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zná své vítěze

Rád bych, 
aby mě věci 
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Nebezpečí skrytá 
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Oddíl Atletika Jižní Město  
má za sebou úspěšnou  
sezonu roku 2022

Ohlédnutí za 

letošními Dny 

Prahy 11

více na STRANÁCH 16 a 17



2 Inzerce

RV
21

02
24

3/
0

8
RV

22
01

19
9/

03



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.

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a redakce: městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, IČ: 00231126, tel.: ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, 

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: 26. září 2022. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně 

inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce.

Plošná inzerce: Karel Dobiáš, mobil 739 300 390, e-mail klic@regvyd.cz, řádková inzerce: mobil 733 720 744, e-mail radkova.inzerce@regvyd.cz. 

Strana 27 je 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), vyhrazena 

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

stupitelů městské části Praha 11. 

Obsah

04 Chodovská tvrz opět hostila slavnostní ocenění příslušníků složek 
integrovaného záchranného systému

04 Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů a začněte znovu 
normálně žít!

07 Veřejné představení úprav tzv. Blankytu

08 Jihoměstská majetková, a. s. – Váš realitní makléř  
na čísle 733 736 179

18 Taneční škola InDance spustila přihlašování do kurzů na rok 
2022/2023

24 Tak nám, paní Müllerová, zbořili komín Obláčkového domu

25 Představení jihoměstských sportovních klubů

25 Začalo nám náborové období

 

24

04

25

07

25

18

letní období je nenávratně pryč a v posledních týdnech jsme několikrát poznali, že příroda (a počasí) je „mocná 
čarodějka”. Rána a noci jsou již chladné a dešťové přeháňky se staly pravidelnou součástí všedního dne. Přišel podzim 
a s ním i budoucí barevné proměny přírody. Těším se proto na vaše aktuální fotografie, které nám posíláte na kontaktní 
e-mail klic@praha11.cz do redakce časopisu Klíč.

Nové veřejné griloviště v parku u Chodovské tvrze

V posledním týdnu v září jsem zaznamenal od vás několik dotazů ohledně stavební činnosti v parku u Chodovské 
tvrze. Tento park patří mezi nejoblíbenější části naší městské části určené k rekreaci a odpočinku. Z tohoto důvodu jsme 
v letošním roce rozhodli o umístění a instalaci nového grilovacího místa v severní části parku. Prakticky se bude jednat o dva 
elektrické grily (plotýnky), na kterých bude možné tepelně upravit vámi donesené potraviny podle vaší chuti. Na místě budou 
k dispozici i dva stoly a lavice, pitná voda, koše na tříděný odpad. Máte tak možnost si s přáteli kdykoliv udělat odpolední 
piknik, rodinnou oslavu nebo jen tak posedět. Rezervace termínů grilování bude k dispozici pomocí internetového formuláře 
a zkušební provoz plánujeme spustit do konce tohoto roku :-)

Komunální a senátní volby v Praze 11

Ve dnech 23. a 24. září t. r. proběhly komunální a senátní volby, případné 2. kolo proběhne v pátek 30. září a v sobotu 
1. října 2022. Na základě výsledků voleb vzniklo nové složení našeho Zastupitelstva MČ Praha 11 v počtu 35 členů. S tím 
souvisí i povolební vyjednávání o nové podobě vedení radnice, pozici starosty, místostarostů a členů rady. Za sebe mohu 
deklarovat, že společným cílem by mělo být stabilní vedení ve prospěch obyvatel naší městské části, které naváže na 
dosavadní práci členů současné rady. Projektů k dokončení je celá řada, ty pak mohou efektivně sloužit našim občanům 
a obyvatelům Prahy 11.

Přeji vám radostný a pohodový podzim 

 Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11

Vážení obyvatelé Jižního Města, milí sousedé,



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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Sousoší Rodina bylo odvezeno 
k odborné opravě 

Možná jste v uplynulých dnech zazna-
menali, že sousoší Rodina, které bylo 
součástí veřejného prostranství před 
bývalým obchodním centrem Blankyt, 
zde již není. Rádi bychom vás proto in-
formovali, že sousoší bylo pod odbor-
ným dohledem odvezeno do ateliéru 
restaurátora, kde bude provedena jeho 
dlouhodobě plánovaná oprava. Poté se 
samozřejmě opět vrátí na své místo.

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
městské části Praha 11 

23.–24. září proběhly volby do Zastu-
pitelstva městské části Praha 11, kte-
ré bude nově složeno z 35 zastupitelů. 
Z devíti kandidujících volebních stran zís-
kalo mandáty šest následujících:

Hnutí pro Prahu 11  26,90 %, 11 mandátů
ANO 2011  24,93 %, 10 mandátů
Společně pro Prahu 11 
– ODS a NK  11,04 %, 4 mandáty
PRAHA 11 SOBĚ  10,78 %, 4 mandáty
Česká pirátská strana  9,32 %, 3 mandáty
TOP 09, Starostové  
a nezávislí  8,67 %, 3 mandáty

Další info: www.volby.cz

Zprávy z Rady MČ

I v letošním roce patřilo jedno ze zářijových 
odpolední na Chodovské tvrzi uniformám. 
V těch se tu již tradičně sešli příslušníci slo-
žek integrovaného záchranného systému, 
aby z rukou starosty Prahy 11 Jiřího Do-
hnala (Piráti) a radního pro sociální věci, 
zdravotnictví, bezpečnost a prevenci krimi-
nality Ing. Petra Jiravy převzali ocenění za 
příkladnou práci při ochraně zdraví a bezpe-
čí obyvatel naší městské části. 

V rámci slavnostního aktu bylo oceněno 
celkem 23 příslušníků složek z řad Zdravot-
nické záchranné služby hl. m. Prahy, Sbo-
ru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov, 
Hasičského záchranného sboru hl. m. Pra-
hy, Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 11 a Obvodního ředitelství Policie 
Praha IV. Právě policisté z Obvodního ředi-
telství Policie Praha IV. pak měli vedle pa-
mětních medailí, květin a dárkových košů, 
které byly předány všem oceněným, ještě 
jeden důvod k radosti navíc, a to z věcné-
ho daru poskytnutého ředitelství městskou 
částí Praha 11. Nová Blu-Ray mechani-

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů a začněte znovu normálně žít!

Neváhejte s podáním žádosti
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 1. 9. 2022 do 
30. 11. 2022. Exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, 
proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!

Jaké podmínky musíte splňovat?
• Akce se vztahuje na exekuce zahájené před 28. 10. 2021.
• Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dlu-

hy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za od-
voz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, 
za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené 
pokuty či koncesionářské poplatky a další.

• Vaše dluhy jsou již v exekuci.
• Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?
• Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dluží-

te (tzv. jistinu), a k tomu poplatek 1 815 Kč (včetně DPH) 
exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám odpuštěny 
veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

• Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požá-
dáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň jej infor-
mujte, že využíváte Milostivé léto.

Za jakých okolností Milostivé léto 
nelze využít?
• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy 

půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, 
je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

• Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
• Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad 

v daňovém a správním řízení.

Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy
800 100 000
e-mail: info@praha.eu

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni
Tel.: 770 600 800, e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Chodovská tvrz opět hostila slavnostní ocenění příslušníků složek integrovaného 
záchranného systému 

Věcný dar pro policisty z Obvodního ředitel- 
ství Policie Praha IV. převzala ředitelka plk. 
Mgr. Renáta Havlíková

ka, bezdrátová sluchátka s mikrofonem, 
powerbanky a záchranářské nože budou 
policistům sloužit v přímém výkonu služby.

„Velmi si vážím každodenní práce příslušní-
ků Policie ČR, městské policie, hasičů a zá-
chranářů, kterou v Praze 11 odvádí v rámci 
provozu integrovaného záchranného systé-
mu. Díky nim se nám všem žije na Jižním 
Městě líp,“ pochválil oceněné starosta Jiří 
Dohnal.

Za příkladnou práci bylo oceněno 23 příslušníků státní a městské policie, zdravotnické záchranné 
služby, hasičského záchranného sboru a sboru dobrovolných hasičů 
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Kreativní soutěž O pohlednici 
Jižního Města zná své vítěze
Na Dnech Prahy 11 byly prezentovány výsledky kreativní 
soutěže O pohlednici Jižního Města, kterou městská část 
vyhlásila na začátku léta při příležitosti vstupu Prahy 11 do 
druhé padesátky od zahájení její výstavby. Které náměty uspěly?

Na hlavním pódiu před koncertem ka-
pely Matt Long Trio vyhlásil Jiří Dohnal, 
starosta jedenácté městské části, au-
tory vítězných námětů. Z mnoha zasla-
ných fotografií, kreseb a koláží vybrala 
porota pět děl, ze kterých bude vyrobe-
na limitovaná série pohlednic v nákladu  
500 kusů. 

Soutěž měla jednoduchá pravidla – uká-
zat, jak vypadá Jižní Město očima jeho 
obyvatel. Mohlo jít o fotografie, kreslené 
obrázky, grafiku nebo koláže s motivem, 
který představuje autorovu oblíbenou ji-
homěstskou lokalitu či charakterizuje 
naši městskou část, ať už jde o stavby, 
přírodní místa, parky, vnitrobloky, mo-
mentky ze života v Praze 11, nebo nej-
různějších místních akcí. Fantazii se meze 
nekladly, proto výtvory mohly být jak ak-
tuální, tak z archivu.

Zaslaná díla měla čas-
to svůj příběh, napří-
klad koláž paní Lucie 
Horuckové s názvem 
Vzpomínka. Autorka 
k ní mimo jiné napsa-
la: „Na fotografii je za-
chyceno známé scho-
diště v Krčském lese, 
a to v podobě, kdy ho 
fotil dědeček mého pří-
tele, a fotografie té-
hož schodiště pořízená 
před několika lety. Minulost a součas-
nost tak symbolicky ztvárňuje moje mal-
ba Panny Marie. Dále je na pohlednici so-
cha Ikara, který se nachází u Pošepného 
náměstí. Zde jsem navštěvovala ZŠ.“

Vítězi se staly: Ladislava Tikovská s fo-
tografií Bosé nohy V Parku na Praze 11, 

Soňa Marková s fotografií s názvem Při-
jela pouť, Stella Lišková s koláží Píšeme 
historii, Olga Kubínová s fotografií Západ 
slunce na Jižním Městě a Lucia Horucko-
vá s koláží s názvem Vzpomínka.

Moc děkujeme všem zúčastněným za za-
slaná díla a vítězům blahopřejeme.

Lucia Horucková, koláž Vzpomínka

Olga Kubínová, Západ slunce na Jižním Městě 

Ladislava Tikovská, Bosé nohy V Parku na Praze 11

Soňa Marková, Přijela pouť

Stella Lišková, koláž Píšeme historii
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Jižní Město I 

A. Malé–Hviezdoslavova 24. 10., 15. 12.

Bachova 1593 10. 10., 24. 11.

Bachova–Mikulova 2. 11.

Benkova 1691 (parkoviště) 15. 11.

Blažimská–Klapálkova 8. 11.

Brandlova 1641 (za Startem) 9. 11., 7. 12.

Brechtova – Květnového vítězství 10. 11.

Brodského 1671 18. 10.

Černockého (parkoviště) 17. 10.

Divišovská–Šternovská 13. 12.

Doubravická–Bohúňova 26. 10., 20. 12.

Hekrova 853 (parkoviště) 30. 11.

Hlavatého–Mejstříkova 25. 10., 21. 12.

Hněvkovského 1374 21. 11.

Chomutovická 20. 10., 5. 12.

Janouchova 671 (u MŠ) 18. 10., 29. 11.

Klapálkova–Čenětická 11. 10.

Konstantinova–Metodějova 1. 11., 19. 12.

Kosmická – Anny Drabíkové 9. 11.

Kryštofova–Kazimírova 5. 12.

Křejpského 1514 6. 12.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 1. 11.

Majerského–Samohelova 6. 12.

Matúškova 831 (u Blankytu) 13. 10.

Metodějova (parkoviště) 28. 11.

Michnova–Podjavorinské 20. 10.

Mnichovická–Tatarkova 19. 10., 8. 12.

Modletická 1390 (vnitroblok) 2. 11.

Mokrá–Zimákova 12. 10.

Novomeského 690 (parkoviště) 3. 11.

Plickova 880 7. 12.

Radimovická 1424 (parkoviště) 23. 11.

Rujanská–Donovalská (u TS) 12. 12.

Schulhoffova 794 23. 11.

Stachova – V Hájích 7. 11.

Šalounova 1939 30. 11.

Štichova 640 (parkoviště) 22. 11.

Tererova (u ZŠ) 14. 11.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 25. 10.

Ženíškova – Květnového vítězství 11. 10., 8. 12.

Jižní Město II + starý Chodov 

Dědinova–Filipova 26. 10., 1. 12.

Dědinova 2002 24. 11.

Gregorova–Hrudičkova 12. 10.

Hráského–Jarníkova 3. 11., 14. 12.

Hrdličkova–Blatenská 31. 10., 13. 12.

Kloboukova 2230 (parkoviště) 7. 11.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 10. 11.

Láskova–Malenická 29. 11.

Nechvílova 1826 (čp. 1826–1829) 19. 10., 1. 12.

Petýrkova 1953 8. 11.

U Nové dálnice 13. 10.

Vojtíškova 1783 22. 11.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 
oznamuje, že velkoobjemové kontejne-
ry na objemný odpad budou ve druhém 

pololetí roku 2022 přistavovány v níže 
uvedených termínech. Více informací na-
leznete na webových stránkách městské 

části Praha 11 v sekci životní prostředí 
– odpady.
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Sídliště jako prostor přívětivý pro nové technologie
Praha 11 má nově spuštěno 12 nabíjecích míst pro elektromobily 
u našeho plaveckého bazénu 11VS. 10 míst nabízí pomalé 
nabíjení a 2 místa jsou obsluhována rychlým dobíjením. 

