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v tento moment finální uzávěrky lednového Klíče je podepsána nová koaliční smlouva mezi politickými 
subjekty Hnutí pro Prahu 11, Praha 11 Sobě a Piráti. Dle této koaliční smlouvy má být 21. prosince 2022 (tedy 
již po odeslání tohoto Klíče do tisku) zvolena novou starostkou Prahy 11 předsedkyně Hnutí pro Prahu 11 PhDr. Šárka 
Zdeňková. Proto jsem souhlasil, že většinu prostoru mého obvyklého úvodníku starosty poskytnu již jí.

Přeji vám do nového roku 2023 hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

 Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11

dovolte mi vás pozdravit poprvé v těchto řádcích. Podzimní komunální volby přivedly Prahu 11 k nové koalici 
a k očekávané prosincové volbě nového vedení MČ Praha 11. Mám nesmírnou radost, že přichází příležitost dát naši 
městskou část do pořádku. Chceme do současného období nejistoty přinést upřímnou a pracovitou péči o veřejné 
záležitosti, prostor a služby. Jižní Město ať má také více rozveselení pro své obyvatele. 

Přeji vám všem to nejlepší v novém roce 2023 a těším se na spolupráci.

 PhDr. Šárka Zdeňková, předsedkyně Hnutí pro Prahu 11, kandidátka na starostku MČ Praha 11

Vážení obyvatelé Jižního Města, 
milí sousedé,

Milí obyvatelé Jižního Města,
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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

Pro aktuální informace ohledně 
lednového zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 11, prosím, sledujte web 

MČ Praha 11 www.praha11.cz.

Zprávy z rady MČ

  

Výběr zhotovitele energeticky 
úsporných opatření a stavebních úprav 
bývalé ubytovny Sandra 

Rada městské části Praha 11 schválila 
dne 5. 12. 2022 výběr uchazeče a pod-
statné náležitosti smlouvy o dílo pro 
projekt energeticky úsporných opatře-
ní a stavebních úprav multifunkčního ob-
jektu Nad Opatovem 2140, tedy bývalé 
ubytovny Sandra. Žádost o účast v za-
dávacím řízení na tuto veřejnou zakázku 
podalo 5 uchazečů, z nichž byla coby zho-
tovitel vybrána společnost HT+A Opa-
tov, vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s. 
Sjednaná cena díla činí 245 876 351 Kč 
bez DPH, dokončení prací zhotovitelem je 
stanoveno v termínu do 15 měsíců od za-
hájení prací.

  

Vedení městské části uctilo památku 
hasiče, který tragicky zahynul při zásahu 
v Novém Boru 

Praha 11 se minutou ticha připojila k uctě-
ní památky dobrovolného hasiče Ing. Jana 
Dvořáka z JSDH Skalice, který na konci lis-
topadu tragicky zemřel při zásahu v No-
vém Boru. Čest jeho památce.

Praha 11 podá připomínky a odvolání ve věci 
projektů Residence Tatarkova a Litochlebský park 
Rada MČ Praha 11 na svém jednání dne 28. 11. 2022 schválila návrh na 
podání přpomínek ve společném řízení vedeném stavebním úřadem pro 
Prahu 11 ve věci investičního záměru Residence Tatarkova a podání odvolání 
proti rozhodnutí stavebního úřadu pro Prahu 11 ve věci investičního záměru 
Litochlebský park, na základě kterého je možné záměr realizovat.

Důvodem k podání odvolání a připomí-
nek ze strany městské části je názor vy-
jadřující pochybnosti, zda uvedené zámě-
ry splňují všechny požadavky potřebné 
k vydání předmětných povolení, k němuž 
dospěli pracovníci Odboru územního roz-
voje Úřadu MČ Praha 11.

„Radě naší městské části je často vytýká-
no, jaké povoluje stavby a projekty. Vždy 
opakuji, že tím, kdo vydává povolení ke 
stavbě, není rada dané městské části, ale 

příslušný stavební úřad,“ vysvětlil mís-
tostarosta Prahy 11 pro územní rozvoj 
Ing. Martin Sedeke (ODS). „Rada má však 
možnost podat k podobě projektu připo-
mínky, případně se proti rozhodnutí sta-
vebního úřadu odvolat. Podmínkou pro 
podání připomínek nebo odvolání je nic-
méně jasná identifikace toho, co staveb-
ník měl splnit a nesplnil, nebo jiné pod-
statné skutečnosti bránící postavení 
stavby. Praha 11 takto samozřejmě po-
stupuje,“ dodává Sedeke.

