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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo 
byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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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. 

zdravím vás z naší radnice MČ 
Praha 11, kde píši tento listopadový 
„úvodník“. Alespoň tak tomuto textu 
říkáme v rámci přípravy obsahu 
časopisu Klíč – Úvodník starosty. 
Více než tři a půl roku jsem vám 
touto formou sděloval informace 
z chodu úřadu naší městské části, 
své dojmy, zážitky a podněty, 
které jsem považoval za podstatné 
a důležité pro život na Jižním Městě. 
Každý příběh má však svůj konec 
i začátek. Jsem patriotem naší 
městské části, mám Prahu 11 a Jižní 
Město velmi rád a tak to zůstane 
i nadále. Čas a rozhodnutí každého 
z nás posouvají život dopředu, 
a proto mohu potvrdit, že se brzy budete setkávat s osobním textem nové starostky či starosty. Předem přeji, ať se 
novému vedení radnice dobře daří a posouvá MČ Praha 11 i nadále do 21. století.

Na přelomu měsíce září a října t. r. proběhly komunální a senátní volby, ze kterých vzešlo nové složení Zastupitelstva 
MČ Praha 11 a byla zvolena nová senátorka paní JUDr. Hana Kordová Marvanová za volební obvod č. 19. Ten zahrnuje 
území městských částí Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha – Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha- 
-Královice, Praha-Křeslice a Praha-Nedvězí. Paní senátorku jsme v tomto týdnu oficiálně přivítali na radnici a popřáli jí do 
její práce hodně sil a energie. Jakmile bude k dispozici nová senátní kancelář, budeme vás informovat o jejím umístění 
a hodinách pro veřejnost. Pokud byste rádi znali životopis paní senátorky, jedna z možností je např. na portálu Wikipedia 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Kordov%C3%A1_Marvanov%C3%A1).

Nyní pracujeme na přípravách ustavujícího zasedání zastupitelstva na začátek měsíce listopad (pravděpodobně v KC 
Zahrada), jelikož dne 25. 10. 2022 bylo datovou schránkou doručeno zamítnutí podané žaloby od Městského soudu 
v Praze na průběh komunálních voleb. Z důvodu podání uvedené žaloby fyzickou osobou bylo svolání zasedání prodlouženo 
o několik týdnů. Veřejně tímto potvrzuji, že na tento posun termínu svolání nemá starosta, radnice ani úřad městské části 
žádný vliv.

V rámci projektu participativního rozpočtu bylo v uplynulých dnech dokončeno nové dopravní hřiště  
pro děti v ulici Brandlova, které je umístěno vedle nákupního střediska Start (prodejny JYSK a TESCO):  
https://www.participativni-rozpocet.cz/praha11/navrhy/dopravni-hriste/

Děkuji všem, kteří se na radnici na projektu podíleli směrem ke zdárné realizaci, a dětem přeji hodně „dopravních 
zážitků“.

V polovině měsíce září bylo zkušebně spuštěno tzv. patrolování vybraných prostor Prahy 11, konkrétně okolí stanic 
metra Háje a Opatov a prostor v okolí ulic Brandlova, Hviezdoslavova, Bachova a velké části Centrálního parku. Cílem je 
monitoring dodržování veřejného pořádku, znečišťování veřejných ploch, pití alkoholických nápojů v místech, kde je tato 
možnost zakázána, apod. Podle prvotní zpětné vazby se po zavedení této služby v daných oblastech situace výrazně 
zlepšila, snížila se kriminalita, a my společně se tak můžeme cítit o mnoho bezpečněji. Po vyhodnocení čtvrtletního 
zkušebního provozu rozhodne do konce roku rada městské části o možnosti pokračování této služby i v roce 2023.

Přeji vám vše dobré a ať se vám dobře daří 

 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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Praha 11 vyjádřila vyvěšením vlajky 
LGBT+ solidaritu se Slovenskou 
republikou 

Jako výraz solidarity se Slovenskou repub-
likou, kde došlo v říjnu ke spáchání zločinu 
z nenávisti vůči představitelům komunity 
LGBT+, a soustrasti s pozůstalými vyvě-
sila Praha 11 před úřadem městské části 
v Ocelíkově ulici vlajku této komunity.

Zprávy z rady MČ

Dovolujeme si vás informovat,  
že ustavující zasedání členů 

Zastupitelstva MČ Praha 11 zvolených 
v zářijových komunálních volbách bylo 

z důvodu žaloby podané na průběh 
těchto voleb odloženo. Pro bližší 

informace ohledně termínu a místa 
zasedání, prosím, sledujte web  
MČ Praha 11 www.praha11.cz.

Bezpečnost v jihoměstských ulicích  
nově zajišťují i tzv. patrolovací hlídky
I přes pravidelný dohled strážníků městské policie a zásahy policie státní 
existují na Jižním Městě lokality, kde dochází k narušování veřejného 
pořádku nevhodným chováním některých spoluobčanů. Aby taková 
místa z mapy Prahy 11 konečně vymizela, najala naše městská část 
bezpečnostní agenturu, která zde od září provádí tzv. patrolování. 

„Na počátku tohoto roku mi začalo cho-
dit větší množství stížností na chování 
některých našich spoluobčanů na veřej-
nosti. Konzultoval jsem věc s kolegy z ji-
ných městský částí a na základě těchto 
konzultací jsem začal pracovat na řeše-
ní problému. Výsledkem je pravidelný 
dohled bezpečnostní agentury nad ri-
zikovými lokalitami, kde ke zmíněnému 
nevhodnému chování dochází,“ vysvětlil 
Ing. Martin Sedeke (ODS), místostarosta 
Prahy 11 pro územní rozvoj. 

Dohled je prováděn denně od 8:00 do 
24:00 hodin tzv. patrolovací hlídkou, a to 
na trase od eskalátoru na konci pocho-
zí zóny u východního výstupu ze stani-
ce metra Háje přes celou tuto pochozí 
zónu, dále skrze objekt bývalého multiki-
na Galaxie k západnímu výstupu ze sta-
nice metra Háje a pak kolem Komunit-
ního centra Matky Terezy k nákupnímu 

středisku ve Hviezdoslavově ulici. Patro-
la pak pokračuje přes nákupní středisko 
kolem Zahrad Opatov až ke stranici met-
ra Opatov, kde rovněž kontroluje vestibul 
stanice metra a její okolí směrem k dálni-
ci D1.

V rámci své hlídkové činnosti rovněž pa-
trola sbírá nalezené injekční stříkačky či 
jehly a kontroluje dětská hřiště v blíz-
kosti stanovené trasy. „Díky vstřícné-
mu přístupu všech zúčastněných navíc 
městská část hradí jen čtvrtinu nákladů 
na provozování této služby, zbytek hradí 
majitelé soukromých objektů ležících na 
trase patroly. Zatím jde nicméně o pilot-
ní projekt, jehož fungování bude vyhod-
noceno ke konci roku. Na základě zjiště-
ných dat pak dojde k rozhodnutí o jeho 
pokračování a případném rozšíření na 
další jihoměstské lokality,“ dodává Ing. 
Martin Sedeke.

Máte zájem o práci člena okrskové volební komise při volbě prezidenta republiky 2023?

Termín voleb:
pátek 13. 1. od 14:00 do 22:00 hod. 
a sobota 14. 1. od 8:00 do 14:00 hod. 
a v případě konání 2. kola voleb:
pátek 27. 1. od 14:00 do 22:00 hod. 
a sobota 28. 1. od 8:00 do 14:00 hod. 

Okrsková volební komise plní důležitou 
funkci při organizaci voleb. Dbá o pořá-
dek ve volební místnosti, zajišťuje a do-
zírá na průběh hlasování. Po ukončení 
hlasování sčítá hlasy, vyhotovuje zápis 
o průběhu a výsledku hlasování a ode-
vzdává volební dokumentaci do úschovy 
úřadu. 
Členem okrskové volební komise může 
být občan České republiky, který ales-
poň v den složení slibu dosáhl věku nej-
méně 18 let, u něhož nenastala překážka 

výkonu volebního práva a který není kan-
didátem na prezidenta republiky.
Zájemci o práci v těchto komisích, pokud 
nejsou delegováni volební stranou, se 
s uvedením svého jména a příjmení, data 
narození, adresy trvalého pobytu a tel. 
čísla mohou přihlásit:

• písemně na adrese: Úřad MČ Pra-
ha 11 – Odbor vnitřních věcí, Ocelí-
kova 672/1, 149 00 Praha 4 – Háje

• e-mailem: volby@praha11.cz
• osobně na adrese: Úřad MČ Pra-

ha 11, Odbor vnitřních věcí,  
Oddělení evidence obyvatel a osob-
ních dokladů (bílá budova – pasy, 
občanky), Vidimova 1324/4, Pra-
ha 4 – Chodov

• telefonicky – kontaktní osoby: 
Petra Danisová, tel.: 771 261 537, 

267 902 387, Alena Henychová, 
tel.: 267 902 391, Markéta Zand-
tová, tel.: 267 902 316, Mgr. Alena 
Kramešová, tel.: 267 902 386

Odměna za práci v okrskové volební ko-
misi je stanovena vyhláškou Ministerstva 
vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona o volbě pre-
zidenta republiky, v platném znění, a činí 
2500 Kč pro člena, 3100 Kč pro místo-
předsedu a 3200 Kč pro předsedu okrs-
kové volební komise, přičemž výše odmě-
ny představuje souhrnnou částku za obě 
kola volby prezidenta republiky. Součástí 
odměny je dále stravenka za každý od-
pracovaný den.

 Odbor vnitřních věcí



Vážení a milí spoluobčané,
velice si vážím toho, že jsem ve dru-
hém kole senátních voleb dostala dů-
věru a byla jsem zvolena senátorkou. 
Těším se na práci v Senátu, kde chci 
zastupovat všechny občany ve voleb-
ním obvodu č. 19, což zahrnuje měst-
ské části Praha 11, 15, 22, Benice, 
Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, 
Křeslice a Nedvězí.

V Senátu bych ráda využila své zku-
šenosti z komunální politiky a také 
z pomoci při řešení problémů občanů, 
čemuž se jako advokátka věnuji mno-
ho let. Chci přispět ke zlepšení života 
a společenské atmosféry v naší zemi. 
Nadále bych se chtěla zaměřit na do-
stupnost bydlení, což je jeden z nej-
větších problémů v Praze. Zároveň 
chci pomoci, aby lidem, kteří trpí vyso-
kými náklady na bydlení a energie, se 
dostalo rychlé podpory. Rovněž usiluji 
o to, aby ve městě bylo zdravé a pří-
jemné životní prostředí a byla zacho-
vána občanská vybavenost a zeleň. 
Také chci prosadit protikorupční zá-
kony, aby náš stát byl férový a vládlo 
v něm právo a spravedlnost.

Ve volebním obvodu bych si chtěla co 
nejdříve zřídit senátorskou kancelář, 
abych byla s Vámi v maximálním kon-
taktu. Obrátit se na mě budete moci 
v rámci senátorských dnů, během kte-
rých budu pravidelně ve volebním ob-
vodu v senátorské kanceláři. Můžete 
se na mě obrátit i e-mailem nebo te-
lefonicky a můžeme se domluvit na 
schůzce. Vidím to totiž tak, že práce 
senátora zdaleka nespočívá jen v pro-
jednávání zákonů v Senátu, ale stejně 
důležitá je práce ve volebním obvo-
du a spolupráce s místními radnicemi, 
kterým chci rovněž pomáhat řešit pro-
blémy, s nimiž se potýkají.

Bude mi velkou ctí Vás reprezentovat 
v Senátu a budu Vám k dispozici.
Mnohokrát děkuji za Vaši podporu. 

 Vaše Hana Kordová Marvanová

OKÉNKO SENÁTORKY

E-mail: hanamarvanova@gmail.com
Telefon: 605 200 088

Loučení, nebo Na shledanou, nebo…
Vážení a milí,
dovolte mi rozloučit se s Vámi všemi a po-
děkovat Vám za krásný společný život. 
Vždyť trval celých 32 let. Na Jižním Městě 
bydlím samozřejmě déle, ale zastupitelem 
jsem byl 28 let – jedno volební období jsem 
totiž nekandidoval. Ať už jsem byl staros-
tou (celkem 10 let), nebo radním, vždycky 
jsem se snažil svou prací pomáhat obyva-
telům Jižního Města. Poslouchal jsem jejich 
názory a snažil jsem se řešit jihoměstské 
problémy. Někdy to opravdu nebylo leh-
ké. Co člověk, to názor, co zastupitel, to ná-
zor a co politická strana nebo sdružení, to 
názor. Co chtěli jedni, nechtěli druzí a třetí 
přišli často uprostřed schválené akce s po-
žadavky na zásadní změny. Strany, zastupi-
telé, lidé... Přesto mne to léta opravdu ba-
vilo a těšily mne výsledky hmatatelné i ty, 
které nejsou na první pohled vidět. 

Nelze vyjmenovat všechno. Ale byl jsem 
např. od počátku u koncepce a výstavby 
OC Chodov, sledoval průběh této velké akce 
a nakonec jsem se zúčastnil otevření celé-
ho Centra, které vzniklo na místě chátrají-
cích základů kdysi plánovaného kulturního 
domu Devětsil. Do Centra, dnes Westfiel-
du Chodov, také chodím, nakupuji a potká-
vám tam spousty svých spoluobčanů. Dál 
jen tak namátkou – zavedl jsem každoroční 
setkání vedení radnice s řediteli škol, uvedli 
jsme v život Kulturní centrum Zahrada. Ini-
cioval jsem vznik Sportovních her seniorů, 
první se konaly v roce 1999 jako příspě-
vek k Mezinárodnímu roku seniorů, a letos 
v červnu jsem zahajoval už jejich 22. ročník. 
Prožil jsem s vámi začátky privatizace by-
tového fondu a podporoval jsem proměnu 
šedého JM na JM plné barev. Zavedl jsem 
i stále velmi oblíbenou akci Vítej mezi námi 
(tzv. vítaní občánků) a v roce 1999 jsme za-
ložili další tradiční akci – Dny Prahy 11, le-
tos se konaly už po třiadvacáté. Domluvili 
jsme také další oblíbenou akci – Balonmá-
nii, přehlídku balonů s lidskou posádkou. 
Ty se nad Jižním Městem poprvé vznesly 
v roce 1995. Tato akce, později přejmeno-
vaná na Balonstory, bohužel časem zanikla. 
A před dvěma lety se mně podařilo i k nám 

na Jižní Město zavést Senior taxi, které je 
seniory velmi využívané. 

Je víc než měsíc po volbách a na světě ješ-
tě stále není návrh na složení nové rady 
Prahy 11. Zdá se, že jednání jsou velmi ob-
tížná, byť z nově zvolených 35 zastupitelů 
je pouhých 11 nováčků. Ostatních 24 se-
dělo v jihoměstských zastupitelských lavi-
cích již v minulém volebním období. Já už 
mezi nimi ale nejsem, protože jsem nekan-
didoval. Už to totiž není tak úplně můj svět. 
Mými kolegy jsou lidé podstatně mladší 
(někteří už by mohli být skoro mými vnou-
čaty) a je to znát. Žijí na sociálních sítích, 
které já nemám rád a vůbec je neužívám. 
Jejich myšlení je mnohdy o hodně jiné (niko-
liv špatné!) než to moje. Budoucnost však 
patří jim, proto je na čase uvolnit jim místo. 
Ale na tu dlouhou řadu zastupitelských let 
budu vzpomínat. Snad to budou vzpomín-
ky většinou dobré, neboť na to špatné se 
většinou zapomíná.

Zažil jsem toho opravdu hodně. Jen tak na-
mátkou. Provázel jsem pana prezidenta 
Havla po Jižním Městě při zahájení školní-
ho roku 1995/1996 a měl jsem tu čest po-
dat si v březnu roku 1996 ruku s anglickou 
královnou Alžbětou II. při její jediné návště-
vě Prahy. A určitě budu vzpomínat a rád na 
spoustu dalších zážitků a na všechny ty, 
s kterými jsem během práce na radnici spo-
lupracoval, na novomanžele, které jsem od-
dával, na malé děti, které jsem vítal mezi 
námi, na seniory, které jsem navštěvoval.

Loučím se s Vámi, kteří jste četli mé sloup-
ky v Klíči, kteří jste mně občas psali či tele-
fonovali, i s těmi které potkávám... Loučím 
se s Jižním Městem s dobrým pocitem, 
že jsem mu snad trochu prospěl. Budu se 
sem rád vracet, vždyť jsem tu prožil hez-
kých 35 let. 

