділок з 13:00 до 16:00, у вівторок з 8:00 до 
11:00 та в четвер з 8:00 до 11:00. Контакти: Алена/Alena: 
+420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 
133 036, Галина/Galina: +420 724 072 284.

Is Prague 11 your new home or you have been living here for 
many years? You love the place where you live and would like 
to get more involved in the events in your district? You can 
contact the community intercultural worker Olga Vencovská: 
vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ You can find 
detailed info in time at the district administration’s website 
in the FOREIGNERS/CIZINCI section, as well as in the 
“Dobrovolníci na Praze 11” and “Прага 11 про Україну” 
facebook groups. ֍ Use the end of summer to visit and 
explore the reservoirs in Prague 11 and its vicinity: Košíkovské 
reservoir, Hostivař water reservoir, Milíčovský pond, Homolka, 
Vrah, Šáteček, Kovářský pond, Šeberovský pond, Šeberák, 
Hornomlýnský pond or Labuť. ֍ You are invited to the “Prague 
11 Days” events, which will take place on September 8 – 10, 
2022, as usual at the park by the Chodov Fortress: mapy.cz/s/
camojohade 

Прага 11 стала для вас новим домом або ж ви вже мешкаєте 
тут багато років? Ви любите місце, де ви живете, та 
хотіли б долучитися до подій у міській частині? Ви можете 
звернутися до інтеркультурної працівниці Ольги Венцовської: 
vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ Конкретну 
інформацію можна своєчасно знайти на сайті міської 
частини у розділі FOREIGNERS/CIZINCI та у спільнотах на 
фейсбуці “Dobrovolníci na Praze 11” і “Прага 11 про Україну”. 
֍ Відвідайте та пізнайте водойми на території Праги 11 
і в околицях: Кошиковські водойми (Košíkovské nádrže), 
водойма Гостіварж (vodní nádrž Hostivař), Мілічовський став 
(Milíčovský rybník), Гомолка (Homolka), Враг (Vrah), Шатечек 
(Šáteček), Коваржський став (Kovářský rybník), Шеберовський 
став (Šeberovský rybník), Шеберак (Šeberák), Горномлинський 
став (Hornomlýnský rybník) чи Лабуть (Labuť). ֍ Прийміть 
запрошення на подію “Дні Праги 11”, яка відбудеться 8-10 
вересня 2022 року за традицією у парку біля Ходовської 
фортеці (Chodovská tvrz): mapy.cz/s/camojohade 

Міська частина Прага 11 пропонує онлайн та очні курси 
чеської мови для біженців з України. Для участі онлайн 
необхідно мати якісну веб-камеру, мікрофон і добрий 
інтернет. Вас цікавлять курси? Пишіть на e-mail matysovab@
praha11.cz або телефонуйте на номер +420 267 902 156. 
֍ Дозвілля в Центрі інтеграції іноземців – Клуби та події у CIC 
безкоштовні. Можливі зміни у розкладі. Актуальна інформація 
на сайті cicops.cz, у фейсбуці або за електронною поштою: 
dobrovolnici@cicops.cz / тел. 734 513 355.

Prague 11 offers online and offline Czech courses for Ukrainian 
refugees. For online courses, you need to have a quality 
webcam, microphone and a good internet connection. The 
courses are free of charge. Are you interested in attending 
the course? Email matysovab@praha11.cz or call +420 267 
902 156. ֍ Free-time activities at the Center for Integration 
of Foreigners – clubs and events at CIC are free of charge. The 
schedule may be subject to change. Updates at cicops.cz, FB 
or contact us at: dobrovolnici@cicops.cz / tel. 734 513 355.

ДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ТА СПОРТДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ТА СПОРТ

КУЛЬТУРА Й ОСВІТА КУЛЬТУРА Й ОСВІТА 

27Що нового? What´s new?
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máme odvahu 
řídit prahu 11  správně!