Budování nabíjecí infrastruktury je důleži-
té pro udržení konkurenceschopnosti na-
šeho sídliště vůči jiným částem Prahy. Při 

obměně vozového parku nesmí být naši 
sousedé v panelových domech znevý-
hodněni nemožností dobíjet elektromo-
bily. Automobilky po celé Evropě inves-
tují do elektromobility nemalé prostředky 
a s tímto typem pohonu do budoucna 
počítají. Dnes je počet elektromobilů níz-
ký, proto zatím stačí nabíjecí místa u tra-
fostanic a nabíjecí hnízda jako například 
toto u bazénu. Mimochodem u trafosta-
nic často platil zákaz stání a nyní jsou zde 
vyhrazena místa pro elektromobily. Z to-
hoto pohledu se i mírně zlepšuje parko-
vací kapacita ulic, byť symbolicky, neboť 
se jedná o jednotky míst. V budoucnu 
bude možné obsloužit sídliště převáž-
ně nabíjením z lamp veřejného osvětlení. 
Připravují se již dvě lokality, a to konkrét-
ně v oblastech Kulatý Chodovec a Háje. 
Vilové oblasti, jako například Starý Cho-
dov, budou zcela nezávislé na těchto za-
řízeních, jelikož si majitelé nemovitos-
tí mohou pořídit svá vlastní. Řada řidičů 

má obavu, že budou vyhrazená místa 
pro elektromobily vytlačovat automobi-
ly s benzínovým či naftovým pohonem. 
Proto během zavádění nabíjení z lamp 
chceme na ulici vyznačovat pouze takový 
počet vyhrazených míst, který odpovídá 
reálnému počtu elektromobilů. Skutečně 
není cílem zavádět nadbytečnou regula-
ci, ale umožnit svobodnou volbu nákupu 
nového vozu.

Dopravní podnik hl. m. Prahy již nainsta-
loval další z informačních cedulí o pří-
jezdech a odjezdech souprav metra, 
konkrétně na stanici metra Háje. Jako 
městská část o tyto tabule dlouhodobě 
usilujeme a podařilo se nám vyjednat, že 
budou postupně nainstalovány na stani-
cích metra na území naší městské části. 
Roztyly a Opatov budou osazeny v příš-
tím roce. Spěchat se má 
v klidu!

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici
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Veřejné představení úprav tzv. Blankytu
Vloni v říjnu 2021 proběhlo veřejné se-
tkání, jehož cílem bylo to, aby se míst-
ní obyvatelé vyjádřili k původní studii 
úprav vnitrobloku vymezeného ulice-
mi Matúškova, Brechtova a Dubnova 
(tzv. Blankyt) z roku 2017. Tato studie 
byla jednomyslně odmítnuta a na setká-
ní byly zformulovány požadavky, které 
se staly základem zadání projektu zce-
la nového. Hlavní bylo přání, aby zůsta-
lo stávající rozdělení na „náměstíčko“ 
u obchodního centra doplněné cestami 
v hlavních pěších trasách. Dále se míst-
ní vyjádřili pro zachování stávající zele-
ně, doplnění o trvalkové záhony a další 
stromy, zvýšení počtu laviček s dřevě-
ným povrchem, lamp veřejného osvět-
lení a košů. Stávající fontána s bazén-
kem byla zhodnocena jako nevyhovující 
s tím, že by byla nahrazena jiným vod-
ním prvkem bez stojaté vody. Nové ře-
šení Blankytu má omezit pouliční skate-
boarding, který sousedy ruší hlukem. 

Po schválení rozpočtu městské části le-
tos v březnu jsme připravili výběrové ří-
zení a s vítězným architektem uzavřeli 
smlouvu na zpracování komplexní projek-
tové dokumentace (nikoliv studie, ale do-
kumentace v detailní podobě pro získání 

stavebního povolení a k realizaci). Lhůta 
pro zpracování projektu běží a součástí 
smlouvy byla i možnost projekt v podobě 
vizualizací ukázat místním a podle zpět-
né vazby finální verzi ještě upravit. Toto 
participativní setkání proběhlo ve stře-
du 14. září 2022, což byl poslední krok 
před zažádáním o stavební povolení, 

které předpokládáme, že dle lhůt obvyk-
lých v ČR bude stavebním úřadem vydá-
no v průběhu příštího roku.

Co po revitalizaci Blankyt čeká? 
• oválné náměstíčko se stromy, vodní-

mi tryskami a záhony se suchomilný-
mi trvalkami

• cesty doplněné i v místech, kde jsou 
dnes jen přešlapy

• významné navýšení zeleně (přes 
40 ks nových stromů, nové květiny 
a louky)

• nová plnohodnotná parkovací 
 stání

Po diskusi na setkání bude upraven po-
vrch náměstí (žulové odseky místo na-
vrhovaného mlatu) a sousoší Rodina na 
něm dostane své nové místo. 

Celý projekt i zápis ze setkání si může-
te přečíst na webu zdrava.praha11.cz 
nebo na facebook.com/zdravapraha11.

Ing. arch. Kristýna Jirsová 
koordinátorka Zdravé Prahy 11

Kampaň „100 gramů pro přírodu“ 
V rámci grantu hl. m. Prahy a ve spolu-
práci se společností Remobil, z.s., se 
naše městská část zapojila do sběrné 

kampaně nepotřebných mobilních telefo-
nů, která bude probíhat od 3. do 21. října 
2022. Jejím cílem je podpora recyklace 
mobilních telefonů k umožnění opětov-
ného využití surovin, jako např. drahé 
kovy, plasty nebo sklo, jež telefony obsa-
hují. V rámci kampaně bude navíc podpo-
řen částkou 10 Kč za každý mobil dlouho-
dobý partner společnosti Remobil, z. s., 
kterým je Jedličkův ústav a školy.

Kam je možné mobily odnést? 

Sběrné boxy najdete u obou vrátnic úřa-
du městské části (na adresách Ocelíko-
va 672/1 i Vidimova 1324), třetí box pak 

uvnitř KC Zahrada (Malenická 1784/2) 
vedle sběrné nádoby na baterie. 

Další informace o projektu najdete na 
stránkách www.100gramuproprirodu.cz
nebo remobil.cz. Děkujeme, pokud se 
zapojíte!

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí

Pohled z náměstíčka

Pohled od obchodního centra
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Jihoměstská majetková, a. s. – Váš realitní makléř  
na čísle 733 736 179
Předpokládám, že pro mnoho lidí je výše uvedené spojení přinejmenším 
nezvyklé. JMM je veřejností dlouhodobě vnímána především jako správce 
majetku a jen málokdo ví, že jako realitní makléř vstoupila společnost 
na trh prakticky již od počátku roku 2018. Od té doby pronajímá 
194 bytů v projektu Zahrady Opatov, a to na základě pachtovní smlouvy 
uzavřené s městskou částí. Od pronájmů bytů jsme se však v oblasti 
realit posunuli dál, tedy i do sféry zprostředkování prodeje bytů. 

V únoru 2020 začal platit zákon 
č. 39/2020 Sb., tzv. zákon o realitním 
zprostředkování. Ten mimo jiné stanoví 
řadu poměrně přísných podmínek. Teprve 
při jejich splnění může realitní zprostřed-
kovatel svoji činnost vykonávat. JMM 
má v lokalitě Jižního Města vybudované 
spolehlivé zázemí, pracuje pro ni spous-
ta obětavých a šikovných zaměstnanců, 
je v pravidelném každodenním kontaktu 
se spoustou občanů Jižního Města a je 
ze 100 % vlastněná městskou částí. Na-
víc její činnost pravidelně hodnotí před-
stavenstvo, složené z auditorů a vrcho-
lových managerů, a kontroluje dozorčí 
rada, složená z politické reprezentace 
Jižního Města. Troufám si tedy říct, že 
opravdu málokterý makléř má tak kom-
fortní výchozí pozici pro to, aby si získal 
stálou důvěru svých klientů. 

Kromě prvotního doporučení prodejní 
ceny můžeme našim klientům poradit 
i v dalších otázkách, které jsou pro pro-
dej bytu zásadní. V první řadě by se tak 
měl klient dozvědět, kdy je povinen za-
platit daň z příjmu, v jaké výši a kdy je 
případně od povinnosti platit daň osvo-
bozen. Daň z příjmu je totiž první důleži-
tou povinností, která se na vás při pro-
deji nemovitosti může vztahovat. Tuto 
povinnost upravuje zákon č. 586/1992 
Sb., o dani z příjmu. Obecně platí, že saz-
ba daně z prodeje nemovitosti je 15 %, 
ovšem nikoli z celkové prodejní ceny, ale 
pouze ze zisku. To znamená, že dani pod-
léhá pouze kladný rozdíl (pokud vznikne) 
mezi cenou, za kterou jste nemovitos-
ti prodali, a cenou, za kterou jste nemo-
vitost dříve nabyli. Je tady ale několik 
výjimek, při kterých daň platit nemusí-
te. Povinnost, vyplývající z § 7a zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ukládá prodávajícím předat kupujícím prů-
kaz energetické náročnosti budov (PENB). 
Povinnost se vztahuje na prodávajícího při 
prodeji bytu nebo domu (tj. budovy jako 
celku). Průkazy energetické náročnosti se 
evidují v databázi ENEX, kterou spravuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj, a jejich vy-
hotovení je tedy snadné prověřit. Nespl-
něním povinnosti publikovat a předat prů-
kaz kupujícímu se prodávající vystavuje 
riziku sankce ve výši 100.000 Kč, pokud 
prodává nemovitosti jako fyzická osoba, 
nebo 200.000 Kč v případě, že prodává 
nemovitost jako osoba právnická.

V případě prodeje bytové jednotky 
má prodávající povinnost, dle § 1186 

odst. 3 občanského zákoníku, zajistit po-
tvrzení o bezdlužnosti, popřípadě o výši 
dluhů vůči osobě odpovědné za sprá-
vu domu na příspěvcích na správu domu 
a pozemku a na plněních spojených nebo 
souvisejících s užíváním bytu a zálohách 
na tato plnění. Tady bych si dovolil přísluš-

né ustanovení přímo ocitovat: „Převádí-li 
vlastník vlastnické právo k jednotce, dolo-
ží nabyvateli potvrzením osoby odpověd-
né za správu domu, jaké má dluhy pod-
le odstavce 2, popřípadě že takové dluhy 
nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se sou-
hlasem převodce také osoba odpovědná 
za správu domu. Má se za to, že naby-
vatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je 
nemohl zjistit z potvrzení osoby odpověd-
né za správu domu nebo nevydala-li tato 
osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, 
ač o něj byla požádána.“ Je třeba zmínit, 
že prodávající v tomto případě neriskuje 
žádné sankce. V tomto případě riskuje ku-
pující, který prodávajícího o vyčíslení dluhů 
vůči SVJ (společenství vlastníků jednotek) 
nepožádal, protože dluhy prodávajícího 
přecházejí na kupujícího.

Pokud prodáváte družstevní byt v hod-
notě vyšší než pět milionů korun, máte 
povinnost oznámit tuto skutečnost fi-
nančnímu úřadu. Tuto povinnost máte, 
i když se na vás vztahuje osvobození od 

daně z příjmu. Za nepodání oznámení 
vám hrozí pokuta ve výši 0,1 % z částky 
neoznámeného příjmu, pokud tuto povin-
nost splníte po lhůtě, aniž byste k tomu 
byli vyzváni správcem daně. Pokuta ve 
výši 10 % z částky neoznámeného pří-
jmu vám hrozí, pokud podáte oznámení 
až na výzvu správce daně. Pokuta ve výši 
15 % hrozí tomu, kdo na výzvu finanční-
ho úřadu nijak nereaguje.

Při prodeji nemovitosti máte také povin-
nost odhlásit se od daně z nemovitých 
věcí, a to do 31. ledna následujícího ka-
lendářního roku.

Jak vidíte, zprostředkování prodeje už 
v dnešní době opravdu není jen o tom 
vyhledat prodávajícímu vhodného kup-
ce. Pochopitelně že kompletní práv-
ní servis je v našem případě samozřej-
mostí. Prodávanou nemovitost umíme 
nasnímat i ve 3D technologii, čímž se 
znatelně rozšíří počet potenciálních ku-
pujících. Byli bychom rádi, kdyby vás na-
bídka naší realitní služby oslovila. Pro 
úplnost dodám, že naše odměna není 
nikdy větší než 2 %. A ještě jednu věc 
bych rád zmínil. Protože jsme městská 
akciovka, nezanedbatelná část naší od-
měny poputuje formou nějakého plnění 
k našim seniorům do DPS nebo do na-
šich škol a školek. 

Ing. Radek Adamec 
ředitel a předseda 

představenstva  
Jihoměstské  

majetkové, a. s.

Realitní činnost zajišťujeme v souladu s novým realitním zákonem.
Provedeme ocenění Vaší nemovitosti a doporučíme optimální tržní cenu.

Jihoměstská majetková a.s. 
tel.: 733 736 163 | e-mail: info@jihomestska.cz

Správa bytů ParkovištěSpráva nebytových prostor Úklid a údržba zeleně Pronájem Zahrady Opatov

NÁŠ ZKUŠENÝ TÝM ZAJISTÍ  
PRODEJ NEBO PRONÁJEM VAŠEHO BYTU NEBO DOMU

KONTAKT 
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Culture and Education 

Free Time in the District / Community Life and Sports 

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. ֍ Leaving for Ukraine 
and cancelling the health insurance registration: you should 
always inform the insurance company in writing that you are 
leaving the country and cancelling your insurance. If the person 
leaving for Ukraine is a Ukrainian citizen who has lived in the 
CR since before the war and has public health insurance, the 
insurance company can be notified retroactively from Ukraine. 
In case the person has been granted temporary protection, in 
order not to have to pay the premium, the insurance company 
should be notified in advance. ֍ There is a new version of the 
app to apply for humanitarian benefit for Ukrainian refugees; 
you can find detailed info here: davkyuk.mpsv.cz and here: 
davkyuk.mpsv.cz/uk

Міська частина Прага 11 у співпраці з Євангельською 
церквою Чеських братів пропонує соціальні консультації 
у приміщенні костелу Яна Міліча з Кромнєржіжа (адреса: 
Donovalská 53, Praha 11 – Chodov) у понеділок з 12:00 до 
16:00 та в 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. ֍ Виїзд в Україну 
та зняття реєстрації у медичній страховій компанії: завжди 
необхідно письмово повідомити страхову компанію про виїзд 
за кордон і зняття з реєстрації. Якщо в Україну виїжджають 
громадяни України, які перед війною жили в Чехії і мають тут 
громадське медичне страхування, вони можуть повідомити 
про виїзд і після нього, вже з території України. Якщо з Чехії 
виїжджають особи з тимчасовим захистом, вони повинні 
попередньо повідомити про виїзд – тільки тоді у них немає 
обов’язку оплачувати страхування. ֍ Для гуманітарної 
допомоги для біженців з України скористайтеся новою 
версією сторінки для подання заяви, детальну інформацію 
можна знайти тут: davkyuk.mpsv.cz і тут: davkyuk.mpsv.cz/uk

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. ֍ The Jižní Město Youth Centre (DDM JM) 
started registration for activity groups on Thursday, September 
1, 2022 at 8AM. You can enrol at the reception (either the 
reception for DDM JM Šalounova or DDM JM Květnového 
vítězství), by phone (+420 778 473 546, +420 778 485 161) 
or via email (sal@ddmjm.cz, kve@ddmjm.cz). DDM JM offers 
music, sports, arts and language classes.