Ing. Petr Jirava 
(za ANO) 

radní pro sociální  
věci, zdravotnictví 

a bezpečnost
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Spolupráce s Českou školní inspekcí v rámci MAP III
V polovině října proběhl v rámci vý-
jezdního zasedání MAP III workshop 
na téma Kvalitní škola. To je metodic-
ký portál České školní inspekce, v němž 
jsou inspirace pro vlastní hodnoce-
ní školy a který poskytuje vedení škol 
i učitelům na jednom místě mnoho rele-
vantních podkladů využitelných při sle-
dování kvality vzdělávání a při aktivi-
tách vedoucích k jejímu zvyšování.

Workshopu se účastnili zástupci vedení 
škol podílejících se na projektu MAP III, 
zástupci Odboru školství a kultury 
MČ Praha 11 a starosta Jiří Dohnal. 
V přátelské atmosféře inspektoři ČŠI 

představili dokument a portál Kvalitní 
škola. Zaznělo mnoho příkladů z pra-
xe, na kterých vysvětlovali použití kri-
térií hodnocení v inspekčních zprávách. 
Ve druhé části workshopu se ředitelé 
rozdělili do dvou skupin: jedna pro MŠ 
a druhá pro ZŠ. Interaktivní formou ře-
šili s inspektory modelové i reálné situ-
ace. Věnovali se především hodnocení 
kvality výuky. O tom, že bylo toto se-
tkání přínosné pro všechny zúčastněné, 
svědčí to, že bylo domluveno pokračo-
vání workshopu, které by mělo proběh-
nout za půl roku a bude zaměřené na 
diferenciaci výuky. 
 Realizační tým MAP III
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Herní zóna ve Sportovním areálu Hrabákova je konečně hotová
Už během letních prázdnin začaly v areá-
lu práce na nové herní zóně, kterou si ze-
jména děti z družiny z nedaleké základní 
školy přály. Vše mělo být hotové už bě-
hem září, bohužel ale akci nepřálo poča-
sí, které oddálilo jak položení speciálních 
dopadových ploch z pryžové lité štěp-
ky, tak vytvoření nových travních ploch 
v místě po zrušeném beachvolejbalovém 
hřišti. Zóna, umístěná u lesa v zadní čás-
ti areálu, je nyní už kompletní – děti i žáci 
si mohou nově hrát na 4,5 metru vyso-
ké lanové pyramidě, houpat se v houpa-
cím hnízdě nebo využít domek na kůlech 
jako svou skrýš. Vše doplňuje dřevěný al-
tán, jenž kromě posezení ve stínu nabí-
zí i možnost k využití jako venkovní učeb-
na. Celá akce byla realizována za finanční 
podpory společností Passerinvest group, 
a.s., a Roztyly Plaza, a.s.

Dokončuje se rekonstrukce fotbalového hřiště u ZŠ Mikulova
Stav tohoto hojně využívaného hřiště, 
kde kromě žáků místní základní školy tré-
nuje a hraje svá soutěžní utkání i spor-
tovní klub FK Dukla Jižní Město, pomalu 
přestával být vyhovující. Letos jsme pro-
to požádali hlavní město Praha o to, aby 
nám s finančně nákladnou opravou vy-
pomohlo. Dotaci ve výši 6 milionů korun 
jsme získali a po jejím obdržení jsme pak 
mohli potřebnou komplexní rekonstrukci 
povrchu umělého hřiště zahájit. Vybraný 
umělý trávník je vyhovující pro tělesnou 
výchovu, amatérský sport a plně splňu-
je i soutěžní standardy požadované pro 
utkání pořádaná pod hlavičkou 
Fotbalové asociace ČR.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Renovace pěších vazeb
Chůze bývá označována za nejpřirozenější způsob pohybu městem. V době 
výstavby sídliště bylo pamatováno na řadu pěších vazeb, které však již po letech 
zchátraly. Proto mám radost, že hl. m. Praha nám přislíbilo komplexní opravu dvou 
schodišť a opěrné zdi u obchodu Norma v ulici Tatarkova a Cyprichova. V příštím 
roce by měla být zpracována projektová dokumentace a v dalším roce oprava.

Od roku 2019 jsme žádali Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy, a. s., 
(TSK) o opravu nosné stěny a chodníku 
podél ulice Ryšavého. Po letech příprav 

je nyní oprava zahájena. Nejprve bude sa-
nována samotná zeď a poté chodník ve-
doucí k metru Roztyly.

Kromě oprav se daří veřejný prostor 
i rozvíjet. V podchodu u autobusové za-
stávky Dědinova probíhá výmalba mura-
lu s názvem Stay strong. Dílo mexické-
ho umělce Pólvory je součástí projektu 
„Umění pro město“, které realizuje Gale-
rie hl. m. Prahy. S muralem se čekalo na 
komplexní dokončení opravy podchodu 
a bude doplňovat již existující výmalbu 
s motivy podmořského světa od dětí ze 
ZŠ Pošepného.

Chodník spojující ulice U Modré školy 
a Kupeckého byl osazen novým veřejným 
osvětlením od Technologie hl. m. Prahy, 
a. s. Touto úpravou, kromě zvýšení kom-
fortu, usilujeme o zvýšení bezpečnosti.

Jako každý rok bude zimní údržbu námi 
svěřených komunikací provádět společ-
nost Jihoměstská majetková, a. s. Údrž-
bu plánujeme ve stejném rozsahu jako 
v minulém roce s drobným posílením na 
nejvytíženějších místech. Rozdělení ko-
munikací, které udržuje TSK a naše měst-
ská část, najdete na našich webových 
stánkách v sekci Doprava/
zimní údržba 2022/2023. 

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici
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Pergoly na Jižním Městě II a Jižním Městě I
V únorovém Klíči jsme vás informovali 
o tehdy probíhajících úkonech, které 
probíhaly přímo v terénu, a to na všech 
dřevěných pergolách na Jižním Městě II 
a na pergole Mendelova na Jižním 
Městě I. Výstupem bylo zpracování 
komplexního odborného posudku, 
který hodnotil stav těchto staveb. 

Dvě pergoly na Jírovcově náměstí a troj- 
dílná pergola podél bytových domů Klí-
rova se nacházely na pozemcích hlavní-
ho města Prahy. Závěr námi zadaného 
posudku vyhodnotil stav všech těchto 
pergol jako havarijní, proto jsme hlav-
ní město vyzvali k urgentnímu řešení 
celé situace. Na základě této výzvy pak 
Praha prostřednictvím správce Jírovco-
va náměstí, kterým je společnost TSK 
(Technická správa komunikací), tamní 
pergoly odstranila. Další pražská spo-
lečnost Urbia nyní – v době uzávěrky to-
hoto Klíče – řeší odstraňování pergoly 
Klírova. 

U všech zbývajících pergol (kruhové per-
goly ve vnitroblocích Augustinova, Pe-
týrkova, Klírova a Nechvílova a podélná 
pergola Petýrkova, všechny na JM II na 
pozemcích městské části Praha 11) bylo 
konstatováno, že i ony jsou z dlouho-
dobého hlediska nevyhovující (zejména 
kvůli výskytu dřevokazných hub a degra-
daci povětrnostními vlivy). Doporučení 
odborného statika je i tyto pergoly ve 

střednědobém horizontu (do 5 let) od-
stranit, u pergol Petýrkova již do 2 let. 

Proto jsme v půlce října pro obyvatele 
ze sousedství uspořádali veřejné setká-
ní, na kterém se diskutovaly možnosti, 
jak prostor po odstraněných pergolách 
výhledově upravit. U pergoly Mendelo-
va na Jižním Městě I, jejíž dřevěnou část 
jsme nechali odstranit již na jaře, jsme 
veřejné setkání ohledně budoucí podoby 

prostranství uspořádali v květnu. Pro-
jekt úpravy je před dokončením a přípra-
vou pro výběr realizační firmy.

Podrobný zápis z obou uvedených se-
tkání si můžete přečíst na webových 
stránkách zdrava.praha11.cz nebo na  
facebook.com/zdravapraha11.

Ing. arch. Kristýna Jirsová
koordinátorka Zdravé Prahy 11

Trampolíny a další novinky 
na dětském hřišti Borošova
Letos v květnu jsme uspořádali ve-
řejné setkání ohledně výběru nových 
herních prvků místo dosluhující herní 
sestavy. Účastníci zejména z řad dětí 
si nejvíc přáli zemní trampolíny, ruč-
kovadlo nebo lezeckou stěnu. To vše 
i další prvky jsou již ve výrobě, a po-
kud bude přát počasí, budou nainsta-
lovány začátkem listopadu. Na závěr 
ještě doplníme lavičky do nových po-
zic tak, aby byly blíž herním prvkům 
a ne jen na jednom místě kolem písko-
viště. Věříme, že se vám hřiště v no-
vém bude líbit :)

První jihoměstské letničkové záhony
Desítky jihoměstských květnatých luk, 
které jsme v minulých třech letech za-
ložili, mají již „po sezoně“, jsou tudíž 
posečené.

Chtěli jsme však, aby i v tuto část roku 
na Jižním Městě ještě něco kvetlo, a pro-
to jsme letos na přelomu jara a léta zalo-
žili i několik tzv. letničkových záhonů, kte-
ré budou v ideálním případě kvést až do 
prvních mrazíků.

Aby byl výsledný efekt co nejzajímavěj-
ší, zvolili jsme kombinaci dvou směsí – 
růžovofialovou s dominantní složkou 
krásenek a fial a bílým akcentem řebříč-
ku, a tzv. plzeňskou květnici, která byla 
speciálně namíchaná v rámci oslav Plzně 
jako Evropského hlavního města kultury 
v roce 2015. Ta je převážně žlutooran-
žová plná sluncovek, měsíčků a kopre-
tin s příměsí modrých chrp i dalších dru-
hů. Tyto záhony najdete např. v parku 
u Chodovské tvrze, u opatovské knihov-
ny nebo ve vnitroblocích Pe-
týrkova a Nechvílova.

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí

Další nové stromy  
pro Jižní Město
V průběhu podzimu vysazujeme v růz-
ných lokalitách Prahy 11 dalších 54 
nových stromů. Vybrali jsme jak dru-
hy, kterým se v Praze 11 dlouhodobě 
daří (např. javory a lípy), tak i ty, které 
by měly podmínky Jižního Města dob-
ře zvládat (např. morušovníky a jírov-
ce). Do vybraných míst přibydou též 
ovocné stromy, a to např. slivoně, mi-
špule nebo višně.
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District NewsНОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИНОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИ

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) 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) 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. 
֍ Persons with temporary protection will need to register online 
for visa extension. The registration will be open from 1.1.2023 to 
31.3.2023. After registering, the person will get an appointment 
to visit the MOI Department of asylum and migration policy 
(it’s not clear for now if the appointment time will be assigned 
or there’ll be an option to choose the time). You won’t need 
a digital identity to register, but if you have one, it will simplify the 
process. The second step will be for the person with temporary 
protection to stop by the Department of asylum and migration 
policy to get a new visa sticker. The stickers will be issued during 
the following months. Those who will have registered for visa 
extension but haven’t got the new sticker yet, will have the so-
called fiction of temporary protection extension. This means that 
such a person will be regarded as someone holding temporary 
protection, and their previous sticker will be considered valid (it 
will also be recorded in the systems). 

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. ֍ Особам з тимчасовим захистом 
необхідно буде зареєструватися онлайн для продовження візи. 
Реєстрація буде відкритою з 1.01.2023 до 31.03.2023. Після 
реєстрації ви отримаєте дату візиту у Департамент міграційної 
політики OAMP (наразі невідомо, чи дату призначатимуть 
автоматично, чи можна буде її вибрати). Для реєстрації 
необов’язково мати електронну ідентифікацію (digitální identita), 
але з нею процес буде простішим. На наступному етапі особа 
з тимчасовим захистом з’явиться у призначений день у філіалі 
OAMP, де отримає нову візу. Вклеювання нових віз буде 
проходити протягом наступних місяців. Той, хто зареєструється 
на продовження візи, але не матиме ще нової візи, буде мати 
т.зв. фікцію продовження тимчасового захисту. Тоді таку 
особу будуть розглядати як особу з тимчасовим захистом, і її 
попередня віза будуть вважати дійсною (це буде вказано і в 
системі).

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.֍ Prague 11 with the support of 
the Ministry of the Interior and mainly in cooperation with the 
Evangelical Church of John Milíč of Kroměříž (address: Donovalská 
53) organises regular community get-togethers “We’ll eat what we 
cook”. You are cordially invited! The dates till the end of the year: 
4.11.; 25.11.; 9.12.; 16.12. Contact person: Мария/Maria: +420 
702 133 036. ֍ We invite you to the Prague 11 branches of the 
municipal library! You can find two branches here: Chodov branch: 
Jírovcovo náměstí 1782/1; Opatov branch: Opatovská 1754/14. 
The library has long been much more than just a place to borrow 
books; it’s a space where lots of cultural and educational activities 
take place, (language courses, a book club, theatres, concerts, 
conversations with interesting people or art workshops. ֍ Starting 
from 19.10. we open an “Art club” at the Opatov branch of the 
municipal library. This club is open for all kids age 5 and over. The 
art club will make a pleasant space for different arts activities, 
conversations and meeting new friends. Participating in the club is 
free of charge. It takes place every Wednesday from 4PM to 6PM. 
If you’re interested in visiting the club contact Mariia: +420 702 
133 036.

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. ֍ Міська 
частина Прага 11 за підтримки Міністерства внутрішніх справ 
та у співпраці з євангельською церквою у костелі Яна Міліча 
з Кромнєржіжа (Kostel Jana Milíče z Kroměříže, Donovalská 53) 
регулярно організовує зустрічі спільноти під назвою “Co si 
uvaříme, to si sníme”. Щиро запрошуємо! Дати зустрічей до кінця 
року: 4.11.; 25.11.; 9.12.; 16.12. Контакт: Марія/Maria: +420 702 
133 036. ֍ Запрошуємо вас до філіалів міської бібліотеки на 
території Праги 11! Тут знаходяться два філіали: філіал Ходов: 
Jírovcovo náměstí 1782/1; філіал Опатов: Opatovská 1754/14. 
Бібліотека – це вже давно не лише місце, щоб позичити книжку, 
але простір для проведення часу, де відбувається багато 
культурних та освітніх занять (мовні курси, читацький клуб, 
театр, концерти, бесіди з цікавими особистостями або мистецькі 
заняття). ֍ З 19.10. відкривається у філіалі міської бібліотеки на 
Опатові “Творчий клуб”. Цей клуб відкритий для всіх дітей віком 
від 5 років. Творчий клуб у бібліотеці стане приємним простором 
для різноманітних мистецьких занять, розмов і знайомств 
з новими друзями. Участь безкоштовна. Клуб проходить 
щосереди з 16:00 до 18:00. Якщо вам це цікаво, звертайтеся до 
Марії: +420 702 133 036.

«Місцеві місцевим» (Místní místním) це організація, яка збирає 
мережу солідарних закладів для людей у скруті. Дізнатися більше 
можна на сайті: mistnimistnim.cz, а тут ви знайдете посилання 
на карту соціальних підприємств: mapabezdomova.cz ֍ Діти 
іноземців, що перебувають на території Чехії на основі дозволу 
на перебування на понад 90 днів, мають законний обов’язок 
відвідувати початкову школу. Відвідування початкової школи 
обов’язкове і триває дев’ять років. Обов’язковим є і рік дошкільної 
освіти перед вступом у початкову школу. 

Locals for locals are an association creating a network of 
solidarity businesses for people in need. More details are 
available here: mistnimistnim.cz, where you can also find the 
map of solidarity businesses: mapabezdomova.cz ֍ 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. 

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

КУЛЬТУРА Й ОСВІТА КУЛЬТУРА Й ОСВІТА 
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Marihuana pro děti už není tak zajímavá, nyní mají nový trend
Mladí Češi se drží na předních místech statistiky uživatelů konopných 
drog. Ve skupině od 15 do 16 let skrz zkušenosti s marihuanou či hašišem 
mají dokonce prim v celé Evropě. V této věkové skupině má v Česku 
aspoň jednu zkušenost s konopím 37 procent lidí. Nejjednodušší období 
pro mladé, kdy začít experimentovat s drogami, jsou letní měsíce. 

O prázdninách jim experimenty s drogami 
procházejí velmi snadno, často bez jediné-
ho povšimnutí dospělých. Pokud vidí, že 
jim to projde, je to pro ně signál k tomu, 
aby to opakovaly častěji než třeba jen 
o víkendech, jak je to obvyklé v průběhu 
školního roku. Největší nárůst ale bývá za-
znamenán až v listopadu, tedy s prodle-
vou, až se projeví školní selhávání dětí, co 
o prázdninách začaly užívat drogy.