1

STAVÍME 174 nových bytů
V bývalé ubytovně Sandra vznikne 174 nových bytů 

v majetku Prahy 11 určených pro seniory, mladé 
rodiny, učitele a další pomáhající profese.

dostavěli jsme
starochodovskou školu

2

zajistili jsme celoroční provoz MŠ

4

zvládli jsme uprchlickou 
krizi i pandemii

8

modernizujeme 
sídliště

Vyměňujeme veřejné osvětlení. 
Realizujeme dobíjecí stanice 

pro elektromobily.

7

5

zrekontruovali jsme lávku přes D1
rekonstruujeme komunikace

pokračujeme v revitalizacích vnitrobloků

10

odtáhli jsme přes 
500 Vraků a vytvořili 
150 parkovacích míst 

na hviezdoslavově

vysázeli jsme
přes 600
stromů

6

pohnuli jsme
s digitalizací

Zavedli jsme CityVizor
a opendata, spustili elektronické 
zápisy do MŠ a ZŠ, aktualizovali 
aplikaci Praha 11 na mapách.

9

3

více informací najdete na www.praha11.pirati.cz nebo na facebooku @pirati11

HUDEbní FESTIVAL v centrálním parku
      15. 9.                          16:00                           Centrální park u Staré pošty 
Pro malé i velké bude připraveno občerstvení a skákací hrad. 

KOZIČKY 18:00
ZNOUZECNOST 20:00 

a další...
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Prosazujeme zájmy 

střední a starší 

generace, která je

přehlížena

Sdružení pro Jižní Město
sociální demokraté,

KSČM a nezávislí kandidáti

Volte prosím
kadidátku číslo
Váš hlas pro JISTOTU...

9.
ing. Miroslav Svoboda
 normální
 sociální demokrat
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Volím, tedy jsem

Z plakátů, novin a billboardů se na nás usmívají staří známí i nové tváře. 
Neklamný signál, že volby jsou za dveřmi a s nimi nové možnosti. Pro ně-
koho další čtyři roky, pro někoho nová kariéra. A pro voliče těžký úkol roz-
poznat, kdo a jak to s tou službou veřejnosti vlastně myslí.   Jedno mají spo-
lečné – všichni se usmívají a budoucnost vidí pozitivně, pokud ji svěříme 
do rukou právě jim. Říkají, že oni znají tu správnou cestu, potřeby i řešení. 
A zcela demokraticky jdou ty cesty, potřeby i řešení proti sobě. Napříč poli-
tickým spektrem. To však je síla demokracie – možnost, vybrat si své zastu-
pitele takové, kteří nejlépe odpovídají našemu vlastnímu pohledu na svět. 
Takže volte srdcem, jen přitom nezapomeňte použít i mozek!

 Marek Adamík

INZERTNÍ VOLEBNÍ PŘÍLOHA VOLBY 2022  23. a 24. září 2022



Sdružení pro Jižní Město

Váš hlas pro SDRUŽENÍ
Váš hlas pro JISTOTU

sociální demokraté,
KSČM a nezávislí kandidáti

Slevy na elektřinu a plyn 
za nás všechny musí vyjednat radnice. Chceme to udělat.
Všichni společně vytvoříme tlak na Pražskou energetiku.

Naší prioritou jste vy, občané Prahy 11, 
ne ekonomičtí migranti.

Nezvýšíme daň z nemovitostí k bydlení. 
Nepodpoříme ani růst nájemného u obecních bytů.

Mít zubaře či dětského lékaře není luxus. 
Chceme na Jižní Město vrátit  NONSTOP zdravotní pohotovost.

Zlepšíme životní prostředí na Jižním Městě
Dostavme už konečně jižní větev Pražského okruhu „511“.

Nenecháme zastavět zelené prostory mezi domy. 
Do oken vám musí svítit slunce, ne sousedka.

POLIKLINIKA
ŠKOLKA

Volte prosím
kadidátku číslo9.
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JIŘÍ JANEČEK
Lídr koalice pro důstojný
 život na Jižním Městě

v.č. 4
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S  koncem prázdnin přichází úleva od úmorných veder, zato se 
postupně hlásí podzim. Dny se zkracují, teploty kolísají a hrozba 
nachlazení, chřipky a sezónních alergií se blíží. Jedním z klíčových 
způsobů, jak si udržet zdravou imunitu, je proto doplňovat vita-
míny. 