SOUTĚŽ namalujte skřítka pro radost…

Už jste o tom slyšeli? Do rodiny 
Skřítků pro radost, z nichž hned sedm 
bydlí v nedalekém Milíčovském lese, 
v prosinci přibyli dva noví členové. 

Skřítčí holčička Zuzanka a skřítčí kluk Ví-
tek našli domov v parku Křtinská vedle 
Úřadu městské části Praha 11, kde je 
nyní můžete navštívit. Anebo ještě lépe 
– namalovat je a zúčastnit se tak sou-
těže o nejhezčí skřítčí obrázek!

Soutěžit mohou děti z Prahy 11 do 
15 let a pravidla jsou jednoduchá: sta-
čí namalovat Zuzanku s Vítkem na pa-
pír o velikosti A4, na zadní stranu díla 
uvést jméno autora či autorky, věk 
a kontaktní e-mailovou adresu (případ-
ně i telefonní číslo) na zákonného zá-
stupce malého umělce.

Pak už je jen potřeba doručit obrázek 
do podatelny Úřadu MČ Praha 11 na 
adrese Ocelíkova 672/1, Praha 11, 

a to do 15. ledna 2023. Po-
rota poté vybere nejkrásnější 
díla, jejichž autory po zásluze 
odmění. 

soutěž

Oznámení o změně bankovního 
účtu u místního poplatku ze psů 
Vážení občané, oznamujeme vám, že 
od 1. ledna 2023 se mění u místního 

poplatku ze psů bankovní účet.

Nově platí č. účtu 
19-2000807399/0800
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Projekty, které se podařily zrealizovat v oblasti dopravy
Naše městská část konečně získala veřejnou kolárnu u metra 
Opatov. Jedná se o pilotní projekt, který bude mít za cíl zjistit, zda 
je o tuto službu zájem. Primárně jde o uskladnění kol během dne, 
kdy cestující budou dále pokračovat metrem např. do práce. 

Kapacita kolárny je 30 jízdních kol a v tuto 
chvíli je její provoz bezplatný. Zároveň se 
testuje zelená střecha doplněná o solární 
panely. Kromě kamery a registrace uživa-
telů je zabezpečení kol řešeno osobními 
zámky, které si cyklisté přivezou s sebou. 
K používání kolárny je nutné mít chytrý 
telefon s připojením k internetu. Kolárnu 
jsem vyzkoušel na svém vlastním kole. 
Návod k použití je přímo umístěn na sa-
motném objektu. Tento projekt vnímám 
jako první vlaštovku v našem cíli udělat 
z Prahy 11 městskou část, kde je bezmo-
torová doprava vítána. V příštím roce by 

mělo dojít k realizaci dvou páteřních cyk- 
lostezek, na kterých ve spolupráci s hl. m. 
Prahou pracujeme od roku 2019.

Technologie hl. m. Prahy, a.s. (THMP), 
ještě na konci roku spustila významnou 
renovaci veřejného osvětlení. Možná si 
vzpomenete, že jsem o těchto projek-
tech informoval v minulých letech. Jsem 
nesmírně rád, že konečně došlo k reali-
zaci. Jedná se konkrétně o ulice Türkova, 
Ryšavého, Mírového hnutí. Dále celá vi-
lová oblast starého Chodova. Nové LED 
hlavice jsou stmívatelné a vzájemně mezi 
sebou komunikují. Jsou např. schopny 
dispečinku samy nahlásit poruchu kon-
krétní lampy. Pokud uvidíte svítit veřejné 
osvětlení přes den, jedná se o testování 
a je to standardní součást procesu reno-
vace. V oblasti Hájů byly lampy již v tak 

špatném stavu, že muselo dojít k výko-
povým pracím. Firma, která na řadě míst 
nedodržela podmínky ve smlouvě a ne-
postupovala zcela v pořádku, byla již 
ze strany THMP pokutována. THMP se 
i díky občanským podnětům snažila co 
nejrychleji uvést věci do pořádku. Záro-
veň lampy v oblasti Hájů a Kulatého Cho-
dovce již budou obsahovat technickou 
přípravu pro nabíjení elektromobilů. Čás-
ti Prahy 11, které jsem nyní popsal, bu-
dou mít to nejnovější a nejlepší, co lze 
v oblasti veřejného osvětlení v součas-
nosti mít. Děkuji Magistrátu hl. m. Prahy 

a radnímu Chabrovi za poskytnutí finan- 
čních prostředků. Dopravnímu podniku se 
podařilo v předstihu dodat informační ta-
bule s odjezdy souprav na zbývající stani-
ce metra. Máme tedy všechny stanice na 
území naší MČ osazené.