Jestliže máte podezření, že váš potomek 
bere drogy nebo jinou návykovou látku, 
měli byste věnovat větší pozornost va-
rovným signálům. Mezi ně patří výkyvy 
nálad, časté poruchy spánku, výměna 
kamarádů, ztráta zájmů, agresivita, ale 
také to, že se doma začnou ztrácet věci 
nebo peníze. Některé příznaky mohou 
být jen projevem puberty, dohromady ale 
mohou znamenat závažnější problém.

Bohužel nejen marihuana nebo hašiš 
jsou lákavé pro mladé. V poslední době 
se objevil nový trend. Ať už to jsou niko-
tinové sáčky, o kterých jsme vás informo-
vali již dříve, tak v poslední době přibývá 
mladistvých závislých na Kratomu, který 
je bohužel dostupný všude.

Kratom je rostlina z jihovýchodní Asie, 
kde už po tisíciletí napomáhá tradiční 

medicíně. Své příznivce si prášek z je-
jích listů našel i v Česku. Přírodní stimu-
lant si však navzdory opioidním účinkům 
a riziku vzniku závislosti mohou koupit 
i děti. Nejběžnější způsob užívání je žvý-
kání čerstvých nebo sušených listů nebo 
vylouhování v podobě čaje. Sušené listy 
je možné také kouřit. Nejčastěji se však 
můžete setkat s drcenými listy, které se 
prodávají v podobě zeleného až tmavě 
zeleného prášku. Ten se poté konzumuje 

s vodou, čajem či slazeným nápojem. 
Kratom je možné zakoupit i v tabletách 
a v podobě tekutého extraktu. 

Při užití malé dávky a navození stimulují-
cího účinku se může objevit zrychlené bu-
šení srdce, svědění kůže, nevolnost, ztrá-
ta chuti k jídlu. Při dlouhodobém užívání 
se mohou objevit úbytky na váze, chro-
nická únava. Po užití vysoké dávky Krato-
mu se výrazně nedoporučuje pít alkohol. 
Byly popsány případy smrti způsobené 
kombinací alkoholu a vysoké dávky Kra-
tomu. Další negativní účinky mohou být 
zácpa, pocity zmatenosti a nadměrné 
pocení. Dlouhodobé užívání Kratomu se 
může podepsat i na psychice uživatele. 
Jedinec se může potýkat s celkovým vy-
čerpáním, depresemi až psychózou. Při 
kombinaci s jinými psychoaktivními lát-
kami může dojít k přetížení organismu až 
k úmrtí. Kratom by se neměl kombinovat 
s dalšími drogami, obzvlášť s kokainem, 
amfetaminy a alkoholem. Kratom je lát-
ka, která může vyvolat závislost na opiá- 
tech. Dostupná je bez omezení všude, 
ve večerkách, ve speciálních automatech 
nebo na internetu.

Situace není úplně ideální zvláště proto, 
že Kratom není na seznamu zakázaných 
látek, není považován za potravinu ani 
za potravinový doplněk, kosmetiku ani 
vlastně za nic, co podléhá hmatatelnému 
kontrolnímu rámci.

Bc. Petra Víznerová,  
oddělení krizového řízení

Život na Jižním Městě

Doučování v knihovně zábavně a zdarma
V Městské knihovně v Praze díky spolupráci s organizací Nová škola, o. p. s., 
probíhá doučování, které je dostupné a otevřené všem dětem, jež potřebují 
jakoukoli pomoc se školou – od kontroly domácího úkolu přes podporu 
při zvládání běžné školní látky až po pomoc s přípravou na přijímačky. 

Děti nemusí (ale mohou) chodit do knihov-
ny pravidelně, nemusí se předem hlásit, 
nemusí být ani v knihovně registrovaní, 
stačí přijít. „Náš program není běžné in-
tenzivní doučování, jsme spíše prevencí, 
aby dítě ve škole nespadlo do hlubších 
potíží. Pomoc potřebuje občas každý, 
chceme, aby byla dostupná a otevřená 
všem dětem,” vymezuje program prv-
ní pomoci se školou metodik programu 
Michal Kryl a dodává, že častými klien- 
ty jsou děti s odlišným mateřským jazy-
kem. „S nástupem ukrajinských dětí do 
pražských škol počítáme s tím, že i ony 
využijí naši pomoc. A připravujeme na to 
i naše dobrovolníky.” 

Dobrovolníci jsou nejčastěji studenti 
středních a vysokých škol. V pravidelný 
určený čas jednou týdně čekají v knihov-
ně a jsou připraveni poskytnout každé-
mu dítěti takovou podporu, jakou potře-
buje. To, že dobrovolníci často dopředu 

nevědí, koho a co budou doučovat, a ne-
mohou se tak připravit, jim umožňuje hle-
dat s dětmi cestu k informacím a pocho-
pení společně. Děti tak získávají důležité 
kompetence pro spokojený život, jako je 
schopnost učit se, říkat si o pomoc, ne-
bát se chyb a nevzdávat se při prvním 
nezdaru. V knihovně děti nacházejí inspi-
rativní a podpůrné prostředí pro vlastní 
samostatnou práci a vytváří si tak do bu-
doucna studijní návyky. 

Více o programu Společně v knihov-
ně a přesné časy doučování na poboč-
kách najdete na www.novaskolaops.cz/
spolecne-v-knihovne-o-co-jde.

Zeptali jsme se knihovníků | Proč podle 
vás do knihovny doučování patří? 

Daniela Jelínková, Opatov | Doučování 
do knihovny patří, protože to není ško-
la. Stále velká část dětí vnímá „chození 

do školy“ jako povinnost, jako něco, co se 
musí každý den – rodiče do práce a děti 
do školy. 

Knihovna není škola – je to otevřený pro-
stor, kam můžete přijít a zase odejít. Je 
přátelská!! Děti se cítí bezpečně a klidně. 

Pobočka, kde aktuálně probíhá doučo-
vání: Praha 11 – Opatov

 Nová škola o.p.s.
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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:  
Z Hájů na Výstaviště, na Babu a po stopách hvězd
Kdy: 14. 11. 2022 (pondělí)
Odjezd: 10:00 h Háje, u kostela
Délka trasy: 45 km
Trasa: Háje, Chodov, Krč, Braník, Podolí, Kampa, Letná, Ho-
lešovice, Bubeneč, Dejvice, Holešovice nebo Florenc metro. 
Na cestu vás zve Mirja.
Víte, kolikrát na Výstavišti hořelo? Jak Křižík trumfnul 
Londýn i Paříž? Kde je největší obraz ČR? Jaký je pří-
běh zříceniny Baba? Kde bydleli a co zde zažili Baa-
rová, Burian, Řezáč a Bouda? Nejen to se dozví-
te na projížďce s Mirjou.

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH 
SENIORŮ: AMERIKA
Kdy: 10. 11. 2022 (čtvrtek)
Sraz: Hlavní nádraží u pokladen
Odjezd: 8:51 h
Délka trasy: 17,5 km
Trasa: Černošice – Vonoklasy – Robín – 
Mořina – Karlštejn
Na co se můžete těšit: Velká Amerika, 
Malá Amerika, Mexiko, Kanada. Názvy 
evokující dálky a přitom tak blízko. Ro-
mantika cesty nekončí při pohledu na 
bývalý lom Velká Amerika, ba právě na-
opak. Limonádový Joe, kdo by ho ne-
znal. Právě tady se proháněl na svém 
bělouši při natáčení slavného filmu. 
A nejen zde, i v lokalitě Mexika a Malé 
Ameriky. Filmová krčma zmizela už 
dávno, vezměte si svačinu. Na natěše-
né výletníky je připraven Jindra. 
VÝLET JE VHODNÝ PRO ZDATNĚJŠÍ 
SENIORSKOU POPULACI!

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Malvazinky 
Kdy: 12. 11. 2022 (sobota) v 10:00 h a ve 14:00 h
Sraz pro všechny vycházky: u hlavní brány do hřbitova, zastávka autobusu 
137 „U Smíchovského hřbitova“ nebo „Urbanova“.
Poznámka: Počet účastníků omezen, nutná rezervace na tel. č. 724 
603 317. V případě většího zájmu se bude vycházka opakovat.

Hřbitov Malvazinky se nachází v části pražské čtvrti Smíchova zvané 
podle někdejší usedlosti Na Malvazinkách. Hřbitov byl založen v roce 
1876 podle návrhu Antonína Viktora Barvitia v místech, kde se nacháze-
ly hospodářské usedlosti z někdejšího odkazu malostranského měšťana 
Tomáše Malvazyho v době po zrušení původního smíchovského hřbitova 
u kostela na dnešním Arbesově náměstí. Svou rozlohou (7,58 ha) i počtem 
pohřbených patří mezi největší hřbitovy v Praze. 
Dominantou hřbitova je novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba, postave-
ný v letech 1894 až 1896 podle plánů architekta Adolfa Duchoně. Na hřbi-
tově je pohřbeno několik desítek významných československých i českých 
osobností. Procházkou vás provede Jelena.

TURISTICKÝ VÝLET pro seniory: 
Brandýskými lesy

Kdy: 15. 11. 2022 (úterý)
Sraz: 8:20 h Letňany, nástupiště F
Odjezd: busem 375 v 8:28 h
Délka trasy: 12 km, možnost pro-
dloužení do Kostelce nad Labem. 
Trasa: Brandýs n. Labem – Stará Bo-
leslav – Hlavenec – Lhota. Projde-
me se podzimním lesem, také kolem 
známého jezera či pískovny u Lhoty 
a v Hlavenci uvidíme velkolepé sou-
soší od sochaře Brauna. 
Na další společný výšlap s vámi se 
těší Jitka.

ZVEME VÁS NA: TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 
Kdy: 9. 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.

MOZKOVÝ JOGGING S IVOU pokračuje 
KDY: 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12. vždy od 15:00 h
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.

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU:  
Právo na straně seniorů v době 
inflace a energetické krize 

Dne: 3. 11. (čtvrtek) od 14:30 h 
v klubu seniorů DPS Blatenská 
2146/4
Dne: 1. 12. (čtvrtek) od 14:30 h 
v Křejpského 1502/8 v jídelně Stra-
vovacího centra
Přednášející: Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., 
advokát
Obsah: Změny dlouhodobých smluv 
v souvislosti se zdražováním energií, 
inflační doložky v nájemních smlou-
vách, sociální dávky na bydlení atd., 
vč. prostoru pro dotazy. ZDARMA, 
bez nutnosti rezervace!
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ZVEME VÁS NA: MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
Kdy: 7. 12. 2022 (středa) od 13:30 do 17:30
Kde: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 
1502/8 
Cena: 180 Kč 
Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby 
k tanci i poslechu. Navštíví nás Mikuláš se svými po-
mocníky. Servírovat se bude občerstvení (smažený kuřecí ří-
zek a bramborový salát, vánočka, balený perník, káva, voda, 
pomazánka a pečivo). Oslovte své přátele a známé, prostě 
přijďte mezi nás, bude nám fajn. 
V případě zájmu nás kontaktujte od 15. do 30. 11. 2022 
na tel. číslech: 605 819 096, 724 603 317. Vstupenku 
uhraďte po předchozí tel. dohodě na adrese: Dům s pečo-
vatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 2. patro účtárna 
8:00–11:00, 13:00–15:00 h.

PORADENSKÉ CENTRUM  
PRO PEČUJÍCÍ a OSOBY ZÁVISLÉ NA PÉČI 
Nově otevíráme pro vás: PORADENSKÉ CENTRUM PRO PE-
ČUJÍCÍ a OSOBY ZÁVISLÉ NA PÉČI (senioři, zdravotně po-
stižení) ve spolupráci s poliklinikou ambulantních 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. 
Sociální pracovnice poskytnou sociální poradenství k sociál-
ním dávkám pro seniory a osoby zdravotně postižené, pora-
dí, jak požádat o kompenzační pomůcky, na jaké registrova-
né soc. služby se obracet a další informace (www.jmsoc.cz, 
724 603 303).

Výlet na zámky Častolovice a Nové Hrady
V podzimním období jsme se vydali 
se seniory z Jižního Města na výlety, 
které finančně podpořila MČ Praha 11 
a organizačně zajistila JMS a.s.

V září jsme se vypravili na dva celodenní 
výlety v termínech 20. a 22. září se stov-
kou obyvatel seniorského věku z Jižního 
Města. Prohlédli jsme si interiéry zám-
ku Častolovice vybavené cennými umě-
leckými díly od renesance až po bieder-
meier a obdivovali jsme také nádhernou 
květinovou výzdobu jak uvnitř zámku, 
tak i v jeho exteriéru. Pohodovou atmo-
sféru místa někteří umocnili posezením 
v místní kavárničce. Svým prostředím 
nás oslovil i zámek Nové Hrady obklope-
ný stylově upravenými zahradami a inte-
riéry vybavenými nábytkem v proměnách 
století. Prostorami provedl část z účast-
níků dokonce sám majitel. Obě navštíve-
ná místa v nás zanechala krásný dojem.

Výlety za stavitelským umem Jana Blažeje Santiniho Aichela
Za skvosty západních Čech jsme se vyda-
li hned dvakrát – 6. a 11. října se zájem-
ci o architekturu. Navštívili jsme kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga 
a sv. Benedikta v Kladrubech přestavěný 
dle projektu J. B. Santiniho. Po vydatném 
obědě byl dalším cílem našeho putování 

klášter Mariánská Týnice u Kralovic, ně-
kdejší poutní místo bývalého cisterciácké-
ho kláštera. Celý barokní areál nese jedno-
značný rukopis Santiniho návrhu a svým 
konceptem vyzývá k odpočinku a tichému 
zamyšlení. Pod novou kopulí chrámu Zvě-
tování p. Marie, kde se nad námi otevřel 

šedesátimetrový prostor, jsme vzhlíželi 
s respektem jak k samotnému architekto-
vi, ale i soudobému umu řemeslníků, kteří 
objekt opravili dle původních metod a tech-
nologií. Slunečné počasí jen umocnilo cel-
kový dojem z navštívených památek i spo-
lečně stráveného dne. Jana Holubová.
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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

Vepřová pečeně 154,90 Kč 144,90 Kč
Vepřová kýta 174,90 Kč 164,90 Kč
Špekáčky 179,90 Kč 159,90 Kč
Krůtí šunka z prsou 259,90 Kč 239,90 Kč
Sedlácká klobása 199,90 Kč 179,90 Kč
Brusinková paštika 169,90 Kč 149,90 Kč

Navštivte nás i v našich dalších  
prodejnách v Praze nebo nakupte na eshopu. 

www.krecekkk.cz 
masokrecek.cz

Platnost akce 24. 10. – 4. 11. 2022 nebo do vyprodání 
zásob. Ceny jsou uvedeny za kg a bez DPH.

Rodinná půjčovna 
obytných vozů Scarabeus

Dovolená kdekoliv 
se rozhodnete!

▷ nová auta
▷ stačí ŘP sk. B
▷ rozumné ceny
▷ máme ještě volné termíny 
     na letní i zimní sezónu

Auta předáváme 7 dní v týdnu 
ve Veleni (Praha-východ), 
po domluvě přivezeme.

Telefon: 737 114 955
www.facebook.com/PujcovnaScarabeus
www.pujcovnascarabeus.cz

SLEVA 10 %
na období 1. 10. – 30. 4.
Pro využití napište v rezervaci 
do poznámky kód KLÍČ.
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88
E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná plo-
cha bytu 73 m2, v OV. Nachází se 
ve 2. patře ze 4. Byt je po částečné 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Květnového vítězství, Chodov

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 78 m2, v 
OV. Nachází se ve 3. patře z 8. 
Byt je po rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Hrudičkova, Chodov

Prodej bytu 3+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 65 m2, v OV. Na-
chází se ve 2. podlaží z 9. Byt 
je po celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Lečkova, Chodov

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 50 m2, v OV. Nachází se v 
1. podlaží z 8. Byt je v původním 
stavu.

PRODEJ BYTU 2+kk
Janovská, H. Měcholupy

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskleno), 
užitná plocha bytu 67 m2 a lodžie 
67 m2, v OV. Nachází se v 6. pod-
laží z 9. Byt je po částečné rekon-
strukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Benkova, Chodov

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 43 
m2, v OV. Nachází se ve 2. podlaží z 
5. Byt je v původním stavu.

PRODEJ BYTU 2+kk
Ve Struhách, Bubeneč

Prodej bytu 3+kk s terasou a 
předzahrádkou, podlahová plo-
cha bytu 97 m2, v OV . Nachází 
se v 1. podlaží ze 13. Byt je novo-
stavba.

PRODEJ BYTU 3+kk/T/GS
Zvěřinova, Strašnice

Prodej bytu 3+kk s balkonem (za-
skleno), užitná plocha bytu  79 m2, 
v OV . Nachází se ve 3. podlaží z 9. 
Byt je po celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+kk/B/GS
Mikulova, Chodov

Nenechte se
připravit o svou
nemovitost!