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”. ֍ У 
четвер 1 вересня 2022 о 8:00 було відкрито реєстрацію 
на гуртки у Будинку дітей і молоді Jižní Město (DDM JM). 
Зареєструватися можна у приймальні (у приймальні DDM JM 
на вул. Šalounova або у DDM JM на вул. Květnového vítězství), 
за телефоном (+420 778 473 546, +420 778 485 161) або 
по e-mail (sal@ddmjm.cz, kve@ddmjm.cz). DDM JM пропонує 
музичні, спортивні, образотворчі та мовні гуртки.

Запрошуємо вас на традиційну подію «Ігри без кордонів» у 
громадському центрі «Zahrada» (Malenická 1784/2). Подія 
відбуватиметься 15.10 з 10:00 до 17:00, призначена 
для дітей і дорослих. Частиною події будуть ігри, театр, 
музичні виконання та дозвілля для дітей. ֍ Діти іноземців, 
що перебувають на території Чехії на основі дозволу на 
перебування на понад 90 днів згідно з законом мають 
обов’язок ходити до початкової школи. Початкова освіта 
є обов’язковою і триває дев’ять років. Обов’язковим є і рік 
дошкільної освіти перед вступом у початкову школу. Список 
навчальних закладів та інформацію щодо освіти можна знайти 
на praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/. Контакти працівників 
Відділу освіти та культури: тел.: +420 267 902 324; +420 267 
902 325.

We would like to invite you to the traditional Games without 
Borders event at KC Zahrada (Malenická 1784/2). The event 
will take place on October 15 from 10AM till 5PM and is 
intended for children and grownups. It will include games, 
theatrical and musical performances, as well as activities 
for kids. ֍ Children of foreigners staying in the Czech 
Republic with a residence permit for over 90 days have 
a legal obligation to attend elementary school. Elementary 
school attendance is mandatory and lasts 9 years. Preschool 
attendance is also mandatory for the year before elementary 
school. You can find the list of educational institutions and 
information about education here: praha11.cz/cs/mestska-
cast/skolstvi/. You can contact the Education and Culture 
Department at: +420 267 902 324; +420 267 902 325.

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

КУЛЬТУРА Й ОСВІТА КУЛЬТУРА Й ОСВІТА 

Що нового? What´s new?
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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

CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY:  
Za Smetanou aneb proč bychom se netěšili
Kdy: 17. 10. (pondělí)
Odjezd: vlakem v 9:20 z Masarykova nádraží do Milovic
Délka trasy: 57 km
Trasa: Milovice, Benátky n. Jizerou, Dražice, Kosořice, 
Jabkenice, Loučeň, Vlkava, Všejany, Boží Dar, Milovice 
– vlak. 
Co dělal Tycho de Brahe v Benátkách? Co zakrýval Sme-
tana pod vousy? Které z jeho děl máte nejraději? 

Kdy běhali klokani ve Smetanových Jabkenicích? 
Co skrývá památník Helma a kde je pomník 
lásky?

Jaké VIP hostil zámek Loučeň? Znáte 
drážní cyklostezku taxis?

Komu zasvětili park ve Všejanech? 
Kde je „doma“ trio zubr, pratur a di-
voký kůň? 

Na cestu vás zve Mirja.

TURISTICKÝ VÝLET  
STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: 
STŘED KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Kdy: 13. 10. (čtvrtek)
Sraz: Smíchovské nádraží stanoviště 
D – bus 361
Odjezd: 8:05 
Délka trasy: 17 km
Trasa: Čím – Porostliny – Čihadlo – 
Slapy – Na Rovínku – Kolná – Nad 
přehradou – Štěchovice
Na co se můžete těšit: Na Santiniho 
slapský kostel stojící na zemské hra-
ně, barokní rovínskou kapli, která kdy-
si stála na ostrohu vysoko nad řekou 
a dnes je těsně u hladiny, 
na les s ukrytými třemi 
kříži značícími střed čes-
kého království a na pří-
jemné výletníky, kteří 
vás jako nově příchozí či 
příchozího srdečně uví-
tají. Vezměte si svačinu 
a namasírujte lýtka, vý-
let je vhodný pro zdat-
nou seniorskou popu-
laci. Na setkání s vámi 
všemi se těší Jindra. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Letohrádek Hvězda – tajuplná perla renesanční architektury 

Kdy: 22. 10. (sobota) v 10:00 a 14:00 
Sraz pro všechny vycházky u vchodu do letohrádku Hvězda. Nejbližší zastávky: met-
ro A, zastávka Petřiny, vchod z ulice Libocká nebo zastávka tramvaje č. 1, 2, 56 „Sídli-
ště Petřiny“, vchod z ulice Libocká nebo zastávka tramvaje č. 22 a 25 „Vypich“, vchod 
z ulice Za Oborou. Cena sníženého vstupného 60 Kč/senior.
Na co se můžete těšit: Letohrádek přikázal vystavět císař Ferdinand I., ale největ-
ší zásluhu na jeho výstavbě má jeho syn, rakouský arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský 
(1529–1595) – protože sám vytvořil náčrty i plány na jeho stavbu. A právě tyto plány 
zúročili v letech 1555–1558 italští stavitelé Giovanni Maria Avostalli a Giovanni Lu- 
cchese pod vedením Němců Hanse Tirola a Bonifáce Wohlmuta.
Na vycházce se seznámíme s historií letohrádku a obory, výjevy zobrazenými na 
stropech a stěnách jednotlivých sálů a chodeb a jejich symbolikou. Podle některých 
badatelů právě na stropních freskách jednou objevíme návod, jak vyrobit bájný kámen 
mudrců. Procházkou vás provede Jelena.
Poznámka: počet účastníků omezen na 10 osob, rezervace míst je nezbytná! Pro pří-
chozí bez rezervace účast nebude možná! V případě většího zájmu se bude vycházka 
opakovat v dubnu.
Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity 10 osob nutná!!! Kontakt 
pondělí–pátek 8:00–14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

TURISTICKÝ VÝLET pro seniory: 
PODZIMNÍM LESEM PŘES VYHLÍDKU 
HVÍŽDINEC
Kdy: 20. 10. (čtvrtek)
Odjezd: 8:21 Hlavní nádraží, 8:28 
Smíchov jízdenka pro dvě pásma.
Délka trasy: 12 km
Trasa: Dobřichovice – Hvíždinec 
– Řevnice
Skalní vyhlídka Hvíždinec se vypíná 

nad Dobřichovicemi a skýtá 
výhled na městečka Dobři-
chovice a Řevnice protkané 
řekou Berounkou. Na mno-
ha místech v okolí byly 
skalní útvary rozdrceny 
v lomech, ale zde se jich 

lidská ruka nedotkla. Zacho-
ván zůstal i původní porost; 
duby, jeřáby, borovice a bří-
za. Na další společný výš-
lap s vámi se těší Jitka.

ZVEME VÁS NA: POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 
Kdy: 19. 10. (středa) od 13:30 do 17:30 
Kde: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena: 180 Kč 
Co vás čeká: Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby k tanci i poslechu. 
Servírovat se bude nejen posvícenská kachna se zelím a knedlíkem, ale i posvícen-
ský koláč… Přijďte si připomenout tradici, oslovte své přátele a známé, prostě přijď-
te mezi nás. V případě zájmu nás kontaktujte od 1. do 10. 10. 2022 na tel. čís-
lech: 605 819 096, 724 603 317. Vstupenku uhraďte po předchozí tel. dohodě na 
adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 2. patro účtárna, 
denně mezi 8:00–11:00 a 13:00–15:00 h.



11Život na Jižním Městě

MOZKOVÝ JOGGING aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
KDY: 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10. vždy od 15:00 
KDE: DPS Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna
Už jste si párkrát nemohli vzpomenout, pro co jste šli do vedlejší místnosti? Nevyba-
ví 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 hodně legrace. Plánujeme 8 setkání, 
stačit vám bude jen tužka, papír a dobrá nálada! ZDARMA, bez rezervace.

PORADENSKÉ CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ a OSOBY ZÁVISLÉ NA PÉČI 
Nově otevíráme pro vás: PORADENSKÉ CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ a OSOBY ZÁ-
VISLÉ NA PÉČI (senioři, zdravotně postižení) ve spolupráci s poliklinikou ambulant-
ních specialistů MEDICO spol. s r.o.
Kdy: každou středu od 16:00 h do 18:00 h ZDARMA
Kde: MEDICO spol. s r.o., ordinace vedle recepce, 2. patro, na adrese: Opatovská 
1763/11, Praha 11, tel.: 724 603 303 
Sociální pracovnice poskytnou sociální poradenství k sociálním dávkám pro seniory 
a osoby zdravotně postižené, poradí, jak požádat o kompenzační pomůcky, na jaké 
registrované soc. služby se obracet a další informace (www.jmsoc.cz)

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS: TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
Kdy: 2. 11. 2022 (středa) od 13:30 do 17:00
Kde: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena: 90 Kč 
Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby k tanci i poslechu a taneční vy-
stoupení. Servírovat se bude občerstvení (chlebíčky a moučník ke kávě). Oslovte své 
přátele a známé, prostě přijďte mezi nás, bude nám fajn. 
V případě zájmu nás kontaktujte od 17. do 25. 10. 2022 na tel. číslech: 605 819 
096, 724 603 317. Vstupenku uhraďte po předchozí tel. dohodě na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 2. patro účtárna 8:00–11:00, 
13:00–15:00 h.

PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU 
JEDENÁCTKA VS:
Provozovatel AQUA SPORT CLUB 
s.r.o., Mírového hnutí 2385/3, Cho-
dov, tel.: 226 801 290, 226 801 
299, info@aquasportclub.cz, www.
aquasportclub.cz
Kdo může využít dotované plavání:
• SENIOŘI 65+, na recepci/pokladně 
se prokáží občanským průkazem. 
• OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
s tělesným handicapem (OZP), pro-
káží se průkazem ZTP/P. Vstup pou-
ze v doprovodu osoby starší 18 let. 
Nutná tel. rezervace 9:00–10:00, 
tel. č.: 226 801 290/299.
Plavání pro uvedené skupiny z MČ 
Praha 11 (na 60+20 minut) je mož-
né zakoupit v čase 12:30–13:30 hod. 
Zvýhodněná vstupenka (pro seniora, 
OZP, doprovod) činí 50 Kč. Zvýhod-
něné plavání probíhá pouze ve všed-
ní dny NOVĚ S VÝJIMKOU STŘEDY 
v průběhu dvou hodin, tj. od 12:30 do 
14:30. V případě, že na všední dny při-
padají svátky, slevu nelze uplatnit.
Kontakt pro dotazy: Bc. Jana Holubo-
vá, 724 603 317, poradenstvi@jm-
soc.cz, www.jmsoc.cz
Příspěvek za každou odcvičenou hodi-
nu seniora a vstup do bazénu ve vy-
mezeném čase činí 30 Kč.

Týden sociálních služeb APSS ČR
KDY: 3. 10. (pondělí) od 14:30 
KDE: Křejpského 1502/8 (objekt Stravovacího centra – v jídelně)
Téma: Kultura a volnočasové aktivity pro občany v seniorském věku, pečovatelská 
služba a užitečné kontakty. Hlavním cílem je seznámit nejen s nabídkou klubů a pro-
gramů pro seniory, ale i nabídkou sociálních služeb. Pozvánka nejen pro seniorskou 
veřejnost, pečující osoby, ale i pro všechny, kteří hledají vhodná řešení.

Nezisková organizace Senior fitnes z.s.  
od září znovu pořádá lekce zdravotního cvičení pro seniory
Lekce zdravotního cvičení vede kvalifikovaný a zkušený cvičitel s respektem 
k přáním a potřebám starších lidí. Cvičení udržuje svaly, pomáhá zlepšovat srdce, 
plíce a cévy; napomáhá trávení, obezitě, podporuje správnou činnost trávicí 
soustavy a zlepšuje náladu. Pozitivní účinky zdravotního cvičení jsou podložené 
mnohaletým výzkumem a praktickými zkušenostmi odborníků ze Senior fitnes. 

Nezisková organizace Senior fitnes z.s. 
se specializuje na pohybové aktivity pro 
preseniory a seniory již 15 let. Usiluje 
o zlepšení a udržení soběstačnosti a po-
hyblivosti preseniorů a seniorů a stabi-
lizaci chronicky nemocných. Organizace 
byla založena v roce 2008 a navazuje na 
projekt Kardio klub Motol, který vznikal již 
v 80. letech minulého století na FTVS UK 
pod označením „Cvičení pro každý den“. 
Organizace má více než 5 tis. cvičenců 

a 130 cvičebních míst v 11 krajích Čes-
ké republiky. Soustavně rozšiřuje nabíd-
ku pohybových a dalších zájmových akti-
vit pro klienty středního a staršího věku.

Děkujeme MČ Praha 11 za podporu naší 
pohybové aktivity pro seniory. 

Zájemci o zdravotní cvičení mohou kon-
taktovat Ivu Hoffmannovou, tel.: 602 
558 135, e-mail: i.hoffmannova@

seniorfitnes.cz. Cvičení bude probíhat kaž- 
dou středu dopoledne v Praze 11 na 
adrese KC Zahrada, Chodov, Malenická 
1784/2. 1 lekce trvá 60 min., poplatek 
je 70 Kč.

Více: www.seniorfitnes.cz



DĚKUJEME VÁM!
Milí sousedé, děkujeme Vám za obrovskou podporu, kterou jsme 
od Vás ve volbách i během celé kampaně dostali. Velmi si jí 
vážíme a slibujeme, že stejně, jak jsme pracovali doteď, budeme 
pro Vás a Jižní Město pracovat i nadále.
                
                                                      Váš tým hnutí ANO Praha 11

Kontakty na nás:
Ondřej Prokop
centrála hnutí ANO
Babická 2329/2, 149 00 Praha 4
E-mail: prokop@anobudelip.cz
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14 Rozhovor

Mnohý z nás si určitě během života položil otázku, co bude dělat 
s volným časem jednou, až na dveře zaklepe věk, kdy už nebude 
chodit do práce. Někdo se chce věnovat psaní, někdo se vidí jako 
šikovný řezbář a jiný má třeba ambice začít malovat. 