Imunitní systém každého člověka tvrdě bojuje, aby ho ochránil 
před nemocemi a infekcemi. Lidé se slabším imunitním systé-
mem jsou vystaveni většímu riziku viróz, takže posílení přiroze-
né obranyschopnosti těla je zásadní součástí zdraví. Potravino-
vé doplňky jsou proto navrženy tak, aby poskytovaly optimální 
denní dávky vitamínů, minerálů, vlákniny, mastných kyselin 
a aminokyselin, které chybí v každodenní stravě.

Jestliže lidé tápou, jak nastartovat svůj imunitní systém, mohou 
mu podat pomocnou ruku tím, že si osvojí zdravý životní styl. 
Mnohdy to není jednoduchá cesta a vyžaduje disciplínu. Stačí 
ale jen malá změna. Například konzumace výživného jídla, do-
statek spánku a cvičení. Nejjednodušší je ovšem začít s důleži-
tými vitamíny a jejich pravidelným užíváním. 

Všestranný vitamín C

Doplňky jako vitamín C hrají zásadní roli při udržování dobrého 
zdraví a doporučují se lidem, kteří jsou náchylnější k sezónní 
chřipce nebo měli v  minulosti slabé imunitní reakce. Lidské 
tělo si vitamín C neumí samo vytvořit, proto je nutné jej zís-
kávat stravou nebo doplňky. Při užívání tohoto vitamínu jsou 
výhodou speciální tablety zajišťující jeho postupné uvolňování 
v organismu.

Vitamín C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Dále také 
k normální tvorbě kolagenu pro funkci cév, kostí, kůže i zubů. 
Zvyšuje také vstřebávání železa. Podílí se na mnoha nejdůleži-
tějších funkcích těla, takže není překvapením, že také plní důle-
žitou úlohu v imunitním zdraví.

Déčko plné slunce

Vitamínu D se někdy přezdívá i  sluneční vitamín, protože ho 
tělo získává ze slunečních paprsků. Když ho má člověk nedosta-

tek, lze si opět vypomoct doplňkem stravy s jeho vyšším obsa-
hem. Vhodné je zvolit olejové tobolky, které dle studií zaručují 
vysokou biologickou dostupnost účinné látky. 

Spolu s  posílením imunitního systému podporuje vitamín D 
normální stav kostí, svalů a zubů a umožňuje správné vstřebá-
vání vápníku a fosforu. Je důležitý pro růst a vývoj. Na podzim 
člověk spotřebuje jeho zásoby ze slunečního záření, právě teh-
dy přichází období chřipek a dalších respiračních onemocnění, 
a proto je vhodné ho začít doplňovat. 

Ani minerály nesmí chybět

Jestliže existuje nějaký minerál, který je také vhodné na pod-
zim doplnit, je to hořčík. Zpozornět by měli ti, kteří si stěžují na 
kosti, svaly a vyčerpání. Hořčík totiž zmírňuje únavu, přispívá 
k normální činnosti svalů, stavu kostí a zubů a ke správné funk-
ci nervové soustavy. Nejlepší je zvolit doplněk stravy s vysokou 
vstřebatelností, kterou zajišťuje například chelátová forma.

Důležité vitamíny: 
Jak díky nim posílit imunitní systém?
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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

• každý týden nové akční nabídky

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Navštivte nás i v našich dalších  
prodejnách v Praze. 

www.krecekkk.cz 
Nebo navštivte náš e-shop  

se závozem nákupu až k Vám domů 
masokrecek.cz
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Operace šedého zákalu by  
se neměla zbytečně odkládat

Co je to šedý zákal a podle čeho pa-
cient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke 
snížení průhlednosti lidské čočky, a to 
nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou 

hého dne zakryto náplastí a po jejím 
sejmutí již pacient na oko vidí. V Oč-
ním centru Praha je operace šedého 
zákalu hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami.