Máte dluhy, exekuce, exekuční
příkaz k prodeji nemovitosti?

Narazili jste na lichváře?

Hrozí Vám riziko, že přijdete
o svou nemovitost v dražbě?

Někdo Vás podvedl?

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

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

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

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

Simono, řekněte mi, jaké bylo vaše jiho-
městské dětství?

Mám tuhle dobu spojenou s moc hezkými 
vzpomínkami. Jižní Město je moje dětství, 
vyrůstala jsem tu. Rodiče se sem nastěho-
vali v druhé půlce 70. let s mou starší sest-
rou a se mnou jako čerstvým miminkem. 
Získali tu svůj vůbec první byt, a i když za-
čátky života tady byly poněkud provizorní, 
byli jsme tu šťastní. Já mám tuhle část Pra-
hy spojenou s dobrodružnými hrami v „di-
vočině“. Bydleli jsme na Hájích, kousek od 
Milíčovského lesa a rybníka. Co si pamatu-

ji, pořád jsem byla s dětmi venku. Stavě-
li jsme si bunkry, hráli na horolezce, když 
jsme zdolávali věže z naskládaných pane-
lů, nebo objevovali nová území za vápen-
kou u úpatí Milíčovského vrchu. V 17 le-
tech jsem se odsud odstěhovala do centra 
Prahy, ale stále zde žije moje sestra a já se 
sem nyní vracím na dva dny v týdnu do Ar-
totéky Městské knihovny na Opatově, kde 
mám malý úvazek.

Vaše fotky mají moc hezkou atmosféru, 
co vás vlastně přivedlo k fotografii?

Jednoduše mě vždycky fascinovala. Hlav-
ně pestrost zachycovaného a široká paleta 
tvůrčích přístupů. To, že jsem začala také 
fotit, byla vlastně úplná náhoda. Dostala 
jsem od manžela na své čtvrté mateřské 
jako dárek kurz focení na mobil u Jana Ši-
bíka. Honza nás s mobily vypustil do ulic 
Starého Města a pak naše fotografické po-
kusy komentoval. Moje fotky ocenil, což 
mě překvapilo, ale hlavně povzbudilo do 

takové míry, že jsem chtěla ve focení po-
kračovat. Měla jsem štěstí, že jsem na za-
čátku narazila na skvělé lidi, kteří pro fotku 
vyloženě hoří. To bylo inspirující. Nejvíc mi 
dala asi pražská Škola kreativní fotografie. 
Tam jsem se také rozhodla připravit si prá-
ci pro talentové zkoušky na vysokou školu. 
A klaplo to. Kvůli pandemii jsem si muse-
la studium o něco prodloužit, ale tento rok 
bych chtěla složit bakalářské zkoušky.

Simono, co pro vás fotografování zname-
ná a co vás na něm baví?

Je to taková zvláštní magie, kterou ne- 
umím úplně rozkrýt. Hodně se věnuji po-
vinným školním pracím, ale ověřila jsem si, 
že nejvíce mě těší pracovat na věcech, kte-
ré zrovna prožívám. Pro můj přijímačkový 
soubor jsem třeba zachycovala lehce bizar-
ní objekty, řekněme, úsměvný nepořádek, 
který po sobě doma zanechávaly moje čty-
ři děti. Focení Jižního Města zase souvisí 
s tím, že jsem s ním teď díky práci zase 
v kontaktu. Roli tu hraje také sentiment. 
Jižňák je pro mě hlavně město vzpomínek. 
Jejich ozvěnu slyším na každém rohu. Tro-
chu mi připomíná prehistorické betonové 
zvíře, které prochází pomalou, ale neustá-
lou evolucí. Mění své zbarvení, přeskupuje 
se a rozrůstá. Šedé surové panely, které si 

pamatuji, jsou vidět už zřídka, ale atmosfé-
ra periferie tu pořád je a líbí se mi.

Relaxujete také s foťákem v ruce? 

Přesně tak :-) Je to úžasný způsob, jak se 
koncentrovat na jednu věc a pořádně si 
ji užít. U nás doma je všeho hodně. Smí-
chu, radosti, lásky, ale i křiku a práce. Když 
můžu být sama někde venku jen já a můj 
foťák, je to odměna.

A ještě na konec, proč pseudonym Kala?

Vlastně ani nejde o pseudonym, ale jen 
zkratku mého příjmení. Má to jednodu-
chý důvod a je to i trochu legrace. Zrovna 
v okamžiku, kdy jsem začala vystavovat 
své první fotky, natrefila jsem na známěj-
ší fotografku stejného příjmení. Měla jsem 
strach, že si nás budou lidé plést a že udě-
lám Olze Kalašové ostudu. 

Simono, myslím, že jsou vaše fotky origi-
nální a rozhodně stojí za vidění a že jste se 
svým pseudonymem vlastně lehce zapa-
matovatelná skvělá fotografka. 

Ať se vám daří a máte stále parádní námě-
ty k fotografování. 
 Dana Foučková

Měla jsem štěstí, 
že jsem na začátku 
narazila na skvělé 
lidi, kteří pro fotku 

vyloženě hoří.

Jižňák je pro mě  
hlavně město vzpomínek.  
Jejich ozvěnu slyším  
na každém rohu...

Kala není jen jméno kvetoucí rostliny a finsky „ryba“, ale 
také pseudonym skvělé fotografky Simony Kalašové. Ta 
právě teď v listopadu vystavuje svoje originální fotografie 
v KC Zahrada. Vyrostla na Jižním Městě, a proto je i velká 
část fotografických námětů spojena právě s touto částí 
Prahy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala 
informační studia a knihovnictví. Po letech, když šla její 
nejmladší dcera do školy, začala studovat na Institutu 
tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.
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Charitativní projekt Počítače dětem pomáhá nejen v Praze 11
Vdechněme počítačům druhý život 
na Praze 11, to je název projektu 
realizovaného charitativním 
projektem Počítače dětem ve 
spolupráci s MČ Praha 11, v rámci 
dotačního programu v oblasti 
životního prostředí pro rok 2022.

Projekt Počítače dětem vznikl na jaře 
v roce 2022, jak reakce na covidovou si-
tuaci, nutnost online výuky a ve školách 
a zjištění, že se téměř 30 000 dětí v celé 
České republice z domova nemůže připo-
jit ke svému vzdělávání z důvodu chybějí-
cí IT techniky. To je situace, která bohužel 
výrazným způsobem přispívá k nerovné-
mu přístupu dětí k jejich vzdělávání.

V začátcích projektu pomohla společ-
nost Mironet.cz a.s., která darovala prv-
ních 1000 ks počítačů a ty byly poskyt-
nuty do potřebných rodin. Přidávají se 
další společnosti, firmy i jednotlivci, kte-
ří projektu darují starší, nepotřebnou IT 
techniku, která je po repasování darová-
na dětem nejen v potřebných rodinách, 
ale i v dětských domovech, azylových do-
mech pro matky s dětmi, nízkoprahových 
zařízeních i školách, které se momentál-
ně potýkají s náporem ukrajinských dětí.

Partnerům i dárcům IT techniky se líbí, 
že projekt je jak vzdělávací, tak sociál-
ní i ekologický, kdy učí společnost šetřit 
životní prostředí tím, že nepotřebný po-
čítač nevyhodí do sběrného dvora, ale 
darují a ten ještě poslouží potřebným dě-
tem. Díky úspěšné spolupráci s vedením 
MČ Praha 11 můžeme využívat prosto-
ry pro repasování darovaných počítačů 
v Horynově ulici, odkud počítače distri-
buujeme potřebným dětem do všech 
krajů v ČR. Tyto prostory zároveň slouží 

i jako sběrné místo pro darované počí-
tače, které mohou využívat i občané MČ 
Praha 11.

Náš projekt pomohl vybavit 10 ks počí-
tačů Komunitní centrum Roztyly, určené 
pro ukrajinské maminky s dětmi, pomohli 
jsme i desítkám žadatelů z MČ Praha 11. 
Jsme rádi, že projekt byl podpořen v rám-
ci dotačního programu v oblasti životní-
ho prostředí na rok 2022. Oslovili jsme 
vybrané společnosti a firmy sídlící v Pra-
ze 11, školy zřizované MČ i další školy 
s informací o aktivitách projektu a mož-
nostech spolupráce.

Díky této aktivitě jsme získali další po-
čítače, které můžeme darovat do škol 
v MČ Praha 11. Jedno takové předávání 
se uskutečnilo v úterý 25. 10. dopoledne 

v Základní škole K Milíčovu. Škole bylo 
předáno 20 ks stolních počítačů, pro vy-
bavení počítačové učebny. Slavnostního 
předávání se zúčastnil starosta MČ Pra-
ha 11 pan Jiří Dohnal, nově zvolená se-
nátorka v obvodu Praha 11 JUDr. Hana 
Kordová Marvanová, za projekt Počíta-
če dětem vedoucí projektová manažerka 
Mgr. Věra Havlíková a za vedení školy ře-
ditelka Mgr. Alena Červená a zástupce ře-
ditele pro IT Mgr. Jiří Blahout. 

Pokud máte ve svém okolí dítě, které by 
potřebovalo počítač pro své vzdělávání, 
chcete počítač darovat nebo podpořit 
náš projekt i vy, neváhejte se na nás ob-
rátit na e-mailu info@pocitacedetem.cz. 

Každá pomoc se počítá.  
www.pocitacedetem.cz

Podzimní vítání občánků je v plném proudu! 
Během září a října přivítal starosta 
městské části Jiří Dohnal v obřadní síni 
Chodovské tvrze přes 100 nejmlad-
ších občánků Jižního Města. Během 

slavnostního uvítání zazněly písničky pro 
nejmenší, byly předány pamětní listy, dár-
ky a květiny, rodiče se zapsali do kroni-
ky městské části a samozřejmě nesmělo 

chybět fotografování. Nově narozeným 
občánkům i jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví, rodinné pohody a radosti.

Jižňák je pro mě  
hlavně město vzpomínek.  
Jejich ozvěnu slyším  
na každém rohu...
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Státní oblastní archiv v Praze a Mezinárodní den dobrovolníků
Státní oblastní archiv v Praze zve zájemce a příznivce historie u příležitosti 
Mezinárodního dne dobrovolníků 5. prosince 2022 ke společnému 
setkání od 16:00 v centrále archivu (Archivní 4/2257, Praha 4). 

SOA v Praze je paměťovou institucí se 
sedmdesátiletou historií, která pečuje 
o archiválie primárně z území Středočes-
kého kraje, jako jsou např. sbírka matrič-
ních knih, šlechtické rodinné archivy nebo 
dokumenty významných českých firem 

– ČKD, ČSA, ČD a další. S péčí o národní 
archivní dědictví pomáhají od roku 2015 
také dobrovolníci. Ti se podle svých zá-
jmů a schopností podílí na zpřístupnění 
archiválií či katalogizaci odborných kniho-
ven; mezi genealogy je především zájem 
o popis matričních knih pro zpřístupnění 
jejich digitálních kopií a zpracování sbírky 
matričních listin.

Setkání bývalých a stávajících dobrovol-
níků dne 5. prosince 2022 je pro archiv 
příležitostí, jak poděkovat za vykonanou 
práci, ale také možností představit archiv 
a svou činnost dalším zájemcům z řad ši-
roké veřejnosti.

Přihlášky na setkání dobrovolníků, pro-
sím, zasílejte koordinátorovi dobrovolnic-
tví Mgr. Beatě Kempné (beata.kempna@
soapraha.cz, 974 847 267).

Na společné setkání se těší Státní ob-
lastní archiv v Praze.

Organizace Místní místním chce motivovat společnost 
k solidaritě a podporovat ty, kteří chtějí pomáhat
Místní místním je mladá nezisková organizace, která v Praze vytváří síť 
solidárních kaváren, restaurací a dalších podniků, které nabízí drobnou 
pomoc zdarma komukoliv v nouzi. Síť řeší stereotypizaci bezdomovectví a lidí 
v nouzi, ale i nedostupnost základní infrastruktury v Praze, jako je přístup 
na toaletu, k vodě či nabití telefonu. Vzniklá platforma pomáhá nad rámec 
sociálních služeb lidem v nouzi zvedat se na vlastní nohy, získat příležitost, 
přijetí a vytvářet sociální vazby. Sociálně přívětivé město disponuje aktivním 
sousedstvím a vlastní funkční záchytnou sítí pro kohokoli bez rozdílu.

Síť solidárních podniků každodenně po-
skytuje drobné služby zdarma, jako je 
přístup na toaletu, voda, nabití telefo-
nu nebo možnost posedět bez nutnosti 
si něco kupovat. Služby jsou neadresné 
a nízkoprahové. Můžou je využít osoby 
v dlouhodobé či aktuální nouzi, níz-
kopříjmoví či osamělí obyvatelé, 
cizinci, rodič s dítětem nebo 
člověk v situaci skrytého či 
zjevného bezdomovectví. 
Síť podniků nabízí i vouche-
ry pro lidi v nouzi např. na 
oběd, kávu či divadlo, které 
může předplácet veřejnost. 

Nabídka obsahu voucherů je ote-
vřená, lze tedy přijít s vlastním novým 
nápadem.

S Místní místním jsme součástí celosvě-
tové sítě obdobných projektů, od Seattle 
a Vancouver přes Belgii, Francii, více na 
www.thechime.org/.

Aktuálně spojujeme v Praze 17 kaváren, 
restaurací, komunitních center, obchodů 

a divadlo v 7 městských částech Prahy.

V rámci sítě nabízíme přes 100 služeb 
zdarma a vouchery pro lidi v nouzi kaž-
dý den. Zapojeným podnikům poskytuje-
me dlouhodobou podporu, propojujeme 

je se sociálními službami, školíme 
a jsme jim k dispozici při řešení 

problémů. Naším záměrem je 
rozšířit solidární síť do větši-
ny městských částí i na okra-
je města a rozšířit je o další 
typy podniků, např. kadeřnic-
tví, opravny kol, optiky, gale-

rie atd. 

Pomůžete nám? Pokud znáte pod-
nik, který by se do solidární sítě chtěl za-
pojit, dejte nám vědět! Pomůžete nám 
i příspěvky na naši činnost nebo podni-
kům tím, že u nich zakoupíte – zavěsíte 
voucher pro někoho v nouzi.

FB: www.facebook.com/mistnimistnim
INSTA: mistnimistnim
WEB: www.mistnimistnim.cz – zde na-
jdete i leták solidární sítě

E-mail: info@mistnimistnim.cz 
Tel.:733 161 564

 Mgr. Ester Pacltová,  
 zakladatelka organizace Místní místním
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Galerie Chodovská tvrz, 
Ledvinova 86/9, Praha 4 - Chodov
www.chodovskatvrz.cz 

/kresby, grafiky 1946 – 2016/ 

16. 11. 2022 – 8. 1. 2023 

Adventní koncert T'N'T  
7. 12. 2022 od 19:00

Srdečně vás zveme na vánoční kon-
cert se spirituály a gospely v podání 
Terezy Bečičkové a Tomáše Ludvíčka, 
které si díky jejich energii s jinou dvo-
jicí nespletete. Přijďte si užít nevšed-
ní zážitek a naladit se na Vánoce při 
hudbě v Městské knihovně v Praze 
pobočce Chodov, Jírovcovo náměstí 
1782/1, Praha 11. Vstup je zdarma, 
ale je třeba si rezervovat místo osob-
ně na pobočce, telefonicky na čísle 
+420 770 130 289 nebo e-mailem 
na chodov@mlp.cz.

Mateřská škola, Praha 4,  
Křejpského 1503

Vás srdečně zve na

V Á N O Č N Í V Ý S T A V U
Po dvou letech se těšíme na společné 

chvíle v krásném adventním čase
28. 11. – 2. 12. 2022  

vždy od 13.00 do 17.00 hod.
po telef. dohodě /603 55 16 25/ 

i dopoledne
V E S E L É V Á N O C E



18 Život na Jižním Městě

V sobotu 10. září se v celém areálu Domova pro seniory Chodov 
konal již sedmý ročník Donovalské zahradní slavnosti. 

V úvodu ředitelka DS Chodov Ilona Vese-
lá a starosta Prahy 11 Jiří Dohnal přivíta-
li všechny přítomné a poděkovali spon-
zorům akce – společnostem DelpSys, 
s. r. o., Stopka, s. r. o., Linet, s. r. o., Semi-
leas, a. s., Unixderma, s. r. o., Vinné sklepy 
Skalák, Svítíme zdravě, Depend, Kaufland, 
Essity, pekárna a cukrárna Hořovice a Vi-
zard, s. r. o., s produkty Medovník. V prů-
běhu celé Donovalské zahradní slavnosti 
tradičně zněla hudba různých žánrů: od 

vokální skupiny Pražská čtyřka, která pro-
gram zahájila, přes polední vystoupení 
frontmana skupiny Keks Štěpána Kojana 
až po odpolední komorní koncert zpěvač-
ky Marcely Březinové. 