Člověk, se kterým mě dala dohroma-
dy náhoda, se v seniorském věku věnu-
je všemu, o čem je řeč. Pan Zdeněk Helcl 
je nejen spisovatel, který vydává právě 
v těchto dnech svoji další knihu, ale je též 
autorem desítek odborných článků, tří vý-
ukových filmů a televizního dokumentár-
ního seriálu. Z knižní tvorby je to publika-
ce „Jak zvládnout 77 obtížných situací při 
prezentacích“, která se pyšní cejchem po-
vinné literatury na UK. V r. 2020 vydal ob-
sáhlý román „Dutina“, který je téměř z po-
loviny v rukách čtenářů a doufá, že tomu 
tak bude i u úsměvných příběhů nové kni-
hy s lechtivým názvem „Na vostro“. Je 
také překvapivě šikovným a nápaditým 
řezbářem a i nadaným malířem. Těžko vě-
řit, že v páté obecné měl namále z češti-
ny a pak zázrak – maturita s umístěnkou 
do Tramtárie, jak říká, poté dva roky voj-
ny a po ní denní studium VŠ technické-
ho směru. Od třetího ročníku stihl Zdeněk 
současně další VŠ, konečně vytouženou 
pedagogiku, a od r. 1991 založil vlastní 
školicí firmu. 

Je křtěný Vltavou, narodil se v roce 
1941 a klukovství s vidinou Foglaro-
vých „Rychlých šípů“ mu dalo ochutnat 
poválečnou Prahu. Cítí se jako hrdý Ji-
homěšťan. V Jažlovické (dříve Haruso-
vé) ulici na JM bydlí už od překračování 

stavební sutě nedokončeného sídliště, 
a jak sám říká, je tady doma a rád. S hr-
dostí zde vychoval dvě děti a nedávno 
oslavil „smaragdovou svatbu“ s doktor-
kou psychologie, tedy se svou Haničkou. 
Pokud někdo pátrá mezi „drahými kame-
ny“, bylo to po úctyhodných 55 letech, 
vlastně skoro po 60, protože pět let prý 
nevěstu uháněl.

Zděnku, jak se vůbec rodí spisovatel – je 
na to nějaká škola? 

Pokud za ní vidíme pestrou chůzi po obláz-
cích i střepech života a dokážeme to klo-
pýtání vnímat, vtěsnat do představ, pak je 
právě život a jeho prožitky pro psaní tou 
nejlepší školou. Já sám jsem začínal ruka-
ma, ale čas mě posunul k řízení provozů, 
sbíral jsem zkušenosti ze zahraničního ob-
chodu, státní správy až po přednášení na 
akademické půdě. To mi poskytlo řadu pří-
běhů a často musím ubírat plyn. 

Zdeňku, vy jste aktivně pracoval do 
77 let, to se hned tak nevidí, a ještě těch 
aktivit kolem...

Pěkně děkuji, prásknout můj věk, ale teď 
vážně. Práce s krumpáčem to samozřej-
mě nebyla. Posledních šest let už to byly 
víc přednášky z aplikované psychologie 

v konfliktních situacích na VŠ. A pak jsem 
konečně zamáčknul slzu v oku, práce s po-
sluchači mi byla drogou, ale chyběl mi čas, 
tak jsem zatáhl oponu. Konečně jsem si 
mohl hrát, dělat co člověka napadá v hla-
vě a pak to nějak ztvární – třeba ama-
térsky a neuměle. Je to asi i zvědavost 
si něco nového zkoušet, prostě si hrát, 
i když to není na „bednu“. Důležité je se 
bavit, dělat si třeba korále ze žaludů, a co 
na to říkají ostatní, je fuk.. Všem seniorům 
to vřele doporučuji, zábava je to náramná. 
Já začal s vyřezáváním, až když mi bylo 
pětašedesát. 

Vaše dřevěné plastiky zdobí nejen vaši 
zahradu na chalupě v Jižních Čechách, 
ale i sousední vesnice a zahrady přátel.

Je to pro mě relax, ta práce mě baví a ta 
vůně dřeva, to je nádhera. Dělá mi to ra-
dost a ten pocit je k nezaplacení. Hlav-
ně pak u dětí, jejich oči bych přál těm, co 
sedí u telky nebo si v hospodě hrají na 
„prezidenty“.

Budete mít výstavu během celého říj-
na v KC Zahrada. Co všechno tady bude 
k vidění?

Ano, na výstavu se těším a vybral jsem 
k vidění obrazy (olejomalby i acrylátová 
platna) a přiznám se, že ty nejbarevnější 
– barvy miluji, a to byl též důvod vzít do 
ruky štětec. Necítím se umělcem s osobi-
tým rukopisem, víc tíhnu k realismu, mís-
ty i k naivnímu umění, ale zařadil jsem 
i něco z modernějšího stylu. Kromě plá-
ten budou k vidění i malby na dřevěných 
výplních starých dveří (kazetách). Dále bu-
dou vystavovány dřevořezby, samozřej-
mě s ohledem na prostorové možnosti víc 
ve formě plastik. Byl bych potěšen, kdyby 
procházka výstavou byla pro návštěvníky 
chvílí klidu bez drsných vjemů doby a im-
pulzem k dobré náladě. Současně si do-
voluji poděkovat zastupitelstvu Prahy 11 
a s nimi všem aktérům výstavy, kteří mys-
leli nejen na seniory. Děkuji. 

Zděnku, přeji vám za sebe i za naše čtená-
ře stále tu neuvěřitelnou energii a chuť do 
nových věcí. Ať se vám daří ve všech va-
šich koníčcích a užíváte si zasloužený re-
lax na chalupě ve vašich milovaných Již-
ních Čechách.

 Dana Foučková

Rád bych, aby mě věci nepřestaly bavit
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17.00   
dušičkový průvod Jižním Městem, vychází z nádvoří Chodovské tvrze

2. 11. 2022 / 17.002. 11. 2022 / 17.00

16.00 - 17.00   
výroba lampionů, velký sál Chodovské tvrze, rezervace na chodovskatvrz.cz, 50,-/lampion

Změna programu vyhrazena. Sledujte náš web a Facebook 

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

Nebezpečí skrytá na internetu: jak nenaletět? 
V posledních dvou letech se i v naší zemi výrazně zvýšilo množství 
případů tzv. kyberkriminality neboli trestné činnosti páchané v prostředí 
internetu. Nejčastěji se jedná o zneužití platebních karet, kdy pachatelé 
přicházejí se stále novými, rafinovanými způsoby, jak z potenciálních 
obětí vylákat peníze. Jak takový podvod funguje v praxi? 

Pachatelé zpravidla využívají telefonních 
hovorů, kdy se volající představí jako pra-
covník banky, který zjistil napadení účtu 
volaného. Fiktivní bankovní úředník poté 
různými nepravdivými informacemi vy-
straší osobu, jíž volá, a přiměje ji převést 
peníze na bankovní účet, který označí 
jako bezpečný. Tvrdí přitom, že se jed-
ná pouze o dočasné bezpečnostní opat-
ření. Věrohodnost pokynů fiktivního ban-
kovního úředníka pak často umocní další 
telefonát, tentokrát osoby vydávající se 
za policistu. Tento druhý volající potvrdí 
skutečnosti sdělené v rámci prvního te-
lefonátu a nezbytnost převedení peněz 
na bezpečnější účet. Tvrzení podvodníků 
bývají bohužel velmi přesvědčivá, neboť 
pachatelé někdy dokonce disponují infor-
mací o skutečné bankovní instituci, v níž 
má volaný svůj účet.

Co tedy dělat, pokud jste se vy nebo 
někdo z vašeho okolí s takovým 
podvodem setkali?

• Vůbec nereagujte na podobné ho-
vory, SMS zprávy ani e-maily, kde 
se vás někdo pokouší vmanipulo-
vat do situace, že jsou vaše finanční 

prostředky v ohrožení a vy mu-
síte udělat další kroky pro jejich 
záchranu! 

• V žádném případě nesdělujte ně-
komu nepověřenému citlivé úda-
je ohledně vaší osoby (rodné číslo, 
číslo občanského průkazu atd.), bez-
pečnostní údaje z vaší platební karty 
ani přístupové údaje k on-line či tele-
fonickému bankovnictví.

• Nikdy nikomu nesdělujte ani nepře-
posílejte bezpečnostní/autorizační 
kód, který vám přišel formou SMS 
zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže 
napodobit jakékoliv telefonní číslo, 
odesílatele SMS zprávy i e-mailovou 
adresu.

• Nikdy nikomu podezřelému neumož-
ňujte vzdálený přístup do vašeho 
počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informa-
ce od vaší banky v internetovém 
bankovnictví.

• Při každém vstupu do internetového 
bankovnictví zkontrolujte, zda do-
ména přihlašovací stránky odpoví-
dá doméně skutečné. Toto pravidlo 

platí vždy, když někam zadáváte své 
osobní nebo přihlašovací údaje.

• Udržujte na svém počítači aktualizo-
vaný software, antivirový program, 
firewall.

• Během podezřelého hovoru nebo po 
něm si zaznamenejte údaje, které 
vám útočník sdělil (jména, e-mailové 
adresy, čísla účtů, odkazy na webo-
vé stránky apod.).

• Pokud jste svědkem, nebo dokon-
ce přímým účastníkem popisované-
ho podvodného jednání, okamžitě 
kontaktujte Policii ČR, ale také svo-
ji banku. Včasné kroky ještě mohou 
zvrátit ztrátu peněz.

A hlavně nezapomeňte, že opatrnosti 
není nikdy nazbyt.

Petra Víznerová,  
oddělení krizového řízení



Ohlédnutí za letošními Dny Prahy 11
Park u Chodovské tvrze na začátku září již tradičně ožil velkou kulturní akcí. 
Dny Prahy 11 letos nabídly bohatý program pro děti, gastronomické 
lahůdky exotických kuchyní, sportovní i jazykové soutěže a především 
dvě hudební scény, kde bylo radost se zastavit a zaposlouchat se. 

Přesto, že první odpoledne oslav smočily 
kapky deště, v Parku u Chodovské tvrze 
se to hemžilo malými zvědavci. Soutěžilo 

se, zkoumalo, zkoušelo a obdivovalo. 
Možnost nahlédnout do tajů složek in-
tegrovaného záchranného systému je 
prostě zážitek, a když vám k tomu hraje 
BomBarďák, je to dokonalost sama.

Po oficiálním zahájení Dnů Prahy 11 
roztančil návštěvníky parku YoYo Band 

a vrcholem prvního večera bylo vystou-
pení skupiny Buty.

Páteční program byl opět nabitý zába-
vou pro celou rodinu. Přes rozmary po-
časí se v parku u Chodovské tvrze se-
šla opravdu spousta lidí. Program nabídl 
vyžití pro všechny malé sportovce, děti 
tvořily papírové loutky ve výtvarné díl-
ně, odpoledne rozvířilo vystoupení oblí-
bených Lollipopz, sál Chodovské tvrze 
praskal ve švech při Pirátské pohádce 
a pikniková scéna u Chodovské tvrze 
nabídla dva perfektní komorní koncerty. 

16 Život na Jižním Městě
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Na hlavním pódiu hudební večer odstar-
toval britský kytarista a zpěvák se svou 
kapelou Matt Long Trio a večer zakončili 
legendární Olympic. Oba koncerty kom-
pletně naplnily prostranství před pódiem 
v Parku u Chodovské tvrze.

Třetí, závěrečný den oslav byl ve zna-
mení sousedského setkávání a pozná-
vání kultur napříč kontinenty. Tradiční 
Multikulturní festival přinesl ochutnávky 
světových kuchyní, přehlídku folklorních 
tanců i workshop Salsy. Tvořilo se s ja-
ponskou inspirací a k dobré náladě hrá-
la rytmem hýřící Cumbia Cooperativa. 

Na piknikové scéně odpoledne zazpíva-
la okouzlující americká zpěvačka Lau-
ren Henderson. Ridina Ahmed ukázala 
kouzlo hlasu za doprovodu majestátní-
ho kontrabasu a festival zakončila sym-
patická Tonya Graves svým sametovým 
altem.

Děkujeme, že jste si přišli užít dny plné 
zábavy a inspirace.

Letošní ročník podle ohlasů považuji za 
jeden z nejvydařenějších. Realizační tým 
odvedl skvělou práci, dramaturgie i orga-
nizace perfektně klapaly. 

Děkujeme všem, kteří se na oslavách po-
díleli a doplnili program. SK Lacrosse Již-
ní Město, basketbalový oddíl Jižní Supi, 
Městská knihovna v Praze, Fantasion, 
Jazyková škola Rolino.

Akci realizovalo Kulturní Jižní Město za 
finanční podpory MČ Praha 11, Magist-
rátu hl. m. Prahy, Passerinvest, Roztyly 
Plaza a PRE. 

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

Taneční škola InDance spustila přihlašování  
do kurzů na rok 2022/2023 
Taneční škola InDance již několik let probouzí radost z tance 
v malých i velkých lidech.

Pokud tedy uvažujete o tanečním vzdělání v příjemném kolekti-
vu, který má společný záměr – tančit, bavit se a aktivně pečo-
vat o své zdraví, jsou tyto taneční kurzy tím pravým ořechovým. 

Jde o největší taneční školu v České republice s jedinečnou vý-
ukovou metodikou, kombinující fyzioterapeutické prvky a tech-
niky moderního tance i baletu, stejně jako bezpečné prostředí 
ve skupině. Nyní máte možnost tuto atmosféru zažít na vlastní 
kůži, přihlašování do kurzů Taneční školy InDance v Praze na rok 
2022/2023 je spuštěno. 