NÁVRAT DO JASNÉHO SVĚTA  
NA DOSAH RUKY

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 zákalu 
odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha, které se na 
léčbu a operace šedého zákalu specializuje.

se objevuje ve věku 60 až 75 let a pří-
znakem je zamlžené, zhoršené a zkres-
lené vidění na blízko i do dálky a také 
citlivost na světlo. Šedý zákal nelze od-
stranit nijak jinak než operací a neexis-
tuje 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, bezbolest-
ný a rychlý chirurgický zákrok, které-
ho není třeba se obávat. Operace trvá 
asi 15 minut a provádí se v místním 
znecitlivění kapkami. Oko je do dru-

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zůstá-
vá v oku natrvalo až do konce života. 
Typ nitroočních čoček se volí s ohle-
dem na problém a požadavky pacien-
ta na vidění. Čím dál více pacientů si 
uvědomuje, že díky operaci šedého 
zákalu mají možnost si vybrat, jak se 
budou dívat na svět po zákroku. I pro-
to mnoho z nich na svých očích nešetří 
a při operaci si připlatí za multifokální 
nebo trifokální nitrooční čočky, které 
je úplně zbaví závislosti na brýlích. Po 
operaci nám pak často říkají, že oprav-
du vidí jak zamlada.

„Šance vybrat si, jak se po zákroku budete dívat na svět,  
je při operaci šedého zákalu úžasný bonus.“

OČNÍ AMBULANCE

MediPort HOLEŠOVICE s.r.o.

OBJEDNEJTE SE: +420 283 022 143

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ 

PACIENTY, 
včetně DĚTÍ

V naší oční ambulanci poskytujeme svým pacientům komplexní oční péči 
pro dospělé i dětské pacienty. Naleznete u nás zkušený tým očních lékařů, 
příjemné prostředí a moderní diagnostické přístrojové vybavení.

Úzce spolupracujeme s Očním centrem Praha, 
a pacientům tak dokážeme zajistit i navazující 
operační péči a další odborná či specializovaná 
vyšetření, která jsou prováděna nad rámec 
běžné oční ambulance.

MediPort Holešovice, s.r.o.
Tusarova 1152/36, 170 00, Praha 7 – Holešovice

www.ocnimediport.cz

KOMPLEXNÍ OČNÍ PÉČE

DĚTSKÁ OČNÍ PÉČE 
včetně ortoptického pracoviště

SMLOUVY SE VŠEMI 
POJIŠŤOVNAMI

MediPort_Holesovice_inzerce_95x135_MistniNoviny7.indd   1 07.01.22   8:19

Výběr nitroočních čoček
• monofokální čočky – zlepší vidění na jednu vzdálenost dle volby 

pacienta, na opačnou vzdálenost je pak nutné nadále nosit brýle
• multifokální či trifokální nitrooční čočky – zlepší kvalitu vidění na 

blízko i na dálku, zcela tak pacienta zbaví závislosti na brýlích
• asférické čočky – poskytují kvalitnější vidění za zhoršených světelných 

podmínek (např. za šera)
• torické čočky – odstraňují astigmatismus

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
v Očním centru Praha

• Provedli jsme více než 75.000 úspěšných operací
• Vysoká kvalita operací garantovaná excelentními operatéry
• Nejmodernější operační technologie
• Krátké objednací termíny

VOLEJTE: 220 807 757

Oční centrum Praha 
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

PLNĚ 
HRAZENÁ ZE 

ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ
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Cool
Realitní služby, jaké si přejete

Karolína Hladká
T 733 151 725
E karolina.hladka@re-max.cz

Ing. Petra Kaulitzová
T 602 270 901
E petra.kaulitzova@re-max.cz

Chcete v dnešní době prodat či 
pronajmout svoji nemovitost? 
Nechte starosti na nás.