Poté se hudební produkce ujal DJ Dušan 
Bitala se svou skupinou Jakodoma. Hos-
tem této kapely byl český skladatel, pro-
ducent, muzikant a režisér Jiří Vondráček. 
Juniorské gymnastky ze Sportovního 

klubu moderní gymnastiky Chodov Praha 
předvedly mezi hudebními čísly své pohy-
bové exhibice. Programem (také tradič-
ně) provázel klienty oblíbený moderátor 
Alexander Hemala. Současně s hlavním 
programem běžely akce pro děti, jako je 
malování na obličej, loutkové divadlo, fot-
balový trénink a sportovní soutěže.

V 16 hodin byli vyhlášeni vítězové 2. roč-
níku fotosoutěže, tentokrát na téma do-
mov. Předsedou hodnoticí poroty byl 
profesionální fotograf a producent Mi-
chal Kráčmer. První cenu získala rehabi-
litační pracovnice DS Kristýna Bencová 
za působivý černobílý snímek s názvem 
Hledání cesty domů, další ceny putova-
ly k soutěžícím z řad obyvatel Prahy 11.

Jako každý rok i tentokrát na návštěvní-
ky zahradní slavnosti čekaly stánky s ob-
čerstvením, pivem a vínem, kavárna s na-
bídkou dortů a koláčů, stánky s výrobky  
klientů a stánek udržitelnosti.

Díky pracovníkům údržby DS ani prud-
ká odpolední přeháňka nemohla pokazit 
slavnostní atmosféru a narušit program, 
protože hlediště bylo prozíravě zastře-
šeno. Letošní ročník Donovalské zahrad-
ní slavnosti se vydařil, což nám dodateč-
ně potvrdily i výsledky malé ankety pro 
návštěvníky. Těšíme se na pokračování 
v příštím roce! 

Kontakt:
Bc. Pavla Masopustová, DiS.
PR manažerka & fundraiser
Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31
149 00 Praha 4
tel.: +420 773 808 816
www.seniordomov.cz

Donovalská zahradní slavnost 2022

HRAJ FLORBAL
NA CHODOVĚ

V KLUBU I V KROUŽKU!



Emil Viklický naváže dialog s famózní izraelskou 
zpěvačkou a trombonistkou „Nani“ Naom Va-
zana. Uhrančivá zpěvačka, multiinstrumenta-
listka, písničkářka a také herečka Nani zahájila 
svoji kariéru osobitou interpretací tradičních pís-
ní sefardských Židů. V současnosti se navíc po-
sunula k autorské tvorbě. 
 10. 11., 19.00 Melodie pro každého 
Uslyšíte písničky autorů Karla Hašlera, pánů 
Voskovce, Wericha a Ježka, Suchého a Šlitra 
a řady dalších. Připomeneme i nějaké operetky 
a muzikály a nezapomeneme ani na vaše ob-
líbené interprety, ať již z časů první republiky, 
či let 60.–70. minulého století. Účinkují: Zpěv: 
Erik Bezdíček – emeritní sólista opery a operety 
DJKT v Plzni. Klavírní doprovod: Václav Vedral – 
hudební skladatel a učitel. Restaurace Chodov-
ská tvrz.
 11. 11., 19.00 Jedenáctky:  
Artia Saxophone Quartet
Artia Saxophone Quartet vznikl v roce 2021 
jako komorní soubor Pražské konzervatoře pod 
vedením Pavla Fiedlera (saxofonista Bohemia 
Saxophone Quartet). Kvarteto se věnuje pře-
vážně interpretaci hudby 20. a 21. století.
 16. 11., 18.00 Šansony na tvrzi
Pravidelná šansonová setkání, na která se mů-
žete těšit obvykle každou třetí středu v měsíci, 
představí oblíbenou písničkářku a moderátor-
ku Českého rozhlasu Janou Rychterovou, nejen 
francouzský šanson zazpívá Marta Balejová, na 
klavír doprovodí Vladimír Strnad a jako host při-
slíbila účast Olga Menzelová.
 23. 11., 20.00 Michal Foltýn a Daniela 
Foltýnová 
Zazní Adagio a Fuga hudebního velikána Johan-
na Sebastiana Bacha. Právě majestátní Ada-
gio a kontrapunkticky bohatá Fuga z 1. Sonáty 
g moll otevírají celý cyklus šesti Sonát a Partit 
pro sólové housle, jež patří mezi základní kame-
ny houslového repertoáru. Na Bacha naváže 
další z německých velikánů Johannes Brahms. 
Jeho 2. houslová Sonáta se vyznačuje neob-
vyklou hudební formou a mimořádnou zpěvnos-
tí. Ne nadarmo nese podtitul Meistersinger. Mi-
chal Foltýn – housle, Daniela Foltýnová – klavír.
 24. 11., 20.00 Jazz klub Tvrz:  
Jan Keller trio 
Jan Keller, violoncellista České filharmonie či Ja-
náčkova tria, se představí ve své jazzové podo-
bě spolu se svými spoluhráči Janem Dvořákem 
na bicí a kytaristou Pavlem Obermajerem.
DĚTEM
 6. 11., 15.00 Perníková chaloupka
Bylo – nebylo jedno peklo a v něm čert Belze-
bub měl synovce Luciáše. Ten pokazil, na co při-
šel. Pak dostal poslední šanci – „strejda Bub“ 
ho vyslal „na případ“ – rovnou do Perníkové 
chaloupky. A dál už to znáte. Nebo neznáte?
 13. 11., 15.00 Rytíři 
Nenechte si ujít loutkovou pohádku Divadla Toy 
Machine, která je plná napětí, smíchu a hudby. 
 16. 11., 15.00 Digitime 
Tvoříte? Máte nápady? Jste kreativní? NA MO-
BILU? Stáhněte si aplikaci Digitime. Ale rychle! 

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,  
Otevřeno: po–čt 8.00–21.00, pá 8.00–18.00 
nebo dle programu 

DIVADLO
 20. 11., 18.00 Mlčeti zlato
Francouzská konverzační komedie s Danou Mo-
rávkovou a Janem Čenským v hlavních rolích. 
KONCERTY
 16. 11., 19.00 Olympic 60. 1963–2023  
… vlak, co nikde nestaví
Veřejná generální zkouška výročního koncertu 
nestárnoucí legendy české hudební scény, kte-
rá zahraje své největší hity. 
PRO SENIORY
 21. 11., 14.30 Big band Pražského salon-
ního orchestru
Swing v Čechách i ve světě. Diriguje Zdeněk Foit.
 24. 11., 20.00 Big band Pražského salon-
ního orchestru
Swing v Čechách i ve světě. Repríza odpoled-
ního pořadu z 21. 11. výjimečně ve večerních 
hodinách.
KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 7. 11., 19.00 Můj otec kníže
Kancléř Václava Havla, bývalý ministr zahraničí 
a výrazná postava veřejného života po listopa-
du 1989 otevírá v rozhovoru otce a dcery řadu 
osobních kontroverzních témat. Dokument, ČR, 
Rakousko 2022, 88 min. Přístupné. 
 7. 11., 20.30 PSH Nekonečný příběh
Kdo by na Jižním Městě neznal českou hudeb-
ní legendu Peneři strýčka Homeboye. Jací jsou 
ale Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik dnes, na 
prahu středního věku? Dokument, ČR 2022, 
70 min. Nevhodné do 12 let. 
 21. 11., 19.00 Spolu
V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán Ko-
zub a Kamila Janovičová. Drama, ČR 2022, 
117 min. Přístupné. 
 28. 11., 19.00 Běžná selhání
Příběh tří žen různých generací v průběhu jed-
noho dne. Drama, ČR 2022, 85 min. Přístup-
né od 15 let. 
 28. 11., 20.30 Good Old Czechs
František Fajtl a Filip Jánský. Dva stateční čes-
koslovenští letci RAF. Proletět s nimi neklidným 
válečným světem je v tomto dokumentu čirá ra-
dost. ČR, Slovensko 2022, 83 min. Přístupné. 
DĚTEM 
 1. 11., 17.30 Drum Circle
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 

KC ZAHRADA
 2. 11., 14.30 Pohádky z krosny
Pro děti od 5 let a jejich rodiče. Hraje studio 
Damúza.
 5. 11., 15.00 Tři kouzelné dary
Veselou maňáskovou taškařici se zpěvy zahra-
jí Loutky bez hranic. Vhodné pro děti od 3 let.
 9. 11., 14.30 Rytíři
Nenechte si ujít loutkovou pohádku Divadla Toy 
Machine, která je plná napětí, smíchu a hudby. 
Vhodné pro děti od 3 let a starší.
 12. 11., 10.00 Sobotní výtvarná dílna
Keramický hrnek
 23. 11., 14.30 Neposlušná kůzlátka
Hrají Buchty a loutky. Vhodné pro děti od 3 let.
 26.–28. 11. KUK! 
Festival KUK pro batolata od 10 měsíců do 
3 let opět v KC Zahrada.
Poslední listopadový víkend plný zábavy 
pro nejmenší – divadlo, pohybové a hudební 
workshopy a KUKherna. 
 30. 11., 14.30 Uši pro princeznu
Už se vám někdy stalo, že lidé kolem vás ne-
docenili vaše hudební nadání? Pro děti od 5 let 
a jejich rodiče. Studio Damúza
AKCE 
 1. 11., 18.30 Drum Circle
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 
VÝSTAVA 
 1.–30. 11. Simona Kala: Planeta JM
Známá i méně známá místa Jižního Města na 
barevných fotografiích. Uhodnete, kde byly 
snímky pořízeny? Nejúspěšnější tip získá od au-
torky signovanou fotografii z výstavy dle vlast-
ního výběru.
PŘIPRAVUJEME 
 5. 12. 18.00 Mikulášský průvod
 15. 12. 20.00 Bratři Ebenové, koncert
KURZY/KROUŽKY 
Podrobné informace o jednotlivých kurzech 
na www.kczahrada.cz nebo na recepci KC 
Zahrada. 
RODINNÉ CENTRUM BABOČKA
Informace o programu a kurzech pro nejmen-
ší získáte na www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 
049.

K U L T U R A

19Kulturní přehled listopad

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

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

info@chodovskatvrz.cz 
www.chodovskatvrz.cz
Otevřeno: galerie út-ne 13.00–18.00
pokladna út-pá 10.00–19.00;  
so–ne 13.00–19.00; pondělí zavřeno

KONCERTY
 8. 11., 19.30 Emil Viklický & Nani Naom 
Vazana (Česko/Izrael) 

CHODOVSKÁ TVRZ

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

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124
Mobil: 603 468 151
NOVINKY 
 HRAVÉ POHYBOVKY S FIT MÍČI – cvičení 
pro děti od 3 let, zaměřené na správné držení 
těla, tanec, úterý od 16.00.
 GYMNASTICKÁ a TANEČNÍ PŘÍPRAVKA 
– pro dívky od 4,5 roku, které se chtějí naučit 
základy gymnastiky, akrobacie, spolu s taneční 
průpravou nabízíme pondělí, středa 17.00.
 JÓGA PRO KAŽDÝ DEN – pro ty, kteří si 
ráno rádi s jógou protáhnou tělo a nastartují 
fajn den, úterý 8.00.
 CVIČENÍ PRO MAMINKY – Zpět do formy – 
pro dobrý pocit a pro dobrou náladu nabízíme 
každý pátek od 11 hod. cvičení s hlídáním dětí.
 BALENTES S SMsystémem pro zdravá 
záda – pro všechny, kteří potřebují po celodenní 

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 12. 11., 9.00–12.30, 13.00–16.30: Kera-
mická dílna – Vánoční I a II. Od 9 do 99 let. 
DDM JM, Šalounova.
 12. 11., 9.00–18.30: Výprava za pozná-
ním – Expozice Lovci znaků a Muzeum lou-
tek. Turistický výlet pro děti a mládež ve věku 
od 6 do 15 let. Plzeň.
 12. 11., 8.00–14.00: M&H Aerobic Cup. 
Soutěž v aerobiku. Areál Hamr Záběhlice.
 13. 11., 9.00–16.00: 1. závod poháru 
Mini-Z DDM JM. Od 6 do 99 let. DDM JM, 
Květnového vítězství.
 19. 11., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – rodinné dvojice. Pro děti a mládež ve 
věku od 6 let a jejich rodinné příslušníky. DDM 
JM, Šalounova.
Podrobné info: www.ddmjm.cz. DDM JM si 
vyhrazuje právo na změnu programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Kulturní přehled listopad

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 11:00–19:00 h.
ÚT + ČT + PÁ 12:30–19:00 h.
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°.
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 LISTOPADU
 10. 11., 17:30 loutkové představení 

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

Církev bratrská  
v Praze 4 Jižní Město
e-mail: kostelna@kostelna.cz
www.kostelna.cz 
PROGRAM KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA v 10:00: bohosluž-
ba pro každého napříč generacemi (živý pře-
nos online).
KLUB SENIORŮ: povídání při kávě a duchovní 
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, který 
je barevný a složitě bohatý. 1x týdně.
KURZY ALFA: program se společným jídlem, 
který nabízí během několika setkání zamyšlení 
nad základními otázkami křesťanské víry. Úte-
rý 18:30.
L-EGO KLUB: zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát se stavebnicemi LEGO®. Pá-
tek 11. listopadu v 17:00.
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

KOSTELNA

Jinak si aplikace stáhne vás. Autorská pohádka 
divadla KAKÁ.
 20. 11., 15.00 Rychlé šípy
Loutkové zpracování komiksů Jaroslava Foglara 
se střídají s činoherními scénami a osobitá au-
torská hudba divadla KAKÁ vtáhne i toho nej-
menšího diváka do děje.
 27. 11., 15.00 Locika 
Vyprávění o zlatovlasé dívce a nebojácném 
princi, salátu a samozřejmě o lásce.
BESEDY/AKCE
 2. 11., 17.00 Tradiční dušičkový průvod
Průvod vyjde z nádvoří Chodovské tvrze v 17 h. 
Lampionová dílna bude otevřena od 16 h ve 
velkém sále Chodovské tvrze. 
 15. 11., 18.00 „MUDrování  
na Chodovské tvrzi“ s Radkinem Honzákem: 
Osobnosti úžasné a porouchané 
Zamyšlení nad stavem společnosti, v níž du-
chovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. 
VÝSTAVA 
 16. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Trnka, Miler, Born /kresby, grafiky 1946–2016/

Sborový dům Milíče z Kroměříže  
Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
Jsme otevřené společenství. Každý je ve sboru 
vítán. Jste zváni. Smíte přijít.
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Bohoslužby: každou neděli od 9.30 živě i pře-

EVANGELICKÁ CÍRKEV – 
SBOR JIŽNÍ MĚSTO

O Otesánkovi – vhodné pro děti od pěti let
 12. 11., v čase 10–15 SWAP – zbavte se 
věcí, které už nevyužijete, nebo si přijďte vybrat 
z toho, co se jiným nehodí. Příjem věcí proběh-
ne ve čtvrtek 10. 11. Nosit můžete pánské, 
dámské, dětské oblečení a obuv, neotevřenou 
drogerii a kosmetiku, módní doplňky a bižuterii, 
funkční potřeby pro domácnost, knihy, časopi-
sy, hračky… Kavárna komunitního centra bude 
otevřena v čase 10–15 hodin. V této době 
bude možné zakoupit občerstvení. 
 26. 11., v čase 10–12 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
– připravíme několik stanovišť s vánoční tema-
tikou, kde si za poplatek budete moci vyrobit 
drobné radosti, kterými obdarujete své blízké. 
Akce vhodná především pro menší děti. Zájemci 
o tvoření registrujte se na telefonním čísle 777 
485 939 nebo na e-mailu alena.langova@me-
zi-domy.cz. 
Sledujte náš facebook a instagram. Váš tým KC 
Mezi Domy. TĚŠÍME SE NA VÁS!

nosem na FB stránkách www.facebook.com/
cce.praha.jizni.mesto
Biblická hodina pro dospělé: středa 23. 11. 
od 18:00 nebo každou středu na https://
www.facebook.com/jaroslav.f.pechar/
LISTOPADOVÝ PROGRAM
 1. 11. kavárnička od 10 hodin – setkání 
seniorů. Jste zváni. Smíte přijít. 
 4. 11. výroba dýňových dekorací od 
15 hodin (přihlaste se).
 25. 11. výroba adventních věnců od 
15 hodin (přihlaste se).
 25. 11. setkání středněvěké generace od 
18 hodin. Jste zváni. Smíte přijít. 
 Kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny: Po 
14–15:30, čt 17–18:30.
 Od 21. 11. do 4. 12. sběrné místo Krabice 
od bot.