Tyto taneční kurzy jsou vhodné pro všechny věkové katego-
rie, od nejmenších dětiček po dospěláky, jak pro začátečníky, 
tak i mírně pokročilé a pokročilé tanečníky. Zkrátka každý si zde 

přijde na své. Stačí si jen vybrat z nabídky kurzů. Více informací 
najdete na webových stránkách www.indance.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 

DIVADLO
 19. 10., 19.00 Žena, která uvařila svého 
manžela
Černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, 
zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový 
význam rčení „láska prochází žaludkem“. 
KONCERTY
 6. 10., 20.00 Neřež
Skupina vznikla jako volné pokračování legen-
dárních Nerez. 
 13. 10., 20.00 Dvojkoncert: Miroslav 
Paleček a JUDr. Jahelka
DVOJKONCERT nabízí divákům absolutní po-
hodu a laskavý humor v podání dvou stálic pís-
ničkářského nebe, jejichž tvorbu prověřil čas. 
PRO SENIORY
 3. 10., 14.30 Pražský salonní orchestr: 
Vzpomínka na Jaroslava Ježka
Diriguje Václav Vomáčka, zpívají I. Ježková 
a V. Vomáčka, klavír Z. Košnarová.
 17. 10., 14.30 Big Band Pražského 
salonního orchestru a skotský dudácký 
soubor The Rebel Pipers
Diriguje Zdeněk Foit. 
 31. 10., 14.30 Pražský salonní orchestr: 
Od lidovky ke swingu
Skladby Karla Hašlera, Karla Valdaufa, Jiřího 
Traxlera a Jaroslava Maliny diriguje Václav Vo-
máčka, zpívají I. Ježková a V. Vomáčka.
KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 3. 10., 19.00 Planeta Praha
Tvůrci oceňovaného filmu se tentokrát vyda-
li na výpravu do betonové džungle hlavního 
města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí 
sousedé, jejichž každodenní dobrodružství fil-
maři zaznamenali díky nejmodernějším tech-
nologiím z výjimečné blízkosti. Dokument, ČR 
2022, 83 min. Přístupný. 
 3. 10., 20.30 Plná 6
Plná šest znamená moment, kdy motocy-
kl dosáhne svého limitu a jede na šestý stu-
peň maximální rychlosti. Kamil Holán je aktuál-
ně jedním z nejlepších českých motocyklových 
závodníků na přírodních okruzích, který podle-
hl vášni rychlosti a podřídil jí svůj život. Doku-
ment, ČR 2022, 80 min. Přístupný. 
 10. 10., 19.00 Jan Žižka
Dlouho očekávaný film Petra Jákla vyprá-
ví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých 
zemí. Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til 

KC ZAHRADA
Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden, Jan Bu-
dař a další. ČR 2022, 125 min. Nevhodné do 
12 let.
 17. 10., 19.00 Jan Koller: Příběh 
obyčejného kluka
Příběh člověka, který to nevzdal, i když mu ni-
kdo nevěřil. Příběh pro každého chlapce, kte-
rý dnes hraje na vesnici fotbal. Příběh o tom, 
že pohádky se dějí a vždycky musí být moti-
vace jít dál. Dokument, ČR 2022, 111 min. 
Přístupný. 
 24. 10., 18.30 Andílci za školou
Filmové zpracování úspěšného českého mu-
zikálu. Nikola se spolu se svou mladší sest-
rou Anetou a jejich otcem stěhují do nového 
města. S tím souvisí změna školy a hledání si 
nových kamarádů. Není to ale vůbec jednodu-
ché... ČR 2022. 103 min. Přístupné.
 31. 10., 19.00 Nezanechat stopy
V roce 1983 otřásl Polskem případ středo-
školáka, kterého policie ubila k smrti. Film za-
ložený na skutečných událostech sleduje pří-
běh jediného svědka, který se přes noc stal 
nepřítelem státu číslo jedna. Represivní režim 
se snaží využít celý svůj aparát, včetně tajné 
služby a policie, aby ho umlčel. Polská nomi-
nace na Oskara. 2021, 165 min. Nevhodné do 
12 let. 
DĚTEM 
 1. 10., 15.00 Rok českých písniček
Bilingvální edukativní hudebně-divadelní po-
řad, jehož hlavním cílem je seznámit ukrajinské 
děti zábavnou formou s češtinou a českou kul-
turou. Představení je vhodné i pro české děti 
a je zdarma. Divadlo Toy Machine.
 4. 10., 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 
 15. 10., 10.00 Výtvarná dílna: Lesní 
skřítek
Práce s různými materiály. V rámci akce Hraní 
bez hranic. Dílna je zdarma, kapacita omezena, 
rezervace nutná. 
 15. 10., 15.00 Pověsti české
Jaké to bylo žít v dobách Praotce Čecha? Jak 
vysoko musel Šemík vyskočit přes vyšehrad-
skou zeď? Umí koně chodit po dvou? Hravý 
loutkový příběh pro děti od 5 let. Hrají Toy Ma-
chine. V rámci akce Hraní bez hranic, zdarma.
 19. 10., 14.30 O třech neposlušných 
kůzlátkách 
Na motivy klasické pohádky. Loutky kůzlátek 
vyrobené z ovčího rouna doprovázejí vese-
lé písničky, kytara a flétna. Hrají Pruhované 
panenky.
 22. 10., 15.00 Pohádky z krosny 
Lovec, který zvířátkům raději pomáhá, než aby 
je lovil, chce ulovit jednu pěkně vykutálenou 
princeznu. Bude o hlavu kratší, nebo o princez-
nu bohatší? Pro děti od 3 let. Studio Damúza.
AKCE 
 4. 10., 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem. 
 11. 10., 19.00 Co archeologové 
donedávna nevěděli

K U L T U R A
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

Vyprávění o tajemství i proměnách archeolo-
gie doc. PhDr. Miroslava Popelky, CSc., z Ústa-
vu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy. Akce je zdarma.
 15. 10., 15.00–17.30 Hraní bez hranic XI.
Již pojedenácté se potkáme na akci pro děti 
a jejich rodiče. Nebude chybět výtvarná dílna, 
pohádka, hry, dětský kvíz a mnoho dalšího. 
Akce je zdarma.
 28.–30. 10., 8.00 Akicon 2022
Tradiční podzimní festival japonské kultury, kde 
nebudou chybět přednášky o Japonsku, anime 
či videohrách, workshopy a zajímavé soutěže. 
Kontakt info@akicon.cz 
VÝSTAVA 
 3.– 31. 10. Řezbářské stardance 
aneb když dláta tančí
Jihoměstský patriot Zdeněk Helcl představí 
své řezbářské a malířské práce.
PŘIPRAVUJEME 
 2. 11., 17.00 Dušičkový průvod
 3. 11., 20.00 Koncert Tučňáci s hostem 
Rosťou Fišerem
KURZY/KROUŽKY 
Na podzim jsme pro vás připravili dva nové 
kurzy – výuku salsy pod vedením zkušeného 
kubánského lektora Jorgeho a základy šití. Po-
drobné informace o jednotlivých kurzech na 
webu nebo na recepci KC Zahrada. 
RODINNÉ CENTRUM BABOČKA
Informace o programu a kurzech pro nejmenší 
získáte na www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 
049.

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.

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
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

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807
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Šalounova 2024, 149 00 Pra-
ha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E–mail: sal@ddmjm.cz

PROGRAM 
 8. 10., 8.45–18.30: Výprava za poznáním 
– Lom Amerika a Karlštejnsko. Od 6 do 15 
let. Karlštejnsko.
 15. 10., 9.00–12.30, 13.00–16.30: Kera-
mická dílna – podzimní. Od 9 do 99 let. DDM 
JM, Šalounova. 
 16. 10., 15.00–18.00: Taneční workshop. 
Od 12 do 18 let. DDM JM, Květnového ví-
tězství.
 18. 10., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Od 6 do 20 let. DDM JM, 
Šalounova.
Podrobné info: www.ddmjm.cz. DDM JM si 
vyhrazuje právo na změnu programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Kulturní přehled říjen

FYZIOklinika  
Centrum fyzioterapie  
a regenerace
Pomůžeme od bolesti

Machkova 1642/2, 149 00, Praha 11
Tel.: 606 404 804
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíš-
ka – pondělí 17:00–18:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:10–20:10
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíš-
ka – středa 17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:00–19:00
 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: FY-
ZIO-press masáž, hloubkovou vibrační masáž 
a masáže s nahřátým zábalem! Masírujeme 
i o víkendu! Vyzkoušejte také cenově výhod-
né masáže u našich šikovných stážistů. 
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

FYZIOKLINIKA

Církev bratrská  
v Praze 4 Jižní Město
e-mail: kostelna@kostelna.cz
www.kostelna.cz 
PROGRAM KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ v 10:00: boho-
služba pro každého napříč generacemi – pre-
zenčně i online.
KLUB SENIORŮ: povídání při kávě a duchov-
ní zamyšlení. Otevřené setkání pro seniory 
nejen z Jižního Města. Pátek v 9:30.
BABYKLUB: prostor pro setkání rodičů 
a dětí do tří let. Čtvrtek v 9:30.
PŘEDSTAV SI: rozhovory o víře a světě, kte-
rý je barevný a složitě bohatý. 1x týdně.
KURZY ALFA: program se společným jídlem, 
který nabízí během několika setkání zamyšle-
ní nad základními otázkami křesťanské víry. 
Úterý 18:30.

KOSTELNA

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

info@chodovskatvrz.cz 
www.chodovskatvrz.cz
Otevřeno: galerie út-ne 13.00–19.00
pokladna út–pá 10.00–19.00,  
so–ne 13.00–19.00, pondělí: zavřeno

KONCERTY
 11. 10. Jedenáctky: NiTrio – 19.00
Repertoár NiTria tvoří jak hudba barokní v celé 
své šíři a bohatosti, tak také hudba klasicis-
mu, romantismu a hudba 20. století. Na kon-
certě 11. 10. zahrají skladby od autorů J. M. 
Leclaira, G. Ph. Telemanna a G. Muffata. Eva 
Prchalová – flétna, Šárka Petříková – housle, 
Ondřej Valenta – cembalo.
 12. 10. Jazzový koncert KUH trio—
KÖHLDORFER –UHLÍŘ—HELEŠIC – 20.00
KUH – Trio je česko-rakouský jazzový projekt, 
který existuje od roku 2018. Trio tvoří vynikají-
cí rakouský kytarista žijící ve Vídni Edi Köhldor-
fer, svého času jeden z nejlepších evropských 
kontrabasistů František Uhlíř a česká bubenic-
ká legenda Jaromír Helešic, který letošní rok 
oslaví 75. narozeniny!
 13. 10. Melodie pro každého – 19.00
Opět po letní přestávce se můžeme společně 
setkat také s již tradičními autory, ale jinými 
písničkami. Kromě osvědčených autorů Karla 
Hašlera, pánů Voskovce a Wericha, Suchého 
a Šlitra. Restaurace Chodovská tvrz.
 14. 10. JMO: Jan Galega Brönnimann /
Moussa Cissokho / Omri Hason (Švýcarsko/
Senegal/Izrael) – 19.30
JMO stírají hranice mezi hudbou Evropy, Afri-
ky a Blízkého východu. Švýcarský basklarine-
tista a saxofonista Jan Galega Brönnimann, 
senegalský zpěvák a hráč na západoafrickou 
„harfu“ koru Moussa Cissokho a izraelský 
perkusista Omri Hason vytvářejí nadžánro-
vou fúzi, plnou podmanivých melodií a svůd-
ných rytmů, provázanou jazzovou komunikací. 
Most mezi hudbou tří kontinentů i mezi dáv-
nými tradicemi a současností vznikne 14. října 
2022 v historických prostorách pražské Cho-
dovské tvrze. Koncert je součástí festivalu 
Jazz Meets World.
 19. 10. Šansony na tvrzi – 18.00
Tradiční šansonové setkání tentokrát s Fili-
pem Sychrou, Janou Rychterovou, hostem 
bude František Novotný a na klavír doprovodí 
Vladimír Strnad. 
 27. 10. Jazz klub Tvrz: Adam Tvrdý trio 
– 20.00
Trio kytaristy Adama Tvrdého charakterizu-
je progresivní jazzový sound s respektem 
k jazzové tradici. V repertoáru jsou zahrnu-
ty původní kompozice spolu s aranžovaný-
mi standardními kompozicemi bebopového 
a hardbopového období. Ve zvuku tria lze 
uslyšet odkazy kytarových velikánů jako Wese 
Montgomeryho, Grant Greena, ale i Jimmy-
ho Page nebo Erica Claptona. Adam Tvrdý 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

– kytara, Jan Fečo – kontrabas, Tomáš Hob-
zek – bicí.

BESEDA
 18. 10. Petr Fejk: Jak se dělá zoo – 19.00
Výjimečná příležitost v podobě setkání s bý-
valým dlouholetým ředitelem Zoo Praha PhDr. 
Petrem Fejkem, který vydal v loňském roce 
knihu JAK SE DĚLÁ ZOO. Talk show pojedná-
vá o zkušenostech a zážitcích se zvířaty a lid-
mi kolem nich. Pořad kombinuje vyprávění, 
čtení z knihy a projekci unikátních fotografií, 
např. z dramatické doby povodní roku 2002, 
které pražskou zoo naplno zasáhly.

DĚTEM
 2. 10. Pohádky z krosny – 15.00
Lovec, který zvířátkům raději pomáhá, než aby 
je lovil, chce ulovit jednu pěkně vykutálenou 
princeznu. Podaří se mu splnit přetěžký úkol 
z hlavy princezny? Bude o hlavu kratší, nebo 
o princeznu bohatší? Pro děti od 3 let a jejich 
rodiče. Délka představení: 40 minut.
 16. 10. Ošklivé káčátko – 15.00
Bylo nebylo, jedno malé káčátko, které mělo 
maminku a spoustu sourozenců, ale vůbec 
se jim nepodobalo. A tak se muselo vydat na 
dlouhou a nebezpečnou cestu za opravdovým 
štěstím a svým pravým domovem. Klasická 
pohádka na motivy H. Ch. Andersena. Lout-
ková pohádka plná písniček, humoru a neče-
kaných zvratů, pojednává o tom, že není vždy 
úplně lehké někam patřit. Pro děti od dvou let. 
 30. 10. Špílmachr – 15.00 
Tradiční česká dramatická kuchyně plná lou-
tek, ovoce a zeleniny – bohatá na smích, slzy 
a vitamíny! Pro děti od 6 let a jejich rodiče. 