REMAX_inzerat_188x63_Coufalova_jen_dve.indd   2REMAX_inzerat_188x63_Coufalova_jen_dve.indd   2 17.08.2022   18:4017.08.2022   18:40

Bytové domy CATHA

www.bytykaterinky.cz

V y z k o u š e j t e  n a š e  r ů z n é

Pomůžeme od bolesti

zdravotní masáže

Nabízíme také kosmetické služby u zdravotníka

FYZIOklinika.cz           606 404 804

PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ MUZIKÁL ZE VSI

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec - Vojkovwww.likvidacevojkov.cz

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38
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Obchod ROMANTYK 
Nuselská 70, Praha 4 - Nusle

Tel.: 608 519 697
Po - Pá: 12 - 18; So: 12 - 15

Zastávka Kloboučnická  
bus 139 z metra Kačerov,  

bus 124 z metra Budějovická.
Zastávka Horky tram 11  

z I.P. Pavlova, tram 14  
z Václavského nám.

„Ano, máme...!”
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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

• POPTÁVKA CHALUPA, POZEMEK 
– koupím chatu, chalupu nebo stavební 
pozemek na horách či v dojezdové 
vzdálenosti do hor. Na stavu nezáleží, 
spíše na místě. Tel.: 720 031 400

• 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

• 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

• Hledáte byt ke koupi nebo výměně 
na Jižním Městě a v okolí? Zadejte 
si poptávku. PhDr. Jana Hloušková – 
makléřka z JM. www.hlouskova.cz  
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

• Výměna bytu 2+kk za 3+kk(1)/L. Pro 
klienty hledám ke koupi byt 3+kk nebo 
3+1/L na JM. Možná i výměna menšího 
bytu a doplatku za větší byt, oba na Jižním 
Městě. Ing. Hloušek, t. 732 237 741

• Hledám pro klientku ke koupi byt OV 
3+1/L na Jižním Městě, nejlépe se zděným 
jádrem. Platba bez úvěru. Makléřka Jana 
Hloušková, tel. 732 174 735

PRÁCE

Přijmeme prodavače(ku) do prodejny 
Adrian krmiva, Modletická 1390, Praha 11, 
na DPP Po - Pá 12:00 až 18:00 hod.  
Tel. +420 736 218 847

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.

• 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 

• Osobní přeprava – Martin Křeček. 
Nabízím dopravu os. vozem nejen po 
Praze. Cena od 28 Kč/km, tel.: 775 926 
453

• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! 
Provádíme čištění, zrychlení, instalace, 
opravy, vzdálenou pomoc, obnovu dat 
i DOUČOVÁNÍ. Volejte 731 732 737. 
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz

• MATRACE NA MÍRU – prodej – 
molitany, mol. drť, koženky, potahové látky, 
juta, plátna a jiné. Čalounictví Na Veselí 
2 – za rohem domu, P4, parkování v místě. 
Tel.: 241 402 270. www.molitany.cz

• SADROKARTONOSKAR provádíme 
sádrokartonářské práce – příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické a malířské práce.  
T: 774 042 960, e-mail:  
SADROKARTONOSKAR@email.cz. 

• DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění 
koberců a sedaček extrakčním strojem 
Kärcher Puzzi. Jedná se o nejúčinnější 
metodu čištění. Dále nabízíme mytí oken 
včetně rámů a parapetů. Tel.: 732 212 
022

• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. 
Pracujeme v RESPIRÁTORECH  používáme 
vlastní přípravky. Tel. 737 139 900

• 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

• Dostali jste se do finanční tísně 
a nechcete přijít o svou nemovitost? 
Máme jednoduché řešení, díky kterému 
nebudete muset hledat nové bydlení! 
Napište na zachrananemovitosti@email.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, přepis VHS kazet atd. Rozumné 
ceny. AVC Servis. 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

• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kvalita, 
osobní přístup. Tel: 773 540 170, e-mail: 
info@cisteniburian.cz, www.cisteniburian.cz

• HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba 
pro seniory: doprovod k lékaři, pomoc 
s úklidem, naučení ovládání PC, mobilu, 
procházky, předčítání, záznam paměti, 
kulturní akce. T: 777 640 390

CK FISCHER 
– OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00 Praha 4
tel.: 777 755 714
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Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci... T. 777 
285 669, www.kadernice-do-domu.cz.