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

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
Z PROGRAMU
 2. 11., 17.00 Dušičková pobožnost na cho-
dovském hřbitově. 18.00 Mše svatá v Komu-
nitním centru.
 6. 11., 16.00 Hudební kavárna – odpolední 
posezení s hudbou a dobrou kávou či vínem. 
Vstupné 80 Kč (KCMT).
 10. 11., 19.00 Zastavení u Matky Terezy 
– Rakouský františkán P. Johannes Nepomuk 
„Joe“ Unterberger (*1974, Bad Ischl) měl pů-
vodně namířeno k profesionální tenisové dráze. 
Byl 580. ve světovém žebříčku a roku 1996 
se stal dokonce mistrem republiky. Nakonec 
se ale rozhodl pro duchovní povolání a od roku 
2016 působí jako misionář v Myanmaru. Jak se 
ze sportovní hvězdy stal služebníkem sirotků 
v jedné z nejchudších zemí světa?
 12. 11., 10.00 Mše svatá u příležitosti 
25. výročí jáhenského svěcení jáhna Pavla Ur-
bana (kostel sv. Františka).
 13. 11., 17.00 Zapomenuté světlo – di-
vadlo Honzy Horáka. Doporučené vstupné 
150 Kč (KCMT). 
 17.–20. 11. Kurz psaní ikon s Martinem Da-
mianem (fara). 
 20. 11., 14.30 Křížová cesta na Petříně 
s jáhnem Pavlem Urbanem.
 20. 11., 15.00–18.00 Tančírna se skupi-
nou „Hvězdný prach“. Vstupné pro jednotlivce 
90 Kč, pro pár 170 Kč. Otevřená kavárna. 
 23. 11. Červená středa – kostely září červe-
nou barvou jako připomenutí toho, že ne všich-
ni mohou svobodně vyznávat svoji víru a často 
nasazují i své životy. 
 25. 11. Výroba adventních věnců – po před-
chozím přihlášení přes www.kcmt.cz.
 26. 11., 10.00–18.00 Adventní jarmark 
pod střechou. Možnost zakoupit ručně vyrábě-
né dárky, svíčky, medové výrobky, hračky, trička, 

KCMT

FYZIOklinika  
Centrum fyzioterapie  
a regenerace
Pomůžeme od bolesti

Machkova 1642/2, 149 00, Praha 11
Tel.: 606 404 804
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:10–20:10
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– středa 17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:00–19:00
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– středa 8:00–9:00
 Cvičení pro maminky po porodu – pátek 
9:00–10:00
PCR testy na COVID 3v1 | Nejnižší cena 
800 Kč, výsledek do 12 hodin. V ceně testu-
jeme chřipku a RSV
Očkování COVID | Nejmodernější vakcína 
BA4/5. Pfizer, Moderna, Novavax i Janssen. 
Ověřte si protilátky před očkováním | nabízíme 
testy protilátek na COVID. 
Masáže a fyzioterapie I O VÍKENDU! Uni- 
kátní masáže: FYZIO-press masáž, masáž 
s nahřátým zábalem. Levné masáže u stážistů.
Zdravotní ošetření pleti – kosmetika. 
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

FYZIOKLINIKA

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 
volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti 
a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou 
životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, co 
s volným časem. Služby klubu jsou ZDARMA, 
některé AKCE jsou zpoplatněny motivačním po-
platkem. Změna programu vyhrazena. 
AKCE
 4. 11. SESTAV SI MENU
Staň se kuchařem a přijď si sestavit, uvařit 
a sníst tříchodové menu. Nejen, že se něco na-
učíš uvařit a upéct tři pokrmy, také si řekneme, 
jak správně stolovat. Akce je zdarma a s při-
hláškou (bez podpisu rodičů, slouží k rezervaci).
 11. 11. 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. 

NZDM KLUB YMKÁRIUM

honičce vrátit tělu zdraví a vitalitu, úterý 19.00.
 ZDRAVÉ HRAVÉ POHYBOVÉ CVIČENÍ – 
pro děti od 13 let, naučíte se, jak funguje vaše 
tělo, vystavíte sílu od základu, rozvinete své po-
hybové dovednosti, naučíte se základní akroba-
tické cviky, út 18.00.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Děti u nás najdou prostředí školky vychá-
zející z principů lesní pedagogiky s ekoprogra-
mem, podporující přirozenou pohybovou aktivi-
tu a vzdělávání s prvky Montessori pedagogiky. 
Více info http://msbenjaminek.webnode.cz. 
 Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
 FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 STREAT DANCE – taneční kurz pro děti od 
12 let do 18 let, středa 18.00.
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
 HRAVÁ JÓGA – systematický všestran-
ný pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení a soustředění, čtvrtek 
– 15.15.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út, st, 
čt, pá v 11.00.
 Večerní PILATES a BALANTES, po 18.00, 
19.00 a středa 19.00.
 Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
 Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé 
a seniory – cvičení pro zdraví a kondici podpo-
rující protažení zatěžovaných svalových skupin, 
prevenci bolestí zad a relaxaci pro dobrou psy-
chickou pohodu, út 17.15, čt 17.00 a 18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

www.fitness1807.cz
www.facebook.com/ 
fitness1807
po-pá: 15–22, so: 10–14, ne: 15–22
Ve všedních dnech v čase 8:00–15:00 je 
možné po předchozí objednávce využít ma-
lou 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 15:30–16:15 
a 16:15–17:00 (plně obsazeno)
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

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807
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 18. 11. DIY WORKSHOP
Klub se promění na výtvarný ateliér. Přijď si vy-
robit vlastní obraz do pokoje nebo jako dárek 
pro osobu, kterou máš rád. Akce je zdarma 
a s přihláškou (bez podpisu rodičů, slouží k re-
zervaci místa).
 21.–23. 11. AKČNÍ TÝDEN „Planeta B“
V rámci akčního týdne se zaměříme na příro-
du okolo nás, protože planetu Zemi máme 
jenom jednu a je třeba se o ni patřičně starat. 
Prostřednictvím herních postav, her, programů 
a diskuzí. Zdarma a bez přihlášky, vždy v čase 
16:30–17:30.
 25. 11. HRA „Odhal tajemství 
trojúhelníku!“ V CENTRU PRAHY
Pojď si s námi zahrát ymkařskou pátrací hru 
v centru Prahy „Odhal tajemství trojúhelníku!“ 
Hra Akce je zdarma a s přihláškou.
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají kaž-
dý den od pondělí do čtvrtka v čase 
16:30–17:30, zdarma a bez přihlášení. Pondělí: 
jugger (pohybovky), úterý: vaření, středa: filmáč, 
čtvrtek: fotbal.

tvoření. Odpoledne pro děti divadlo. Otevřená 
kavárna. (KCMT).
 27. 11., 16.00 První adventní koncert 
– OBOROH. Doporučené vstupné 120 Kč 
(KCMT).
 27. 11., 16.00–18.00 Keramická dílna s Ja-
nou Domšovou. Výroba zvonků nebo vlastní 
tvorba. Přihlášení na janadomsova@gmail.com. 
Cena 300 Kč. 
 5. 12. Mikulášská (KCMT). 



MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV
Domov pro seniory Chodov

Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 732 627 747, 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. 
POZOR! Knihovna má od října změněné telefonní číslo. Nové telefonní číslo do 
knihovny je 732 627 747.

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.
Vážení čtenáři, knihovna bude zavřená v pondělí 14. 11., ve středu 16. 11. a ve čtvr-
tek 17. 11. (státní svátek). Děkujeme za pochopení.
Přijďte si do knihovny vypůjčit horory a strašidelné příběhy na dlouhé listopadové 
večery a zapojte se do naší ankety „Kterou nejstrašidelnější knihu jste četli?“.
Vaše knihovnice Katarína a Šárka

Kultura22

Pozvánky do KC Zahrada

DIVADLO | Mlčeti zlato
20. 11. / 18.00 
Manželství Gasparda a Clémence je až 
na občasné drobné půtky spokojené. 
Jejich syn Lucas se oženil s krásnou Ma-
non, která jak se ale ukáže, má milence. 
Má se Lucas rozvést? Gaspard je pro, 
Clémence proti. Názory se vyměňují 

stále rychleji, až dojde k jisté slovní ne-
šikovnosti a na světlo vyplouvají dlou-
ho pečlivě zasunutá tajemství. Fran-
couzská konverzační komedie s Danou 
Morávkovou a Janem Čenským v hlav-
ních rolích. 

KONCERT | Olympic 60. 1963–2023 …. vlak, co nikde nestaví
16. 11. / 19.00 
Nepromeškejte jedinečnou příležitost 
zažít legendy české rockové scény osob-
ně. Veřejná generální zkouška výročního 

koncertu se koná na Jižním Městě a vy 
máte možnost si užít největší hity kapely 
Olympic se svými přáteli ze sousedství. 

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.

Každý pátek, 10:00–12:00
Pomoc s technologiemi.

Pondělí 7. 11., 16:00–17:00
Ozoboti
Přijďte se do knihovny seznámit 
s Ozoboty, malými programovatelný-
mi roboty. Vhodné pro děti od 6 let.

Pondělí 7. 11., 15:00–17:30
Pohádkové babičky – mezigenerační 
setkávání. 

Úterý 1., 15., 29. 11., 10:00
Společenské hry v knihovně.

Úterý 1., 8., 15., 22. 11., 17:00
Trénování paměti na Opatově. Kurzy 
vás provede Iva Brožíková. 

Čtvrtek 10. 11., 16:00
Pankrác – z nejstarší minulosti moder-
ní části Prahy. PhDr. Jiří Bartoň, autor 
dějin Nuslí a Pankráce, připomene za-
pomínanou i tajemnou historii při pro-
mítání dokumentů. 

Sobota 12. 11., 10:30
Loutkové představení: Vitamínová po-
hádka (OS Žumpa) 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

  
KONCERT | Jazz klub Tvrz: Jan Keller trio

24. 11. / 20.00 
Jan Keller, violoncellista České filharmo-
nie či Janáčkova tria, kterého můžeme 
potkat na podiu s takovými umělci, ja-
kými jsou například jazzový velikán Bob-
by McFerrin nebo český klavírista světo-
vého formátu Ivo Kahánek, se představí 
ve své jazzové podobě spolu se svý-
mi spoluhráči, kolegou z crossoverové 

kapely Noční Optika Janem Dvořákem 
na bicí a kytaristou Pavlem Obermaje-
rem. Jan Keller se velmi rád věnuje hud-
bě komorní, ale důležitou protiváhou 
k hudbě „klasické“ je pro něj vystupo-
vání s jazzovými formacemi, kde může 
střídat violoncello s baskytarou. 

VÝSTAVA | Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946–2016
16. 11. 2022 – 8. 1. 2023 
Autentičnost i různorodost české ilust-
rační tvorby 20. století, její význam pro 
budoucí českou výtvarnou scénu je té-
matem nové výstavy. Výjimečná ob-
razotvornost a neobyčejně vyvinu-
tý vkus řadí českou ilustraci na vrchol 

evropského umění 20. století. Výstava 
představí více jak 80 prací autorů: Jiří-
ho Trnky, Zdeňka Milera a Adolfa Bor-
na. Součástí výstavy budou pracovní lis-
ty pro děti ze základních škol. Kurátorka 
výstavy: Mgr. Pavla Vaňková

BESEDA | „MUDrování na Chodovské tvrzi“  
s Radkinem Honzákem: Osobnosti úžasné a porouchané 

15. 11. / 18.00 
Renomovaný a moudrý psychiatr a psy-
choterapeut se často zamýšlí nad sta-
vem společnosti, v níž duchovní rozvoj 
výrazně pokulhává za technickým. Hle-
dá – a také nalézá – odpovědi na otáz-
ky, co všechno nám to přináší. Tentokrát 
se bude věnovat obtížně definovatelné-
mu pojmu osobnost, svůj výklad dopro-
vodí informacemi o některých zajímavých 
osobnostech 19. a 20. století.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

KLAUDIE HLAVATÁ: OPUŠTĚNÉ OSTROVY 
24. 10. – 26. 11. 2022 

Vernisáž se uskuteční v pondělí 24. října 
od 19.00 ve vstupní aule knihovny. 
Poslední říjnový týden začíná v Artotéce výstava Klaudie Hlavaté. Ta ve 
svých dílech zkoumá schopnost člověka přetvářet svět takovým způsobem, 
aby se v něm cítil bezpečně. Vše, co se kolem nás odehrává, se v nás uklá-
dá a podvědomě třídí. Některé zážitky vyčleňujeme, jiné si proměňujeme 
tak, abychom je byli schopni přijmout a akceptovat. Klaudii Hlavaté se díky 
vrstvení jednotlivých ploch, využití průhledného plexiskla a propojení figura-
tivní kresby s koláží daří zachycovat opakující se vzpomínky a navzájem se 
překrývající děje. Aktuálně vytváří také animace, ve kterých rozpohybovává staré fotografie z rodinných alb a vkládá je do obrazů. 
I ty budou na výstavě k vidění. Vernisáž se uskuteční v pondělí 24. října od 19.00 ve vstupní hale knihovny. Výstava potrvá po celý 
listopad až do soboty 26. listopadu a bude přístupná v otevírací době knihovny Opatov. 

Jírovcovo nám. 1782/1
Praha 11
Tel.: +420 770 130 289
www.mlp.cz/chodov
Dopravní spojení: metro linka „C“,
stanice Chodov; odtud cca 10 minut
pěšky nebo autobusem číslo 154 a 197 na 
zastávku Jarníkova

Otvírací doba pobočky: po 13–19, út 9–16, 
st+čt 12–19, pá 9–16

Green Swap – rostlinná výměna. Donesené 
květiny musejí být zdravé, ale není nutné něco 
přinést pro adopci květiny z našeho stálého 
výměnného parapetu.

Středa 9. 11., 12:00–18:00 
Klub ručních prací – určen pro děti od 10 let, 
mládež a dospělé. Aktuálně se věnujeme  
háčkování.

21., 22. a 23. 11. v provozní době 
Adventní věnce
Základní materiál přírodního původu bude za-
jištěn. Ale můžete si donést i vlastní dekorace, 
například koření, stužky, svíčky a další ozdoby. 
Akce je určena pro děti i dospělé.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 

Přijměte pozvání 
na pietní vzpomínku 
ke Dni veteránů 

11. listopadu 
od 17 hodin 
u památníku 
na Litochlebském náměstí



Minulost kolem nás
Po připojení k Praze nešlo uhájit cho-
dovskou ulici Komenského. Proslulého 
moudrého Čecha kdysi chtěli mít všu-
de a spojení obcí v Praze to vylučovalo. 
Rozsah zájmů tohoto filozofa praktické-
ho života byl ještě širší než jeho ozna-
čení za Učitele národů. Chtěl napomoci 
lidstvu, aby se vlastním přičiněním po-
sunulo zas o kousek výš. Byl přesvěd-
čen, že dobrá výchova a vzdělání li-
dem umožní vystoupat úpatí schodiště, 
a doufal, že pak už jim to nedá a půjdou 
stále výš. Jeho myšlenky stále inspirují 
a posilují. Myslel na celé lidstvo: Všichni 
na jednom jevišti velkého světa stojíme 
a cokoliv se tu koná, všech se dotýče. 
Svůj jazyk ale miloval a na naše schop-
nosti prosadit se mezi ostatními svo-
bodnými národy světa neochvějně věřil. 
V listopadu si připomínáme závěr jeho 
života v exilu.

Ve Velké Británii se rozloučili s králov-
nou Alžbětou II. Symbolem soudržnosti 
je nyní její syn Karel III. České odchovan-
ce republikánských tradic, kteří mají ze 
školního dějepisu vědomí o našem Kar-
lovi IV., může zaujmout, jak je to s řaze-
ním panovníků stejného jména. Zkrátka, 
každý státní celek si ty svoje čísluje sa-
mostatně. Mimochodem, císař Karel IV. 
byl vlastně českým králem Karlem I., ale 
v praxi jsme místní ambice pro přehled-
nost potlačili. V 18. století nám z Vídně 
panoval již císař Karel VI. Když se začát-
kem 19. století tato starobylá říše rozlo-
žila, vznikl nový státní útvar Rakouské cí-
sařství. Na přelomu 19. a 20. století se 
osudy jeho panovnické dynastie pořád-
ně zašmodrchaly. Následník trůnu Ru-
dolf zemřel a náhradník v příbuzenské 
posloupnosti, Ferdinand d´Este, zahynul 

v předvečer 1. světové války v Saraje-
vu. Dalším následníkem trůnu v posloup-
nosti se stal zase Karel, ale v čele mla-
dého císařství toho jména první. Shodou 
historických okolností i poslední, když 
roku 1918 vznikla republika. Dne 11. 11. 
v 11 hodin byla také ukončena světová 
válka. Dodnes si připomínáme její oběti. 
A nadšení při vyhlášení republiky.