VÝSTAVA 
 7. 9. – 30. 10. 
On a Ona – sochařská výstava

Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím 
naše webové stránky, kde si můžete také za-
koupit vstupenky. 
Více též na www.chodovskatvrz.cz

L-EGO KLUB: zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát se stavebnicemi LEGO®. 
Pátek 7. října v 17:00.
ANONYMNÍ PORNOHOLICI: podpůrná sku-
pina pro lidi zápasící se závislostí. 
Info: ap@kostelna.cz.
KURZY ANGLIČTINY 2022/2023: 1x týdně 
od 20. září. Možnost přihlásit se i v průběhu 
kurzu. Cena 2 880 Kč za semestr (32 lekcí). Tel.: 
732 939 162, anglictina@kostelna.cz.
Vstup volný, není-li uvedeno jinak. 
Více: www.kostelna.cz



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

Z PROGRAMU
 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 jed-
noho herce v podání Honzy Horáka
Společné opékání buřtů. Pokud máte nástroj, 
vezměte ho a spolu oprášíme táborové songy.
 16. 10. 17.00 Smyčcový orchestr ARCHI 
při ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně
Těšit se můžete na kvalitní klasickou i soudo-
bou hudbu včetně několika filmových melodií. 
Vstupné dobrovolné. 
 20. 10. 19.00 ZMT: O Duchovním 
doprovázení s Klárou Maliňákovou 
v rozhovoru s Tomášem Mančalem. 
Tentokráte pouze online na našem YouTube.
 21. 10. 19.00 Malý Princ v podání Divadla 
„Já to jsem“
Hraje Víťa Marčík ml. Vstupné 150 Kč (KCMT).
 22. 10. 8.30–12.30 DOBRODEN
Přijďte nám pomoci uklidit a opravit potřebné 
do našich domů, aby nám tu bylo hezky. Občer-
stvení zajištěno. 
 23. 10. 16.00 Nedělní hudební kavárna
Příjemné posezení s hudbou. Vstupné 80 Kč. 
VÝSTAVA
září–říjen – výstava obrazů Hany B. Novákové. 
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 . 
„Křesťanské cvičení”. Unikátní silově-rehabi-
litační přístup k tělu vycházející z křesťanské 
spirituality. Lektor Jiří Kubeš od 5. 10. od 19.00 
v klubovně KCMT. https://www.kcmt.cz/pravi-
delny-program/krestanske-cviceni/ 
Line dancing s Katkou. Od 3. 10. Lekce ame-
rického moderního line dancingu pod vedením 
zkušené lektorky. Kateřina Mičáková (739 640 
799 nebo mail katka.micakova@seznam.cz). 
Kurzy tance pro dospělé, zahájení – 3. a 4. 10. 
2022. Více na www.astra-praha.cz

KCMT

Kulturní přehled říjen

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 + ST 10–19 HOD, 
ÚT + ČT + PÁ 13–19 HOD.,
Vážení a milí návštěvníci Komunitního centra 
MEZI DOMY, 
přijďte k nám posedět k šálku sicilské kávy 
Moak, osvěžit se výbornou zmrzlinou nebo se 
občerstvit sladkými či slanými výrobky z naší 
domácí kuchyně. Na čepu pivo Bernard 11°.

V říjnu pokračujeme s oblíbenými kurzy: 
Každé pondělí v čase 18:00–19:00 POWER 
Díky variaci jednotlivých prvků jsou lekce vhod-
né jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Kurzy 
vede zkušená lektorka Andrea Prahl. 
V čase 19:00–20:00 BODY FORM – dynamic-
ké cvičení bez choreografie, které je vhodné pro 
každého. Kurzy vede zkušená lektorka Andrea 
Prahl.
Každé úterý v čase 18:00–19:00 FIT DANCE 
– jde o dynamické taneční lekce inspirované 
různými tanečními styly. Cvičení vede zkušená 
lektorka Jana Tučková.
Každou středu v čase 8:45–9:45 JÓGA PRO 
SENIORY – jóga je jedním z nejlepších způso-
bů, jak si udržet pohybové schopnosti, oheb-
nost a sílu i ve vyšším věku. Lekce vede zkuše-
ná lektorka Andrea Štenglová. 
V čase 10:00–11:00 JÓGA PRO MAMINKY – 
během tohoto cvičení mohou mít maminky děti 
ve své blízkosti (např. v dětském koutku), ale 
děti se do cvičení nezapojují. Lekce vede zkuše-
ná lektorka Andrea Štenglová.
Každý čtvrtek v čase 18:00–19:00 FIT BODY 
– posilovací lekce, které jsou určeny pro každé-
ho. Cvičení vede lektorka Jana Tučková.
Na všechny kurzy je třeba se registrovat na te-
lefonním čísle 777 485 939 nebo na e-mailu 
alena.langova@mezi-domy.cz, počet míst je 
omezen. Cena lekce je 100 Kč/osoba.
AKCE V ŘÍJNU
15. 10. v čase 9:00–13:00 Bazárek dětského 
oblečení a hraček 
Poplatek za prodejní stůl 100 Kč. Počet míst je 
omezen. Registrace prodejního místa na telefo-
nu 777 485 939 nebo na e-mailu alena.lango-
va@mezi-domy.cz.
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!

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

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

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
IG: klub_ymkarium
Otevírací doba: PO–ČT: 13:00–18:00, 
PÁ: 14:00–18:00
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteč-
ní akce, které slouží ke smysluplnému trávení 

NZDM KLUB YMKÁRIUM

volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti 
a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou 
životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, 
co s volným časem. Služby klubu jsou ZDAR-
MA, některé AKCE jsou zpoplatněny motivač-
ním poplatkem. Změna programu vyhrazena. 

AKCE
 7. 10. DIY WORKSHOP
Klub se promění na výtvarný ateliér. Přijď si 
vyrobit vlastního létajícího draka a zapoj se 
druhý den do soutěže na akci Drakiáda. Akce 
je zdarma a bez přihlášky.
 8. 10. DRAKIÁDA NA OPATOVĚ
Tradiční akce Drakiáda, která proběhne na 
travnaté ploše u metra Opatov. Na programu 
budou výtvarné a sportovní workshopy, ob-
čerstvení na ohni a soutěž v pouštění draků. 
Akce je veřejná. 
 11. 10. TURNAJ LIGY FÉROVÉHO FOTBALU
V rámci Ligy férového fotbalu proběhne série 
mini turnajů ve fotbale s ostatními pražskými 
týmy. Akce je zdarma a s přihláškou. 
 14. 10. TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
A ŠIPKÁCH
Máš rád šipky nebo fotbálek? Pojď si k nám 
zahrát! Že to neumíš, nevadí, bude dost času 
na trénování. Pro vítěze máme připraveny 
drobné ceny. Akce je zdarma a bez přihlášky.
 21.–23. 10. VÍKENDOVÝ VÝJEZD 
Podzim na horách – jedeme na výjezd! Přidej 
se k partě Ymkária a zažij nevídané dobrodruž-
ství v chalupě, která je obklopená přírodou Lu-
žických hor. Akce je s přihláškou za 100 Kč. 
 27. 10. HALLOWEEN
Konec měsíce uzavřeme Halloweenským kar-
nevalem. Na programu budou různé worksho-
py, karaoke, soutěže a občerstvení. Akce je 
s přihláškou a zdarma. 
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíha-
jí každý den od pondělí do čtvrtka v čase 
16:30–17:30, zdarma a bez přihlášení. Pon-
dělí: jugger, úterý: vaření, středa: filmáč, čtvr-
tek: fotbal.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ 
PRO SENIORY CHODOV
Domov pro seniory Chodov 
Donovalská 2222/31, Praha 4
www.seniordomov.cz

ÚTERÝ 4. 10. 2022
Prohlídky Domova s komentářem
13:00 a 15:15 hodin
V rámci dne otevřených dveří zveme 
na diskusní pořad Křeslo pro hosta 
s herečkou Jitkou Smutnou. Divadel-
ní sál domova ve 14:00 hodin. Sraz 
zájemců o prohlídky 10 minut před 
termínem na recepci domova. Pro-
síme o rezervaci místa předem na 
e-mailové adrese pavla.masopustova 
seniordomov.cz.

Bližší info a rezervace PRO ŠKOLY na 
anna.tomcakova@seniordomov.cz.
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!



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. 

Knihy si můžete vypůjčit přímo v prostorách knihovny, v budově domova v ulici Do-
novalská nebo můžete přijít k oblíbenému výdejnímu okénku v ulici Zimákova.

Po stopách literárních příběhů
Středa 5. 10. 2022 / 16.00
Zveme vás srdečně na povídání o návštěvách míst, kde se odehrávají některé lite-
rární příběhy, míst, která jsme navštívily nebo chceme navštívit. A budeme rády, po-
kud se i vy, naši čtenáři, s námi podělíte o své cestovatelsko-literární zážitky.

Vaše knihovnice 
Katarína a Šárka

Kultura22

Pozvánky do KC Zahrada

Co archeologové donedávna nevěděli
11. 10. / 19.00 
Tempora mutantur et nos mutamur in 
illis neboli časy se mění a my se mění-
me v nich... a stejně tak se proměňují ně-
které letité představy archeologie o ur-
čitých událostech a jevech. A o těchto 

změnách ve vědě bude i vyprávění doc. 
PhDr. Miroslava Popelky, CSc., z Ústavu 
pro archeologii Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy. 
Vstup na akci je zdarma.

Big Band Pražského salonního 
orchestru a skotský dudácký  
soubor The Rebel Pipers
17. 10. / 14.30 
Oblíbený cyklus koncertů nejen pro senio- 
ry se vrací. Diriguje Zdeněk Foit. 

Dvojkoncert: Miroslav Paleček a JUDr. Jahelka
13. 10. / 20.00 
Společný projekt obou písničkářů vstu-
puje do třetí stovky repríz. V důsledku 
„zákazu zpěvu“ v období pandemie oba 
výrazně doplnili svůj repertoár o celou 
řadu nových písní. Vystoupení sestá-
vá ze dvou částí. V originální interpre-
taci zazpívá Mirek PALEČEK v první 
části nejen oblíbené Ježkárny – písně 
V+W+J, ale i řadu svých osobitých au-
torských skladeb. Písničkám již tradič-
ně nechybí melodičnost, nevtíravost 
a nadhled. V druhé části pořadu pobaví 

Ivo JAHELKA, který je známý jako „zpí-
vající právník“ svými zhudebněnými 
soudničkami, baladami ze života a per-
ličkami přímo ze soudních síní a před-
síní, přičemž i on zařadí celou řadu no-
vých písničkových soudniček, které 
zcela jistě posluchače potěší, rozesmějí 
a nebudou chybět ani drobná právní po-
naučení, která se každému mohou v ži-
votě hodit.
Několik písní zahrají a zazpívají oba pís-
ničkáři společně.

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.

Otevírací doba pobočky: 
Po 13–19
Út, st, čt, pá 9–19 
So 9–15

Každý čtvrtek, 14:30 
Čtenářský klub. Setkání nad knížkami 
pro kluky a holky do 9 let.

Každý čtvrtek, 16:00–18:00
Doučování na Opatově
Pojďte dohnat učení do knihovny. 
Bezplatná první pomoc se školou pro 
žáky ZŠ a SŠ s dobrovolníky z Nová 
škola o.p.s.

Pátek, 7. 10., 14. 10., 21. 10., 
10:00–12:00
Pomoc s technologiemi

Pondělí, 3. 10., 15:00–17:30
Pohádkové babičky – mezigenerační-
ho setkávání. 

Pondělí, 3. 10., 16:00–17:00
Ozoboti
Přijďte se do knihovny seznámit 
s Ozoboty, malými programovatelný-
mi roboty! K jejich programování stačí 
barevné fixy a papír, zábavu si s nimi 
užijí děti i dospělí. Vhodné pro děti od 
6 let.

Čtvrtek, 13. 10., 16:00
PhDr. Jiří Bartoň přiblíží na fotogra- 
fiích a dokumentech historii. 

Úterý, 4. 10. a 18. 10., 10:00
Společenské hry v knihovně

Úterý, 11. 10., 18. 10., 25. 10.,  
1. 11., 8. 11., 15. 11., 17:00
Trénování paměti na Opatově
Kurzy vás provede Iva Brožíková. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 

Vystavující: Naďa Prchalová
Název výstavy: Doma i na cestách 
(výstava fotografií)

4.–31. 10. 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



23Kultura

Pozvánky do Chodovské tvrze

  
Jazzový koncert KUH trio: KÖHLDORFER–UHLÍŘ–HELEŠIC 

12. 10. / 20.00 
KUH – Trio je česko-rakouský jazzový 
projekt, který existuje od roku 2018. 
Trio tvoří vynikající rakouský kytarista 
žijící ve Vídni Edi Köhldorfer, svého času 

jeden z nejlepších evropských kontraba-
sistů, František Uhlíř a česká bubenická 
legenda Jaromír Helešic, který letošní 
rok oslaví 75. narozeniny!

BESEDA: Petr Fejk: Jak se dělá Zoo
18. 10. / 19.00 
Výjimečná příležitost v podobě setkání 
s bývalým dlouholetým ředitelem Zoo 
Praha PhDr. Petrem Fejkem, který vydal 
v loňském roce knihu JAK SE DĚLÁ ZOO. 
Talk show pojednává o zkušenostech 

a zážitcích se zvířaty a lidmi kolem nich. 
Pořad kombinuje vyprávění, čtení z kni-
hy a projekci unikátních fotografií, např. 
z dramatické doby povodní roku 2002, 
které pražskou zoo naplno zasáhly.

Jazz klub Tvrz: Adam Tvrdý trio 
27. 10. / 20.00
Trio kytaristy Adama Tvrdého charak-
terizuje progresivní jazzový sound s re-
spektem k jazzové tradici. V repertoáru 
jsou zahrnuty původní kompozice spo-
lu s aranžovanými standardními kom-
pozicemi bebopového a hardbopového 
období. Ve zvuku tria lze uslyšet odka-
zy kytarových velikánů jako Wese Mont-
gomeryho, Grant Greena, ale i Jimmyho 
Page nebo Erica Claptona. Adam Tvrdý 
– kytara, Jan Fečo – kontrabas, Tomáš 
Hobzek – bicí.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

PUJČTE SI OBRAZ 
NEJNOVĚJŠÍ DÍLA  
Z FONDU ARTOTÉKY 

26. 9. – 22. 10. 2022 

Sledujete pravidelně výstavy v Artotéce? 

Na té aktuální se můžete setkat s díly, která jsou vám možná povědomá. Skonče-
ním výstavy se totiž cesty umělce a Artotéky nerozchází. Od autorů, kteří u nás 
vystavují, pečlivě vybíráme obrazy do našeho fondu, odkud je pak půjčujeme do do-
movů a kanceláří našich návštěvníků. Jaká díla za uplynulý rok do Artotéky přibyla, 
můžete zjistit po celý říjen ve foyer pobočky Opatov. 
Artotéka – část knihovny věnovaná výtvarnému umění – se nachází v zadní části 
pobočky Opatov a nabízí široký výběr obrazů, publikací a časopisů k půjčení. 
Vystavení umělci: Jan Heres, Jiří Hůla, Martin Salajka, Jitka Petrášová, Markéta 
Zlesáková 

Paní Marta Víznerová a pan 
Miloslav Rejzek se stali další-
mi stoletými jubilanty naší měst-
ské části. 

Manželé Jana a Pavel Keményovi osla-
vili v pátek 2. září v obřadní síni Chodov-
ské tvrze zlatou svatbu – 50 let spo-
lečného života. Místostarosta Jakub 
Lepš jim během slavnostního ceremo-
niálu popřál hodně zdraví, síly a rodinné 
pohody do dalších společných let. I my 
gratulujeme! 

Paní Víznerovou navštívil starosta Jiří 
Dohnal v Domově pro seniory Háje 
a panu Rejzkovi poblahopřál v domá-
cím prostředí. Doufáme, že jim květina 
a dárkový koš udělaly radost. Zároveň 
přejeme hlavně hodně zdraví!