• Instalatérské práce, topení. Výměna 
kuch. desek a dřezů. Volek-Jižní Město.  
Tel. 602 649 359

• Vyčistíme Váš koberec, sedačku 
a křesla u Vás strojem na vlhko extrakční 
metodou. Zbavíme Vás prachu, nečistot 
a roztočů. Slušné jednání a zkušenosti.  
T: 724 006 275, www.pvj-group.cz/uklid

• 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

• 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

• Řežeme živé ploty a keře, snížíme 
a vytvarujeme přerostlý živý plot 
profesionálními řeznými nástroji  
STIHL. Bioodpad odvezeme, máme 
i plošinu do výšek. T: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/plot

• 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

• Snadná výměna záclon-spouštěcí 
garnýže, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, 
montáže, opravy. Volejte: 602 371 996. 
e-mail: vlkpavel@sendme.cz.

• Mytí oken včetně rámů, žaluzií 
a parapetů od úklidové firmy. Nechte 
tuto práci na nás, už nelezte po štaflích. 
Používáme vlastní náčiní a prostředky. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz/okna

• Čištění koberců , sedaček, židlí, matrací, 
profistrojem extrakční metodou (na vlhko). 
Dlouholetá praxe. Rozumné ceny (malé 
plochy od 400, – Kč). Pracujeme také 
o víkendech. Tel.: 737 566 189

• Hodinový manžel nabízí práce ve 
vašem bytě. Zednické, truhlářské, elektro 
instalace, obklady a dlažby, opravy žaluzií, 
voda, zavěšení obrazů, světel, různé 
montáže skříněk atd. 777 668 924

• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní. Volejte 
774 426 635

• Zdravotní a aroma masáže Jana 
Červinková. Kontakt 774 140 904. 
Pracovní doba dle dohody i víkend. Ulice 
Petýrkova

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování, žaluzie a parapety. 
Tel.: 737 202 354

• Advokátní kancelář u metra Háje P4 
nabízí právní služby – občanské, obchodní, 
trestní právo, smlouvy, SJM, výživné, 
soudní řízení atd. Tel: 606 125 069, 
causa@cmail.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, 
TOPENÍ, PLYN, ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, 
VÝMĚNA VAN, SPRCH A DROBNÉ 
OPRAVY V DOMĚ A BYTĚ. 
T: 734 250 970

• Hodinový manžel. Rekonstrukce bytu 
a malování vč. Provádím řemesl. aj. práce 
v Praze. Mám dlouholet. praxi i vl. nářadí. 
Kvalita a spolehlivost zaručena. T. 739 
613 488, jin60jir@seznam.cz

OSTATNÍ

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, 
DROBNOU GRAFIKU, POHLEDNICE 
I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI 
NABÍDNĚTE. E-MAIL: CENTRUMS.T@
POST.CZ, TEL. 603 247 819

• Kytarový soubor Všehokus hledá nové 
hráče – členy mohou být děti i dospělí, kdo 
hrát umí i neumí. Schůzky v Komunitním 
centru Matky Terezy. Podrobnosti na 
heosforos.cz a heosforos@email.cz

• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6, 1. patro přijímá k registraci nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme. 
Tel. 267 914 143, 721 479 023

• BAZÁREK second hand 
Jarníkova1868/2, proti prodejně LIDL, 
NOVĚ OTEVŘENO 10–12, 14–17, 
Zastávka autobusu 154 + 197 – Jarníkova

• Lekce NORDIC WALKING, kde 
využijeme lesy a parky v okolí Jižního 
města jako přírodní tělocvičnu. Více 
najdete na www.chuzejakosport.cz

• STUDIO ANDROMEDA, Proutěná 411, 
Praha 11: otevíráme 15.9.2022 - indické 
masáže, úleva od bolesti, harmonizace 
nervového systému, relaxace, tel. 724 
109 799



Praha a střední Čechy 100.7 FM  R-REGION

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!
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