 Při našem předprázdninovém povídání 
v knihovně o Průhonickém parku zazně-
ly úvahy, kde se asi na Smíchově konala 
svatba dědičky průhonického velkostatku 
z rodu Nosticů s ženichem, který pozdě-
ji založil proslulý park. Mladý pár tenkrát 

konal svatební veselí na krásné vyhlídce 
u letohrádku Kinských. Od objektu, který 
dnes skrývá národopisné sbírky Národní-
ho muzea, je vidět téměř až k nám. V zá-
hlaví dnešního textu je výřez z grafické-
ho listu O. Šembery ze sbírek pražského 
muzea. Vznikl v 19. století dříve, než se 
konala zmíněná svatba. Kraj se ale teh-
dy neproměňoval tak rychle jako dnes. 
Pohled ze smíchovských svahů za hrani-
ce Vyšehradu a pražského Nového Měs-
ta přibližuje minulou podobu zdejší kraji-
ny a zástavby, jak se jevila ze vzdálených 
míst.

Jiří Bartoň
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Ilustrace: Výřez z grafického listu O. Šembery.

Základní škola Chodov na ulici Květno-
vého vítězství 57 připomíná na staro-
bylé pamětní desce ve vstupní části 
žáčkům a vůbec všem návštěvníkům 
Husovu víru ve vnitřní kvality našeho 
národa. Jinde ovšem onen Čech s veli-
kou mravní sílou o některých lidech své 
doby teskně poznamenal: „Pravdu-li 
řekneš, hlavu ti rozbijí!“ 
I takové vrstevníky ve svých časech 
potkával… Foto a text Jiří Bartoň

Jedno z rozměrných pláten proslulé Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Zobrazuje tradici, že J. A. 
Komenský se v závěru života nechal posadit tak, aby pohlížel směrem k vlasti. V expozici Národní 
galerie fotografovala Marta Bartoňová.
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• Děkujeme za projevenou důvěru! | 
Ráda bych všem našim voličům tímto 
poděkovala za projevenou důvěru v le-
tošních komunálních volbách. Výsledek 
pro Piráty na Praze 11 není zcela přívě-
tivý, v novém zastupitelstvu jsme získali 
3 mandáty. Budeme se je snažit co nejlé-
pe zúročit a prosazovat náš program, a to 

bez ohledu na výsledky vyjednávání. Piráti 
jsou připraveni být jak v koalici, přijmout 
svůj díl odpovědnosti a podílet se na ve-
dení městské části, tak přijmout i roli kon-
struktivní opozice, která bude kontrolo-
vat budoucí radu. V následujícím volebním 
období se zaměříme na dokončení rekon-
strukce ubytovny Sandra, obnovitelnou 

energetiku na střechách městských bu-
dov, dokončení projektu Adrenalin parku, 
participaci při rekonstrukci veřejných pro-
stor s využitím prvků ochlazujících město 
a zklidňování dopravy v obytných zónách. 
Více najdete v našem programu na našich 
webových stránkách.
  Zuzana Böhmová, Piráti 

• Do zastupitelstva naší městské části 
jsem kandidoval s jasným cílem | zlepšit 
katastrofální dopravní situaci, která v Pra-
ze 11 panuje. Nyní, když jste mi dali svou 
důvěru a zvolili mě zastupitelem, ji chci na-
pravit. S kolegy z ANO budeme usilovat 
o navýšení počtu parkovacích míst přede-
vším výstavbou lehkých parkovacích domů, 
například v ulicích Gregorova a Šalounova, 

kde už máme připravené záměry. Zároveň 
nedovolíme, aby došlo k nastěhování no-
vých obyvatel do bývalé ubytovny Sandra 
a Hotelu Opatov dřív, než zde budou za-
jištěny dostatečné parkovací kapacity! Ve 
spolupráci s pražským Magistrátem pak 
vytvoříme jasný plán vyřešení dlouhodo-
bého deficitu parkovacích míst v celé Pra-
ze 11 do deseti let. Co se týče ostatních 

dopravních otázek, podpoříme zastřešení 
Spořilovské ulice, jež by v budoucnu moh-
lo přivést tramvaje na Opatov. V neposled-
ní řadě budu tlačit na urychlenou dostavbu 
okruhu 511, který z Jižního Města odvede 
většinu tranzitní dopravy. Zasloužíme si 
přece čistý vzduch, a ne další roky dýchat 
zplodiny z náklaďáků! 
  Tomáš Bříza, ANO

• Na Jižním Městě | se mi vždycky líbi-
lo množství zeleně, kterou oceňuje i můj 
čtyřnohý kamarád. Kvůli megaloman-
ským developerským projektům však 
u nás zelených ploch rychle ubývá. Ne-
chci už se dívat, jak další park mizí pod 
novou kancelářskou budovou – je nača-
se říct betonářům dost. Kandidoval jsem 
proto do zastupitelstva naší městské 
části a díky důvěře, kterou jste mi ve vol-
bách dali, jsem se jím i stal. Moc vám za 

to děkuji a slibuji, že budu z pozice zastu-
pitele Prahy 11 prosazovat důslednou 
ochranu jihoměstské přírody a našich síd-
lišť před zahušťováním nesmyslnou vý-
stavbou: typicky náš Centrální park, hra-
nice našich lesoparků či vnitrobloky mezi 
paneláky musí být prostě nedotknutel-
né. Na druhé straně chci pomoci k tomu, 
aby se po dlouhých letech chátrání oko-
lí stanic metra Háje, Opatov a Roztyly 
konečně přikročilo k jejich revitalizaci. Ta 

musí probíhat na základě široké diskuse 
s místními obyvateli tak, aby v těchto za-
nedbaných lokalitách vznikla občanská 
vybavenost odpovídající přáním a potře-
bám lidí, co žijí v blízkém okolí. V rámci 
zlepšování životního prostředí budu dále 
prosazovat výsadbu nové zeleně, opra-
vu a instalaci dalších vodních prvků či vy-
tváření míst s přirozeným zastíněním, jež 
v parných dnech přinesou lidem úlevu. 
  Mgr. Jan Dohnálek, ANO

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. 
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Tělovýchovná jednota Háje – Jižní Město, Handballclub, p.s. 
Sportovní zaměření: házená 

Naše činnost je určená na sportovní prů-
pravu pro dívky od 5 let a následně na 
trénink házené dívek.

Sportovní tréninky probíhají na našem 
venkovním hřišti v areálu TJ Háje – Již-
ní Město, na adrese K jezeru a v zimním 
období v tělocvičnách a halách na Jižním 
Městě, např. v tělocvičně ZŠ Mendelova.

Oddíl házené HC Háje vznikl na Jižním 
Městě v osmdesátých letech a patří mezi 
stěžejní dívčí házenkářská centra. Za 
dobu svojí existence se může pochlubit 
celou řadou sportovních úspěchů nejen 
v rámci Prahy, ale i na celostátní úrovni. 
Naším hlavním cílem je však pro házenou 
děti nadchnout a získat co nejvíce pravi-
delně sportujících dětí. Naše nejmladší 
členky, dívky přibližně od 6 let věku, se 
v družstvu přípravky věnují všeobecnému 

pohybovému rozvoji a zábavnou formou, 
pomocí her a soutěží, se seznamují s prv-
ky miniházené. Miniházená je zjednodu-
šená forma házené upravená právě pro 
nejmenší děti. Na družstvo přípravky dále 
navazují žákovská a dorostenecká druž-
stva, která se účastní regionálních i celo-
státních házenkářských soutěží.

Nejen do družstva přípravky, ale i do na-
šich ostatních družstev přijímáme celo-
ročně nové hráčky. Zájemci se po před-
chozí domluvě mohou přijít podívat na 
trénink a nezávazně si vše vyzkoušet. 
Podrobnosti k náboru najdete na našem 
webu www.hchaje.cz. 

Kontaktní osoba:
Jiří Klíma, předseda
Tel.: 602 750 660
E-mail: vybor@hchaje.cz
www.hchaje.cz

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů
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• Děkujeme za podporu ve volbách do za-
stupitelstva | Vážení spoluobčané, děku-
jeme za důvěru a podporu ve volbách do 
zastupitelstva naší městské části. Jeden 
z okrsků, kde jsme získali nejvíce hlasů, 
bylo sídliště Roztyly. Zde je také plánována 
největší koncentrace stavebních záměrů na 
Jižním Městě. V současné době probíhají 

povolovací řízení na stavební záměry By-
tový park Roztyly (etapa I a etapa II) a by-
tový dům Ovčárna. Spolky Zelené Roztyly 
a Ochrana Roztyl se těchto řízení účastní 
jako zástupci dotčených obyvatel a vlast-
níků nemovitostí. Spolek Ochrana Roztyl 
navíc usiluje o nápravu neutěšené situa-
ce okolo záboru a zpoplatnění veřejného 

parkoviště v ulici Kaplanova/Blatenská 
soukromým investorem Selequne. Připra-
vuje se rovněž výstavba dalšího záměru 
Passerinvest na Roztylech – administrativ-
ní budovy SEQUOIA při Jižní spojce, kvůli 
které bude pokáceno 23 nadlimitních stro-
mů a 800 m2 keřových porostů.
  Aleš Kulhánek, HPP 11 

• Příspěvek do Klíče je nutné odevzdat 
do 5. dne předchozího měsíce | To je dů-
vod, proč vám děkuji za znovuzvolení do 
ZMČ až v listopadovém vydání a nepo-
děkovala jsem už v říjnovém. Vaší důvě-
ry si opravdu vážím. V době, kdy bude-
te tento článek číst, snad už bude jasné, 
jaké bude nové vedení radnice Prahy 11. 
V červnu jsme se všichni věnovali hlav-
ně Metropolitnímu plánu (MPP). Někte-
ré připomínky, které k němu schválila 

RMČ, vyvolaly nevoli lidí z okolí plánova-
ných záměrů. Na zasedání ZMČ se poda-
řilo tyto připomínky z materiálu odstra-
nit a naopak do něj doplnit některé další, 
i podle přání obyvatel určitých částí JM. 
Všichni jsme v té chvíli cítili uspokojení. 
Protože ale zasedání ZMČ nebylo v červ-
nu ukončeno, MČ Praha 11 odeslala na 
magistrát připomínky schválené radou. 
Ty, které schválilo naše ZMČ, odešly až 
v srpnu. Podle dohody HMP a MČ je to 

prý tak, že za připomínky MČ budou po-
važovány ty, které jsou shodné v obou 
dokumentech. Tedy „škodlivé“ připomín-
ky uvažovány nebudou – to je ta dobrá 
zpráva. Další – přidané, ale také ne – to 
je ta zpráva špatná. Jak to bude s MPP 
dále, záleží na postoji nové magistrátní 
koalice. (Třeba je to v listopadu už jasné.)
A poučení pro mě? Raději se z úspěchu 
neradovat.
  Zuzana Malá, HPP 11

• Věřím, že doma by se měl člověk cí-
tit bezpečně | Bohužel na Jižním Měs-
tě, kde bydlím celý život, je mnoho míst, 
která jsou spíše pro strach: neosvětlené 
podchody nebo křoví, kde přebývají lidé 
bez domova. Taková místa jsou zvlášť 
nebezpečná pro zranitelnější skupiny 
obyvatel, ať už se jedná o děti, seniory, 
nebo maminky, které mají dost starostí 
vše se svými ratolestmi zvládnout a to 
poslední, co potřebují, je čelit obtěžování 

na procházce v parku. Já sám sice ještě 
děti nemám, ale až je mít budu, nechci 
se bát pustit je samotné ven a kazit jim 
tak bezstarostná léta. Mandát zastupi-
tele, který jsem díky vašim hlasům zís-
kal v uplynulých volbách, tak chci využít 
hlavně k tomu, aby nebezpečná místa 
i situace z Jižního Města nadobro zmi-
zely. Budu prosazovat osvětlení tem-
ných zákoutí a prostříhání zarostlých křo-
vin. A v těch nejvíce rizikových lokalitách 

(např. v oblasti pochozí zóny Háje) budu 
preferovat i zvýšený dohled Městské po-
licie. Také chci, aby stejně jako kdysi znal 
opět každý občan Prahy 11 svého okrs-
kového strážníka, na něhož se bude moci 
kdykoliv obrátit. Kromě zvýšení bezpeč-
nosti na Jižním Městě se chci rovněž vě-
novat problematice parkování, neboť vel-
kým problémem Prahy 11 je nedostatek 
parkovacích míst.
  Ing. Tomáš Novák, ANO

• Senátní volby očima Martin Farmač-
ky z HPP 11 | Volil jsem senátora Kosa 
z HPP 11, který se aktivně angažuje na 
Praze 11, je za ním spousta práce, nebo-
jí se čelit politickým a betonářským lobby. 
Jeho prioritou je veřejný zájem občanů, 
nadřazen potřebám politiků z prospek-
torských stran i developerů – proto je 
u kmotrů a papalášů neoblíben. Nekoupili 
si ho, neovlivnili. Na P11 mu nikdy nebylo 
umožněno vystoupit na ZMČ! Konkurence 

jej nemůže překonat prací ani zásluhami, 
šíří o něm nedoložené pomluvy, uráží ho. 
Kandidovali i lidé, kteří pro Prahu 11 his-
toricky neudělali nic, žádný z nich se ne-
pyšnil odvedenou prací, nikdy nepřišel na 
setkání s občany ani na zastupitelstvo vy-
jádřit názor na nehospodaření či diletant-
ské konání radnice piráta Dohnala a jeho 
rozpadlé koalice s ANO, TOP-STAN, ODS. 
Všichni slibovali vzdušné zámky, jak to 
o volbách bývá. Do II. kola postoupili Kos 

a Marvanová (SPOLU / ODS), podporo-
vaná Mlejnského lidmi a herci, nemajícími 
představu o objemu práce na P11, kterou 
pan Kos vykonával. Paní Marvanová vol-
by vyhrála, od jejích voličů slyším, že se-
nátorka prý nemá na komunálu žádné po-
vinnosti, a proto jejich volbě nerozumím. 
Přesto doufám, že paní Marvanovou bu-
deme na P11 potkávat a kvitovat, kterak 
hájí veřejný zájem. 
  Martin Farmačka, HPP 11

• Volby jsou za námi | a já bych chtěl 
moc poděkovat vám všem, kteří jste nás 
v nich podpořili, za svěřenou důvěru. Zá-
roveň bych vás chtěl ujistit, že i když 
jsou mezi politickými subjekty, které nyní 
tvoří nové zastupitelstvo naší městské 
části, nejrůznější rozpory, uděláme ma-
ximum pro jejich překonání. Je na čase 
skoncovat se žabomyšími válkami a vy-
tvořit funkční koalici, která se bude sta-
rat o rozvoj Prahy 11. Bude však potřeba 

udělat několik změn. Celý život pracuji 
s čísly a jsem zvyklý šetřit, proto mi hod-
ně vadí, jak v posledních letech naše 
městská část rozhazovala – a hlavně za 
co peníze nás všech utrácela! Na hospo-
daření městské části si tak chci pořádně 
posvítit a zajistit, aby se peníze místo na 
hlouposti vydávaly na to, co obyvatelé 
Prahy 11 skutečně potřebují. Vedle toho 
je mým cílem vytvořit v rozpočtu finanč-
ní rezervu na horší časy nebo nenadálé 

události, aby byla v případě krize Praha 
11 vždy schopná pomoci svým občanům. 
Zvlášť v dnešní době by se totiž politici 
měli snažit, aby peněženky lidí šetřili, ne 
je vysávali. Proto také budeme tlačit na 
pražský Magistrát, aby byla v naší měst-
ské části snížena daň z nemovitosti, a to 
minimálně na přechodnou dobu 2–3 let, 
dokud současnou ekonomickou krizi 
nepřekonáme. 
  Ing. Martin Horák, ANO