Manželé Jiřina a Richard Frankovi osla-
vili v pátek 16. září 2022 v obřadní síni 
Chodovské tvrze zlatou svatbu – 50 let 
společného života. Při slavnostním ce-
remoniálu jim starosta městské části 
Jiří Dohnal popřál do dalších společných 
let hlavně hodně zdraví, lásky a rodin-
né spokojenosti. I my se s gratulací 
připojujeme.

Životní 

jubilea 
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Tak nám, paní Müllerová,  
zbořili komín Obláčkového domu 
Historie se tvoří nepřetržitě, jak plyne čas. Do dějin vstoupí, co lidé zapíší 
a zařadí do příslušného přehledu. Vznikne přitom ledacos. Kdopak si 
třeba v říjnu uvědomuje, že dávná vládnoucí dynastie Habsburků vymřela 
v mužské linii už 20. 10. 1740 císařem Karlem VI. A královnou Marií 
Terezií pak 29. 11. 1789. Biologicky je to tak, přestože kdesi nosíme 
zasutou jinou školskou vědomost. Jde ale o dobové kejkle právníků, 
v 18. století potřebné pro stát. Habsburci ale tenkrát fakticky vymřeli.

Náš moderní stát se v říjnu roku 1938, 
po nedožitém dvacetiletí, musel vyrov-
návat s důsledky mnichovské dohody. 
Zde před článkem uvedené úryvky jedno-
ho z mnoha dobových textů prozrazují, 
jak těžké to pro současníky bylo. Doho-
da byla později anulována, aspoň že tak. 
A díky všem, kdo se o to zasadili.

V jednom místním zápisu z 26. říj-
na 1967 stojí, že následkem územních 
změn schválených vládou ČSSR došlo 
k dohodě mezi obcemi Chodov a Háje 
o sloučení v jednu obec Chodov. Sloučení 
bylo tehdy odhlasováno na veřejné schů-
zi MNV s tím, že sídlo MNV bude nadá-
le v Chodově a na Hájích bude občanský 
výbor. 

Sloučené obce byly od 1. ledna 1968 za-
členěny do hlavního města Prahy, a to 
i Háje, neboť si zachovaly svůj katastr. 
S tím seznámil místní občany zástupce 
ONV Praha 4 na jiném veřejném zasedání 
MNV. Pro později narozené: MNV zname-
ná místní národní výbor a ONV je v tom- 
hle případě obvodní národní výbor. Šlo 
o dobové názvy územní správy. 

Od připomenutých dat a letopočtů, jak 
známo, se náš region začal stále prud-
čeji měnit. A brzy vznikalo pražské Jižní 
Město, což vydá na zvláštní historii. Už je 
to čtyřiatřicet a půl roku, když se krátce 
po svátku jara zvídaví Jihoměšťané zase 
jednou vydali za zajímavostmi historické 
Prahy. 

O podlaží výš nad torzem středověké-
ho můstku do brány Starého Města, 
a jen pár metrů odtud, na křižovatce ulic 

Příkopy a 28. října s náměstím, zažili ne-
čekané překvapení. 

Proti uličnímu davu kráčel cizinec, ale 
v oné době dobře poznatelný. Nejenom 
pro výraznou červenohnědou kožní skvr-
nu nad vysokým čelem, jak se někdy říká 
i nedostatku vlasů na hlavě. Byl tehdy 
velmi proslulý. Kohopak tenkrát napada-
lo, kam až se rozmáchnou proměny, kte-
ré po jeho procházkách východoevrop-
skými státy většinou brzy následovaly?

Šikovní muži a štíhlý vysoký jeřáb v létě 
odstranili komín od bývalé lokální plynové 
kotelny u vysokého domu na kraji Křejp- 
ského ulice. Už prý je navždy zbytečný. 
Doufejme. 

Kronikář kdysi obdobné domy v Jižním 
Městě I mapoval. Má jich někde vyfoto-
grafováno asi šest. (Když jednou jednu 
fotku v Klíči zaměnil, několik „přítelkyň“ 
se poťouchlou radostí až pošťuchova-
lo.) Žádný ale nebyl tak proslulý, jako ten 
popisovaný. Napomáhalo tomu i „obláč-
kové“ pomalování komína a odtud odvo-
zené pojmenování domu. Komín později 
dostával jiný vnější vzhled, ale Obláčko-
vý dům z paměti nezmizel. Kronikář zná 
v republice místo, kde se říká U křížku, 
přestože ten byl přemístěn jinam už asi 
před šedesáti roky. Jsme někdy docela 
tradicionalisté. 

Uvidíme, jak dlouho u starousedlíků vy-
drží povědomí o zaniklém „obláčkovém“ 
pojmenování, když komín zmizel docela.

 Jiří Bartoň

Úryvky článku v Lidových novinách z 8. 10. 1938. Jen horní části sloupců. Sken originálu.

Pamětihodný vojevůdce
Názory na nové filmové dílo o Janu 
Žižkovi i na samotnou tuto historickou 
osobnost mohou být velmi odlišné. 
11. září 1424 však naše předky opus-
til muž, přes svoji tvrdost mimořádný 
a cenný. Specificky želím ztráty Žižky 
také od r. 1960, kdy jsem za Myslbeko-
vým Václavem v tramvajové zatáčce 
do Vinohradské ulice vyskočil z ploši-
ny, což tenkrát šlo. Bezpečnost, ta ve-
řejná, v modrých uniformách, ale bděla 
a nekompromisně mi odejmula jediné-
ho mého „Žižku“, tehdy pětadvacetiko-
runovou bankovku. Ta v příloze je oko-
pírována ze sbírek teplického muzea. 
Jiří Bartoň

Hlasové o potřebě jednoty
V říjnu si připomínáme vznik státu, jenž 
se k 1. 1. 1993 počestně rozdělil. Od 
té doby již s plnou zodpovědností re-
agují na vnější události dvě národní re-
prezentace. Bývá občas někým tvrze-
no, že Masaryk a Beneš si v roce 1918 
„vymysleli československý národ“. Ve 
skutečnosti od politického národního 
probouzení v 19. století směřovala ne-
jedna z cest k jednotě Slováků a Čechů. 
Mnozí intelektuálové i nadšenci doufali 
rovnou ve společný spisovný jazyk. Na-
ději posilovala existence slovenských 
příznivců jazyka Bible kralické. V r. 1846 
podpořily tyto snahy v knize zde připo-
mínané přední osobnosti, které máme 
dodnes v paměti: Jungmann, Palacký, 
Kollár, Šafařík a mnozí další. Probuze-
ný národní život však začal směřovat 
také jinam. Přes oprávněné úsilí v čase 
kolem vzniku republiky šel vývoj cestou, 
kterou už známe. 
 Jiří Bartoň. Sken titulu (Soukr. sbírka) 
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TTC Elizza Praha z.s.
Zaměření: Stolní tenis, výchova mládeže 
na všech výkonnostních úrovních.

Sportovat u nás mohou děti i dospělí kaž- 
dého věku.

Tréninky se konají 1–5x týdně v hale TTC 
Elizza Praha v ulici Brandlova 1386/21. 
Tréninky mládeže jsou rozděleny podle 
výkonnosti jednotlivých mladých hráčů.

Původní tým TTC Elizza Praha vznikl 
již v roce 1992, ale pravý vznik našeho 

týmu v dnešní podobě je až v roce 1995, 
kdy se původní tým spojil s týmem Po-
seidon Club Praha. Za celou dobu exis-
tence našeho klubu jsme se dostali mezi 
největší a nejznámější oddíly stolního te-
nisu v ČR.

Patříme mezi nejlepší kluby ve výchově 
mládeže v Praze. Naši hráči pravidelně 
získávají medaile na Přeborech Prahy i na 
dalších krajských turnajích. Zároveň jsou 
schopni konkurovat i širší republikové 
špičce ve všech kategoriích. Naši trenéři 

mají dlouhodobé zkušenosti s trénová-
ním mládeže. 

Všichni naši hráči jsou sdružováni ať už 
v krajských, nebo i republikových soutě-
žích družstev, kde věk nehraje roli. Náš 
„A tým“ se dlouhodobě účastní druhé 
nejvyšší České soutěže. Máme za se-
bou i dvouleté působení v nejvyšší Čes-
ké soutěži. 

Každoročně pořádáme soustředění 
pro naše hráče, kterého se účastní děti 
i dospělí.

Nábory dětí probíhají každé pondělí nebo 
pátek vždy od 15 do 16 hod.

Kontaktní osoba: 
Martina Maršíková, 
členka statutárního orgánu
Tel.: 775 142 585
E-mail: ttcelizzapraha@seznam.cz
www.elizza.cz/ttc.htm

Začalo nám náborové období 
Po prázdninovém období, které proběhlo tradičně formou příměstských 
kempů, nám začíná nábor do akademie. V září a říjnu se hlásí 
nejvíce dětí a předpokládáme, že tak bude i tentokrát. 

Po nepříliš šťastném období pro nás 
všechny rodiče hledají možnosti, jak děti 
rozpohybovat. Věříme, že dají přednost 
externím kroužkům před družinou. Ve 
svém okolí mají velmi dobrou nabídku, 
která zaručuje opravdovou kvalitu. Inves-
tice do svých dětí jsou nejlépe investo-
vané peníze. Nyní nás čekají pěkné dny 

na kolech, ale nezapomínáme i na jinou 
pohybovou průpravu. Rodiče na Jižním 
Městě mají možnost využít nabídky lek-
cí dle období, kdy se jezdí na kole, nebo 
celoroční všestranné pohybové průpravy. 

Další nabídkou je i krytý bazén. Na závěr 
chceme poděkovat rodičům za přízeň na 

sportovní akci v Krkonoších a příměst-
ských kempech. Letos jsme rozšířili i na-
bídku o další lokality. Návštěva Slapské 
přehrady byla pozitivně vnímána a už na 
další rok máme potvrzenou účast spous-
ty dětí. Celkem 150 dětí našlo zábavu 
pod naším vedením a už se těšíme na 
rok 2023. 

Pohyb je důležitý pro všechny z nás a ne-
musí jít o výkonnostní sportování, ale 
především o rekreační. Kdo máte ZDRA-
VÉ AMBICE, přidejte se k nám. Po zaslání 
e-mailu na petrakradek@gmail.com vám 
zašleme kodex, ceník a přihlášku.

Radek Petrák 
předseda první osobní cyklistické  

talentové akademie POCTA

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů
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Oddíl Atletika Jižní Město má za sebou úspěšnou sezonu roku 2022
Oddíl má za sebou úspěšnou sezonu. 
Daří se nám naplňovat poptávku 
pro využití volného času pro děti 
a mládež z Jižního Města a nejbližšího 
okolí, o čemž svědčí členská 
základna čítající 500 členů od těch 
nejmenších až po dospělé s vysokou 
výkonnostní úrovní nejen na pražské, 
ale celorepublikové úrovni. Mnozí 
startovali i v mezinárodních soutěžích, 
o jejich výkonnosti svědčí i zařazení 
do pražských vrcholových středisek.

Tréninkové lokality v areálu Hrabákova 
a ve školním areálu ZŠ K Milíčovu při tré-
nincích pod vedením 30 trenérů doslova 
„praskají ve švech“. Trénujeme ve skrom-
ných, s velkými pražskými oddíly nesrov-
natelných podmínkách. Přesto jim úspěš-
ně konkurujeme!

V roce 2022 jsme posbírali celou řadu 
medailí. Tereza Elena Šínová získala už 
na MČR 51 medailí. Letos získala zla-
tou mistrovskou medaili a k tomu 
pět stříbrných v kategorii do 
22 let a v ženské kategorii. 
Start na ME jí unikl doslo-
va o vlásek. Úspěšná byla 
i v mezistátním víceutká-
ní a na mezinárodních 
startech. 

Mistrovské republikové 
kovy v mládežnických kate-
goriích získali i další. Tomas 
Jarvinen byl dvakrát stříbrný 
mezi dorostenci, dostal se v dese-
tiboji na druhé místo historických tabulek 

své kategorie. Eliška Elfmarková získa-
la v juniorkách stříbrné medaile v obou 

sprintech, zúčastnila se mistrov-
ství světa juniorek se štafetou 

4 x 100 m v kolumbijském 
Cali. 

Daniela Mandíková byla 
bronzová v žákyních 
v hale na 1500 m, Barbo-
ra Štěpová dosáhla na re-
publikovém krosu v mlad-

ších žákyních na stříbro, 
bronz získala dorostenka 

Kateřina Štěpová. Další mladí 
atleti skýtají perspektivu, v celore-

publikové konkurenci zůstali těsně pod 

stupni vítězů, jmenujme alespoň některé 
z nich, ať je to např. Daniel Kopřiva, Eliš-
ka Kramešová, Andrea Prokopová, Do-
minik Gasiúnas-Demčenko, jeho mladší 
bratr Daniel, Viktorie Grabowská a další. 
Všechny výsledky a vše další o činnosti 
oddílu k dohledání na webových strán-
kách www.atletikajm.cz.

K naší činnosti máme podporu od měst-
ské části Praha 11, dotace přicházejí od 
Magistrátu hl. m. Prahy i od NSA, to, co 
nám opravdu chybí, je našemu rozvoji 
odpovídající „atletický svatostánek“. Vě-
říme, že se dočkáme.