• Dárky pro děti, rodiče i prarodiče – i letos 
můžete pomoci Ježíškovi dělat radost | Vá-
noční sbírka Krabice od bot se pomalu stává 
vánoční tradicí i pro mnohé z Jižního Měs-
ta. Pro děti, jejich rodiče nebo i pro senio- 
ry, kteří díky ní najdou pod vánočním stro-
mečkem také nějaký ten dárek. A také pro 
štědré a laskavé dárce, kteří se rozhodnou 
udělat radost někomu jinému. Re-use dět-
ských věcí Praha 11 (Modletická 3) se zapojí 

do sbírky i letos. Opět budou vítáni všichni, 
kteří vezmou obyčejnou krabici od bot a za-
balí do ní hračky, knížky, výtvarné potřeby 
nebo dobroty, které by mohly nějaké holčič-
ce či klukovi udělat radost. Ježíškovi ale mů-
žete pomoci také s nadílkou pro jejich ma-
minky a tatínky nebo pro osamělé seniory. 
Vítáno bude jako každý rok i vánoční cuk-
roví, balicí materiál, peníze na zakoupení vi-
tamínů nebo i jednotlivé věci, ze kterých se 

poskládají „chybějící“ dárky. Všechny infor-
mace ohledně sbírky (jak zarezervovat dá-
rek, co zabalit, kam jej přinést, kdy apod.) 
najdete spolu s fotografiemi a videy z minu-
lých ročníků sbírky na facebookových strán-
kách Re-use centra. Stejně tak zde bude 
uveřejněna i výzva k přihlášení pro ty, kteří 
by rádi v rámci této sbírky získali dárek pro 
sebe nebo své děti. 
  Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Vážení občané Prahy 11 | velice Vám 
děkuji za zvolení do zastupitelstva Pra-
hy 11. Vašich hlasů si moc vážím a slibu-
ji, že se budu po celou dobu svého man-
dátu věnovat zkvalitňování života v naší 
městské části a dbát na vyřešení Vašich 
podnětů a starostí. Z konkrétních oblas-
tí se pak budu věnovat především škol-
ství, v němž coby speciální pedagožka 
pracuji přes 20 let. Celou tu dobu vídám, 

s jakými výzvami se musí rodiče školáků 
potýkat. Po složitém období pandemie 
covidu–19, kdy museli rodiče skloubit 
pracovní povinnosti s náročnou on-line 
výukou, nyní zase čelí neúnosnému zdra-
žování i těch nejzákladnějších potřeb. 
Řada dětí se tak kvůli napnutému rodin-
nému rozpočtu musí vzdát oblíbených 
kroužků a někdy dokonce i obědů, na kte-
ré už nezbývají finance. Chci proto zavést 

bezplatné sociální poradenství, které ro-
dičům školáků pomůže s překlenutím 
současné ekonomické krize. Aby se zá-
roveň našim dětem dostalo ve školách 
co nejkvalitnější péče, budu pro pedago-
gy prosazovat dotace na další vzdělávání 
a zajištění dostupného bydlení. Podpora 
dětí, rodičů a škol na cestě ke kvalitnímu 
školství je mou jasnou prioritou. 
  Mgr. Blanka Hrudková, ANO
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• Milí sousedé, máme po volbách! | 
V Praze 11 dopadly pro hnutí ANO re-
kordním úspěchem a já vám za to srdeč-
ně děkuji. Dostali jsme od vás o 10 % 
hlasů víc než před čtyřmi lety a naše řady 
v zastupitelstvu se tak i přes snížení po-
čtu zastupitelů z 45 na 35 rozrostly ze 
7 na 10 Aňáků. Díky vaším hlasům má 
tím pádem hnutí ANO v zastupitelstvu 
naší městské části nejsilnější zastoupení 
ze všech politických stran a hnutí! Beru 

to jako obrovský závazek vůči vám, mým 
sousedům. Bohužel, ostatní strany se 
nás zatím snaží zašlapat a obejít, takže 
není vůbec jisté, zda nakonec s kolegy 
usedneme na radnici nebo v opozičních 
lavicích. Ať už ale povolební vyjednávání 
o koalici dopadne jakkoliv, slibuji, že budu 
celé čtyři roky, které mandát zastupite-
le trvá, plnit našich 11 priorit pro Pra-
hu 11. A abych nezapomněl! Místo mých 
dlouhých týdenních reportů jsem pro vás 

začal každý týden točit pořad „Čau Pra-
ho!“. Budu moc rád, když ho začnete sle-
dovat – díky němu budete mít nejlepší 
přehled o tom, co se děje jak v Praze 11, 
tak na pražském magistrátu. Pořad na-
jdete na mém Facebooku, YouTube i jako 
podcast na Apple, Google a Spotify. Ur-
čitě se mi nezdráhejte napsat své názo-
ry, nápady či připomínky, jsem tu pro vás. 
Váš Ondra z Jižního Města.
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Milí sousedé, ráda bych vám podě-
kovala | za podporu, kterou jste mně 
a mým kolegům z hnutí ANO dali v komu-
nálních volbách. Velmi si jí vážím a ujišťuji 
vás, že vyvineme veškeré úsilí, abychom 
naplnili program, s nímž jsme do voleb 
šli. Jako fotbalová trenérka dětí vím, že 
sport je sice zdraví prospěšný, občas 
má ale opačný účinek. Do života mi při-
nesl už mnoho úrazů, kdy byl nezbytný 
rychlý zásah lékaře. Nečekané zdravotní 

komplikace vás ale mohou potkat i v kli-
du domova a na dostupnosti kvalitní lé-
kařské péče pak závisí, zda vše dobře 
dopadne. Budu proto bojovat za prodlou-
žení provozu lékařské a lékárenské poho-
tovosti v Šustově ulici, včetně jejího roz-
šíření o dětskou část. To však není jediný 
cíl, s nímž jsem do zastupitelstva kan-
didovala: ráda bych naši městskou část 
probudila k životu. Ani mě totiž neba-
ví trávit volný čas jen sportem a uvítala 

bych, kdyby na Jižním Městě byla také 
pestrá kulturní nabídka – pro ty nejmen-
ší, ale i jejich rodiče a prarodiče. Zasadím 
se o to, aby v Praze 11 postupně vznikla 
nová kulturní centra a městská část kul-
turní scénu podporovala v rámci trans-
parentního dotačního programu. Udělám 
také vše pro to, aby zde vzniklo udržitel-
né venkovní koupaliště a volnočasový 
areál, který v Praze 11 tolik chybí.
  Natálie Svitáková, ANO

• Když jsem se rozhodoval | zda kandido-
vat do zastupitelstva naší městské čás-
ti, myslel jsem nejvíc na to, co bych mohl 
přinést vám, svým sousedům. Mám čty-
ři děti a všechny jsem je vedl ke sportu. 
Jde totiž o skvělou průpravu do života: 
sport vás naučí překonávat překážky, ale 
i umět přijmout prohru a chovat se féro-
vě. V dnešní době plné lákadel je sport 
navíc účinnou prevencí proti tomu, aby 
se děti chytly alkoholu, drog nebo špatné 

party. S touhle myšlenkou jsem také před 
12 lety založil fotbalový klub FK Dukla Již-
ní Město, kterým už prošly stovky malých 
sportovců. Mnoha rodičům už však při 
současném zdražování nezbývají na spor-
tovní kroužky dětí peníze. Když jsem si to 
uvědomil, měl jsem jasno – chci to změ-
nit. Jako zastupitel, kterým jsem se stal 
díky vašim hlasům, budu prosazovat, aby 
Praha 11 finančně přispívala na sportov-
ní kroužky dětí, jejichž rodiče si nemohou 

dovolit platit plnou cenu. Chci také po-
moci k tomu, aby se do všech jihoměst-
ských škol dostal projekt Trenéři do škol, 
díky němuž si děti budou moci vyzkoušet 
různé druhy sportů i v rámci hodin tělocvi-
ku. Aby si pak děti mohly zasportovat i po 
škole, budu maximálně podporovat revita-
lizaci venkovních sportovišť a vybudování 
hřišť pro větší děti, která na Jižním Měs-
tě chybí.
  Petr Sýkora, ANO

• Přes 42 let bydlím na Jižním Měs-
tě a rád bych tu v budoucnu také ze-
stárnul. | Tím spíš už dál nemůžu přihlí-
žet tomu, jak v posledních měsících naše 
městská část chátrá. Jako předseda SVJ 
v našem domě jsem s městskou částí už 
mnohokrát řešil opravu rozpadlých lavi-
ček, chodníků plných výmolů nebo vyne-
sení přetékajících košů – neměla by však 
takové věci řešit radnice i bez upozor-
nění? Velmi si vážím toho, že jste mi ve 

volbách dali svou důvěru, a coby zastupi-
tel Prahy 11 nyní udělám vše pro to, aby 
z Jižního Města nepořádek zmizel. Chci 
prosadit rychlou a důslednou údržbu ve-
řejných prostranství, péči o zeleň a reali-
zaci opatření vedoucích k úsporám ener-
gií, s jejichž vysokými cenami v poslední 
době bojujeme. Budu také trvat na po-
kračování postupné obnovy vnitroblo-
ků a nevyužitých veřejných prostranství, 
a to vždy v úzké shodě s vámi – sousedy, 

kteří v místě bydlíte. Obdobně si urych-
lenou rekonstrukci zaslouží i bývalá ná-
kupní centra, například Blankyt nebo po-
chozí zóna Háje, které dnes „zdobí“ tak 
akorát uvolněné dlaždice, suché rostliny, 
nefunkční vodní prvky a špinavá zákoutí. 
Věřím, že společně zvládneme dát Jižní 
Město do kupy tak, aby se tu dobře žilo 
nejen nám, ale i našim dětem a dalším 
generacím.
  Radek Šimon, ANO

• V Praze 11 jsem doma a nechci to mě-
nit. | O to víc mě pak mrzí, že se kvů-
li rostoucím životním nákladům musí 
z Prahy 11 stěhovat lidé, kteří tu strávi-
li většinu života. Nyní, když jsem se díky 
vám stal zastupitelem, chci proto pomá-
hat k tomu, aby zde mohli zůstat. Budu 
pracovat na tom, aby v naší městské čás-
ti vzniklo dostupné bydlení jak pro děti 
stávajících obyvatel, tak seniory a nízko-
příjmové profese, co si nemohou dovolit 

platit tržní ceny. Nezbytné je k tomu mimo 
jiné co nejrychlejší dokončení rekonstruk-
ce bývalé ubytovny Sandra a Hotelu Opa-
tov, kde vzniknou nové byty pro mladé 
rodiny, seniory, učitele, hasiče, zdravot-
ní sestřičky nebo policisty. V rámci zvy-
šování dostupnosti bydlení budu rovněž 
prosazovat rozšiřování nájemního byto-
vého fondu Prahy 11, který předchozí ve-
dení městské části postupně rozprodala. 
Chci také zajistit, aby si na Jižním Městě 

mohli jeho obyvatelé užít nejen produk-
tivní léta, ale i klidné stáří. Udělám maxi-
mum, aby zde vznikly dostatečné kapacity 
kvalitních sociálních a pobytových služeb, 
mimo jiné rekonstrukcí a dostavbou části 
objektu Vejvanovského. Vzhledem k sou-
časné ekonomické krizi budu rovněž pro-
sazovat rozšíření služby Senior Taxi pro 
občany Prahy 11 a zřízení místní pobočky 
Potravinové banky.
  Ing. Petr Štefek, ANO

• Volby skončily a nastalo období vyjed-
návání... | Mezi hojně diskutované bude 
nepochybně patřit urbanistický rozvoj 
městské části. Mimo jiné proto, že Jižní 
Město má už nyní jednu z nejvyšších hus-
tot zalidnění v rámci celé republiky. Revi-
talizace zanedbaných míst může sídlišti 
přinést nový kabát, má to však i svá „ale“:
Například na www.novy-opatov.cz se 
lze dočíst (5. října v době vzniku toho-
to článku), že celková plocha veřejného 

prostranství bude mít přes 7 700 m2, 
což se, dle autorů, rovná dvěma Václav-
ským náměstím. Háček spočívá v tom, že 
Václavské náměstí má, při udávané délce 
750 m a šířce 60 m, rozlohu 45 000 m2. 
Nu, stane se. V údaji o 7 700 m2 zřejmě 
vypadla jedna nula a mělo to být 77 000. 
O něco dále se hovoří o 37 000 m2 zele-
ně, což jsou údajně tři fotbalová hřiště. 
Ani zde se autoři úplně nestrefili, když při 
běžných rozměrech velkého fotbalového 

hřiště 105 na 68 metrů (= 7140 m2) by 
se jich tam vešlo celých pět. Mohlo by 
se říci, že o nic moc nejde. Jenže o po-
dobná čísla se často opírají i politici. Ne-
zbývá než doufat, že u 425 nových stro-
mů, tisíců keřů, 1990 m2 vodních ploch 
nebo třeba šesti zón pro sportovní akti-
vity autorům ruka neujela a všechna čís-
la sedí správně na svých místech. Držme 
si palce!
Michal Veselský, PRAHA 11 SOBĚ / Zelení

• Děkujeme za důvěru ve volbách, usilu-
jeme o úspěšné složení koalice | Dlouho 
očekávané komunální volby jsou za námi. 
Rozdali jste, milí občané, karty opět na-
pínavým způsobem. Ať si povolební vy-
jednávání užijeme☺. Naše Hnutí pro 
Prahu 11 opět vyhrálo, výhra nás velmi 
těší a zavazuje. Na Jižním Městě však 
není výhra výhrou a prohra prohrou. Dru-
hé umístěné ANO (a zejména vlivná ODS) 
nechtějí pustit ze svého vlivu dosavadní 

platformu Piráti/ANO/ODS/TOP 09-
STAN. Dobrá zpráva je, že na JM letos 
neuspěla extrémistická a účelová usku-
pení. Nově uspěla Praha 11 Sobě, to je 
v našich podmínkách dobře. Klíčové je 
rozhodnutí Pirátů. Pomohou tentokrát 
jasné šanci na změnu? Nebo zůstanou 
v područí vlivných a ve vedení Prahy 11 
dlouho ukotvených stran? V dosažených 
poměrech mandátů jsme pro nový směr 
vedení MČ. HPP11 + Praha 11 Sobě 

jsme nabídli další příležitost Pirátům, tu 
po minulých volbách nevyužili. Jsme při-
praveni ke kompromisům a partnerství. 
Ale třeba je již rozhodnuto jinak (příspě-
vek píši max. povolený termín 5. 10.). 
Hodně štěstí nám všem. Výsledky vo-
leb: HPP 11 (11 mandátů), ANO (10), 
ODS (4), Praha 11 Sobě (4), Piráti (3), 
TOP 09-STAN (3). Celkem zastupitelstvo 
35 mandátů, potřebná většina 18.

Šárka Zdeňková, HPP 11
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30 Inzerce

BYT 2+KK S LODŽIÍ
46 m2, družstevní vlastnictví, 

Praha – Chodov, ulice Hněvkovského 

3 940 000 Kč

TEL.:  728 400 586                
E-MAIL:  sona.coufalova@re-max.cz

Cool

Potřebujete prodat nebo 
pronajmout Vaši nemovitost?  
Jsme tu pro Vás!
T 728 400 586

Realitní služby, jaké si přejete

www.re-max.cz/cool
Roztylské náměstí 393/35, Praha 4

Bytové domy CATHA

www.bytykaterinky.cz

Fyzioterapie    Rehabilitace
přijímáme nové klienty

s FT poukazem od lékaře

Krátká objednací doba
Poukazy zasílejte na: kontakt@FYZIOklinika.cz

RV
22

01
37

7/
02

RV
22

0
07

4
0/

03

RV
22

01
0

47
/0

4

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
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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...!”
Koupím moto československé 
výroby: Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – Jawa – CZ 

… atd,  v původním nálezovém 
stavu: koroze, nekompletní, 

popřípadě pouze díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku. 
Tel: 722491746
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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
• Koupím garážové stání (nikoli venkovní) v lokalitě 
Praha 11 a okolí, nejlépe Háje a Opatov – není 
podmínkou. Volejte 603 232 959 nebo e-mail: 
cigna@future3000.cz
• Nájem nebyt. prostor, 24 m2 Zdiměřická. 
Polosuterén, výklopná OKNA se šejdy, umyvadlo 
T+S VODA, ÚT, KOBEREC, WIFI, WC na chodbě. 
3000,-/měsíc+ elektri. Od 1.1.2023, 720 364 674, 
721 871 498

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
• 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 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
• 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
• 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
• HODINOVAVNUCKA.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
• Vyčistíme Váš koberec, sedačku a křesla  
u Vás strojem na vlhko extrakční metodou. Zbavíme 
Vás prachu, nečistot a roztočů. Slušné jednání 
a zkušenosti. www.pvj-group.cz/uklid, T: 724 006 
275
• 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
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné úpravy 
bytů provede Miroslav Rychlý. Tel: 604 517 565, 
www.stukmalba.cz, e-mail: mirekrychly@seznam.cz
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, Koberce, 
Plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření 
a cenová kalkulace ZDARMA. Mob.604 623 052, 
e-mail: blahapodlahy@seznam.cz
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
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Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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