 Ladislav Kárský, předseda oddílu

záběhlice

hostivař

chodov

strašnice

od pondělí 3. října do čtvrtka 6. října 
bude kontejner umístěn u oc cíl (zahradní město)

pondělí 3. 10.   12:00 – 18:00
úterý 4. 10   12:00 – 18:00 
středa 5. 10.  8:00 – 14:00
čtvrtek 6. 10.  12:00 – 19:00

úterý 4. 10   16:30 komentovaná vycházka 
    od retenční nádrže

od pondělí 10. října do čtvrtka 13. října 
bude kontejner umístěn u normy (vedle toulcova dvora)

pondělí 10. 10.   12:00 – 18:00
úterý 11. 10.  12:00 – 18:00
    16:OO komentovaná vycházka 
                přímo od kontejneru
středa 12. 10.  8:00 – 14:00
čtvrtek 13. 10.  12:00 – 19:00

NÁVRH BUDOUCÍ PODOBY TROJMEZÍ JE NA SVĚTĚ
Institut plánování a rozvoje hlavního města Praha připravil návrh krajinářské studie budoucí podoby Trojmezí. Veřejnost se k němu 
bude moci vyjádřit v první polovině října. Opět se můžete zúčastnit vycházek do území pod vedením tvůrců studie, seznámit se s ná-
vrhem a připomínkovat ho v informačním a participačním kontejneru u OC Cíl a Toulcova dvora a pomocí online dotazníku.
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• Milí sousedé | máme po volbách a já 
vám chci z celého srdce poděkovat za 
podporu! Po tom, co mě Piráti vyštípa-
li z radnice, abych jim neviděl pod ruce, 
využil jsem získaný čas pro každodenní 
rozhovory s vámi. Získal jsem díky nim 
mnoho cenných podnětů a dozvěděl se 
o problémech, které vás trápí. Poctivě 
jsem si vše zapisoval a co šlo, tak jsem 
i z pozice opozičního zastupitele ihned 
vyřešil. Složitější situace a stížnosti, 

k jejichž řešení se mi nepodařilo radnici 
přimět, mám poznamenané a pustím se 
do nich hned teď. Velmi si vážím času, 
který jste mi v rámci našich rozhovorů vě-
novali, protože mi vaše zkušenosti ze ži-
vota na Jižním Městě v mnohém otevřely 
oči. Jsem politik, který se s koncem před-
volební kampaně ani získanou funkcí ne-
mění, takže vás i nadále budu podrob-
ně informovat o své práci pro Prahu 11. 
Stejně tak vám budu stále k dispozici, 

a to celé 4 roky, ne až před dalšími volba-
mi. Nebojte se mi kdykoliv napsat e-mail 
nebo mě oslovit na mých sociálních sítích 
– odpovídám vždy a všem. A do čeho se 
pustím nejdřív? Jako první úkol jsem si 
předsevzal zklidnění vztahů mezi zastu-
piteli. Po letech hádek je potřeba nasto-
lit mezi znesvářenými tábory spolupráci, 
která zaručí, že se nám na Jižním Městě 
bude žít zase o něco lépe! 
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Letošní letní prázdniny skončily | všem 
školou povinným dětem (ale nejen jim) na-
stala opět výuka a doba práce nad domá-
cími úkoly. Před námi dospělými je také je-
den veliký domácí úkol, tím jsou zářijové 
komunální volby. Dovolím si oslovit Vás, 
občany Prahy 11, se žádostí, abyste se, 
bez ohledu na letošní úroveň vedení vo-
lební kampaně nenechali odradit a při-
šli k volbám v hojném počtu. Vy máte ve 
svých rukou odpovědnost za směřování 

naší společné městské části. Těší mě, že 
se letos do voleb přihlásilo mnoho nových 
tváří, bude možné vybírat mezi opravdu 
velmi kvalitními kandidáty. Nebývá mno-
ho schopných lidí, kteří jsou ochotni kro-
mě svých běžných pracovních povinnos-
tí a rodiny věnovat svůj čas, místo svým 
koníčkům, náročné práci zastupitele. Za 
menší než symbolickou odměnu se musejí 
orientovat ve složitých právních a ekono-
mických tématech, ve smlouvách plných 

obezliček, výpočtech bez konce, číst stov-
ky stránek, a když unavení udělají chybu, 
vystavují se zákonnému postihu. Měla 
jsem tu čest, i zásluhou Vašich hlasů, si 
práci zastupitelky něco málo přes rok vy-
zkoušet. Pojďme tedy kandidáty společně 
ocenit a vyjádřeme svůj názor v nadchá-
zejících volbách. Co bylo, už nezměníme, 
avšak šance na lepší budoucnost přichází 
pokaždé s novými volbami.
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková, Piráti a Zelení

• Skončilo volební období | v němž se 
nám, zastupitelům za hnutí ANO, bohu-
žel nepodařilo splnit úplně všechny cíle, 
které jsme si předsevzali. Z velké míry za 
to může nejednotnost koalice, způsobená 
rozpolceností zastupitelského klubu Pirá-
tů. Museli jsme řešit mnoho koaličních ne-
shod, řekl bych až podrazů, zejména od 
zastupitelů TOP09-STAN či Pirátů. Nej-
důležitější z nich se týkala projektu Areá-
lu ledových sportů, kdy nakonec nezbylo 

než 50% podíl naší MČ prodat soukromé-
mu investorovi. Na druhou stranu se nám 
řada věcí povedla. Podařilo se nám do-
stavět Starochodovskou školu, rozjet ná-
ročnou, ale zcela nezbytnou rekonstruk-
ci Sandry, pronajmout prakticky všechny 
byty v Zahradách Opatov, protlačit rekon-
strukci stanice metra Opatov, sjednotit 
vlastníky na pochozí zóně Háje a provést 
mnoho dalších úprav veřejného prostoru. 
Už nyní máme připraveny studie k dalším 

projektům, od několika parkovacích domů 
až po první venkovní koupaliště na Pra-
ze 11. Do dalšího volebního období pře-
ji Jižnímu Městu pevnou a stabilní koalici, 
fungující bez zbytečných půtek mezi za-
stupiteli. Jak občané, tak zastupitelé již 
dobře vědí, kdo jen křičí a dlouhé hodiny 
obstruuje, aniž by za ním byly vidět vý-
sledky, a kdo bez hádek pracuje pro obča-
ny naší městské části.
  Tomáš Bříza, ANO

• Píšete nám | jak těžké je dnes vyjít s ro-
dinným rozpočtem, kdy o desítky procent 
rostou ceny potravin, energií nebo nájmů. 
Praha 11 má omezené možnosti, jak svým 
občanům v této nelehké době pomoci, 
nicméně jeden účinný způsob zde existu-
je. Zdrojem příjmů městské části je mimo 
jiné daň z nemovitých věcí, která byla na-
výšena v r. 2019, což se ale stalo ve zce-
la jiné době. Nebylo pandemie covidu 
ani války na Ukrajině či energetické krize. 

Tehdy na základě výzvy Magistrátu hl. m. 
Prahy přijala Rada MČ Praha 11 (i hlasy 
radních za ANO) stanovisko ke změně 
obecně závazné vyhlášky, kterou se sta-
noví koeficienty pro výpočet této daně 
a Zastupitelstvo hl. m. Prahy její navýše-
ní odhlasovalo. Podle výsledků hospoda-
ření Prahy 11 však nebyly jen běžné vý-
daje za poslední roky dočerpány v řádech 
desítek miliónů korun! Plánovaný výběr 
daně byl oproti tomu navýšen od r. 2020 

z 30 mil. Kč na 61 mil. Kč. Ve světle sou-
časné situace a s ohledem na hospodaře-
ní městské části v uplynulých letech jsme 
přehodnotili náš postoj a domníváme se, 
že prostor pro snížení daně zde existuje. 
Konkrétní výše snížení daně z nemovitých 
věcí pro občany Jižního Města bude před-
mětem dohody hnutí a stran, které po ko-
munálních volbách sestaví Radu městské 
části Prahy 11. 
  Ing. Martin Horák, ANO

• Vážení občané | volby jsou za námi 
a tímto Vám děkuji za Vaši účast v nich. 
Popřejme si společně, aby výsledná ko- 
alice sestavená v tomto volebním obdo-
bí byla mnohem více konstruktivní než-
li ta předešlá a zabývala se skutečně jen 
potřebami Prahy 11 a potřebami obča-
nů nežli neustále sama sebou a svými 

vlastními vnitřními problémy. Jak jste si 
mohli povšimnout, tentokrát jsem již ni-
kde nekandidovala do zastupitelstva, pro-
to sloupek zastupitele, který právě čte-
te, bude na dlouhou dobu i můj poslední. 
Mé telefonní číslo na mobil zatím zůstá-
vá v platnosti, proto mě v případě potře-
by můžete i nadále kontaktovat. Za tu 

krátkou dobu jsem si přeci jen vytvořila 
nějaké pracovní vazby, které mohu nadále 
využívat ve prospěch řešení každodenních 
komunálních problémů Vás všech – men-
ších i těch větších. Jsem tu stále s Vámi, 
a proto zase někdy na viděnou na Pra-
ze 11.   
 Ing. Michaela Al-Ali Poláková, Piráti a Zelení

Redakce časopisu v souladu s § 4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) příspěvky prezentuje  
v plném znění, s výjimkou případů, kdy obsahují vulgarity či jiný, ze zákona nepřípustný obsah. 

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

Modletická 1390 501 73,17 prodejna textilu a second hand 1500

Křejpského 1509 500 14,02 sklad tiskovin a osobních věcí 600

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklady 600

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

Majerského 2035 201 74,76 dočasné zdravotní středisko 1700

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
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Nové Tesco 
Praha Hráského 

Nově otevřeno

Vše pro váš pohodlný každodenní nákup.

Připravte si Clubcard na nákupy
v novém Tesco a ušetřete
při každém nákupu.

4022TCR301_Tesco_Opening_Praha-Hraskeho_inzerce_KLIC_188x130_v01.indd   14022TCR301_Tesco_Opening_Praha-Hraskeho_inzerce_KLIC_188x130_v01.indd   1 19.09.2022   10:1619.09.2022   10:16
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29Inzerce

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
ZDARMA

Autocentrum Vojkov s.r.o. 
K Nemocnici 50 
251 62 Tehovec – Vojkov

www.likvidace.vojkov.cz
605 238 887

Zajistíme odtah

ZDARMA
Vystavíme protokol likvidace

ZDARMA
Odhlásíme vůz na úřadě

ZDARMA

Bytové domy CATHA

www.bytykaterinky.cz

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

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

Vepřové ocásky 109,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí zadní předkýtí 284,90 Kč 239,90 Kč
Kuřecí prsa 149,90 Kč 129,90 Kč
Krůtí šunka z prsou 259,90 Kč 239,90 Kč
Křečkova pálivá 259,90 Kč 239,90 Kč
Párky debrecínské 219,90 Kč 199,90 Kč
Sekaná 169,90 Kč 149,90 Kč

Navštivte nás i v našich dalších  
prodejnách v Praze. 

www.krecekkk.cz 
masokrecek.cz

Platnost akce 26. 9. – 7. 10. 2022 nebo do vyprodání 
zásob. Ceny jsou uvedeny za kg a bez DPH.
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Vyzkoušejte zdravotní masáže (i o víkendu)

Pomůžeme ke zdraví

Kosmetické
služby

provádí zdravotní sestra

www.FYZIOklinika.cz           606 404 804

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

pomocprazanum.praha.eu

Máte obavy, jak finančně zvládnete těžší časy?  
Chcete vědět, o jaké příspěvky a úlevy můžete město 
požádat? A také by se vám hodily tipy, jak a na čem 
už dnes jednoduše ušetřit?

Řekněte si v krizi o pomoc
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30 Inzerce

Navštivte výstavus rodinou zábavnou

pro
siPřijďte užít

všechny
odpoledne v interaktivních prostorech THE POP UP!

Vhodné generace. Najdete nás na Praze 4.
www.THEPOPUP.cz

THE POP UP!
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

CK FISCHER 
– OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00 Praha 4
tel.: 777 755 714

NA 
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AUTOSERVIS - zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika

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

Praha 11-Zakouřilova 2275/142
www.auto-vranek.cz
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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
• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. Hlouška 
nabízí profesionální a ověřené služby při prodeji 
bytů na Jižním Městě. Využíváme nejmodernější 
technologie při prezentaci, postupy i databázi 
zájemců, abychom klientům zajistili nejvýhodnější 
prodej jejich bytu. HLOUŠEK REALITY Realitní 
centrum Jižní Město. Vestibul metra Opatov. www.
zbynekhlousek.cz, tel. 732 237 741, 732 174 735
• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 
20 tisíc pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, může být 
balkon, centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. Děkuji. 605 845 088
• Přímý zájemce koupí byt pro své děti. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti a stavu 
bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo uhradím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664

SLUŽBY

• Osobní přeprava – Martin Křeček. Nabízím 
dopravu os. vozem nejen po Praze. Cena od 
28 Kč/km, tel.: 775 926 453
• Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů a nebytových 
prostor. Tel.: 732 359 883, www.rek-bachr.cz
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, DVD, přepis 
VHS kazet atd. Rozumné ceny. AVC Servis. mob. 
602 390 630.
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby 
u zákazníka doma, v práci... T. 777 285 669,  
www.kadernice-do-domu.cz.
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, dlažby. 
Malířské a bourací práce, odvoz suti. Rekonstrukce 
jader, domků, nebyt. prostor. Rozumné ceny.  
Tel.: 603 538 738, marti.dvorak@centrum.cz 
• 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
• 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
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech 
i SO a NE. Tel.: 602 719 678 v 7-22 hod. Prodej 
nových a odvoz starých chladniček.
• 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
• 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
• 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
• 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
• Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, 
štukování stěn i stropů. Tel.: 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.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
• 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
• 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
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Stěhování-Doprava. Tel.: 773 484 056
• Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený 
elektrikář zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, 
smontuje, připevní. Volejte 774 426 635
• 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.
• 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
• 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
• 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
• 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.cz
• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 780 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
• Nabízíme strojové čištění koberců a čalounění, 
mytí oken. Zkušenost, kvalita, osobní přístup.  
Tel: 773 540 170, e-mail: info@cisteniburian.cz, 
www.cisteniburian.cz
• 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
• 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
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna skel, 
seřízení kování, žaluzie a parapety. Tel.: 737 202 
354
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, TOPENÍ, 
PLYN, ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA VAN, SPRCH 
A DROBNÉ OPRAVY V DOMĚ A BYTĚ. T: 734 
250 970

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

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ 
POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. E-MAIL: 
CENTRUMS.T@POST.CZ, TEL. 603 247 819
• STUDIO ANDROMEDA, Proutěná 411, Praha 
11: otevíráme 2. 9. 2022 – indické masáže, úleva 
od bolesti, harmonizace nervového systému, 
relaxace, tel. 724 109 799
• 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

• Rádi zpíváte? Sbor J. Vycpálka přijímá nové členy, 
věk nerozhoduje. Zkoušíme každé úterý od 17. hod 
v Praze 2, poblíž nám. I.P. Pavlova. (Koubkova 1) 
Informace na tel. 603 813 226
• Hledáme spolehlivého člověka na vyzvednutí 
a odvoz dvou dětí na trénink. Vyzvednutí – Háje, 
odvoz – Strahov. Vždy čtvrtek 13 – 17 hod. Sabina, 
tel: 724 351 855
• 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
• Výuka hry na klasickou kytaru, pro zájemce 
příprava na vstup do kytarového souboru 
Všehokus. Podrobnosti na heosforos.cz 
a heosforos@email.cz
PRÁCE
• Do ordinace PLDD, P4 Opatov, hledáme  
zdravotní sestru na DPP. Kontakt –  
kancelar.opatovskapediatrie@gmail.com



778 403 590
psnkupuje.cz

HLEDÁME DALŠÍ DOMY, 
KTERÉ BYCHOM MOHLI 
PROBUDIT K ŽIVOTU. 

ZA TIP KE KOUPI NEMOVITOSTI 
VÁS ODMĚNÍME.
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