ICT operátor vybral zhotovitele na pilotní 
projekt měření intenzity dopravy pomocí 
kamerových systémů. Vzhledem k faktu, 
že naše městská část tento projekt ini-
ciovala, bude vyzkoušen na ulicích Míro-
vé hnutí, Ryšavého a Opatovská. Cílem 
bude otestovat systém, který rozezná 
různé druhy vozidel, cyklisty, hmotnos-
ti vozidel a další faktory. Data budou 
anonymizována. Vyhodnocení dat bude 
probíhat pomocí neuronové sítě a mělo 
by docházet v pozdější fázi projektu 
k předvídání chování dopravy. Samotná 

výstavba technické části proběhne 
v roce 2023.

V nově vznikající dopravní studii z oblas-
ti Roztyl je kromě zodpovězení otázky, 
jak nová výstavba zatíží stávající křižo-
vatky, i náš požadavek o prověření, zda 
by křižovatka Augustinova/Ryšavého šla 
stavebně upravit na okružní křižovatku. 
Stejně jako v případě Dědinova/Ryšavé-
ho. Pokud tato studie potvrdí, že lze sta-
vebně takto křižovatku upravit, bude to 
podklad pro jednání se správcem komu-
nikace, tedy Technickou správou komuni-
kací hl. m. Prahy, a.s.

„Otíkova lávka“ vedoucí k metru Háje 
podél ulice Bajkonurská má podepsa-
nou smlouvu na kompletní renovaci. Ta 
proběhne na jaře roku 2023. Stejně tak 
bychom v tuto dobu chtěli spustit vý-
stavbu lávky přes ulici Opatovská u poli-
kliniky MEDICO. Soutěžit zhotovitele za-
čneme na přelomu prosince a ledna. Na 
obě stavby se mi podařilo získat finan- 
ční dotaci od hl. m. Prahy. Realizaci tedy 
nic nebrání.

V době psaní tohoto textu je již známé 
složení nové Rady městské části Pra-
ha 11. Chci radě jako celku, svému ná-
stupci, ale zejména svým třem pirátským 
kolegům popřát mnoho štěstí při rozvo-
ji naší městské části. Zároveň chci vám 
občanům poděkovat za veškeré podně-
ty a připomínky, které jste mi zaslali. Pře-
ji nám všem mnoho štěstí 
v novém roce. 

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici

V příštím roce by mělo dojít k realizaci dvou 
páteřních cyklostezek, na kterých ve spolupráci

s hl. m. Prahou pracujeme od roku 2019.
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Sport a kultura v končícím volebním období
Jsem rád, že se toho během volebního 
období 2018–2022, kdy jsem byl ve funk-
ci radního pro sport a kulturu, podařilo 
v obou oblastech opravdu hodně. Ovšem 
nešlo by to bez mých nejbližších spolupra-
covníků a kolegů na úřadě městské čás-
ti, Jihoměstské majetkové a. s. a zejmé-
na bez kolegů ve společnosti Kulturní Jižní 
Město o.p.s. Tímto bych jim všem chtěl 
moc poděkovat za dosavadní spolupráci.

Co se povedlo

Postavila se nová multifunkční spor-
tovní hala u ZŠ Campanus, která je tak 
již čtvrtou halou na území městské čás-
ti Praha 11, což Jižní Město v rámci Pra-
hy činí zcela unikátní v oblasti sportovní 
infrastruktury.

Podařilo se dokončit opravy téměř všech 
venkovních hřišť při našich základních ško-
lách. Často velmi výrazně i za pomoci fi-
nancí získaných od hl. m. Prahy. Namátkou 
lze uvést školní hřiště při ZŠ Mendelova, 
ZŠ Milíčov, ZŠ Campanus, ŽS Pošepné-
ho nám. a ZŠ Mikulova. Hřiště úplně nové 
jsme pak vybudovali u ZŠ Chodov. Rea- 
lizace Volnočasového areálu Kupecké-
ho tzv. VAKu, která přinesla Praze 11 tři 
pumptrackové dráhy, zcela unikání 3D tiš-
těné parkourové hřiště, minirampu a nový 
workout. Další workout a parkourové hřiš-
tě přibylo na Roztylech. Nový pumptrack 
vznikl také na metru Opatov.

Opravili jsme střechy obou našich kultur-
ních středisek – Chodovské tvrze a Kultur-
ního centra Zahrada. V KC Zahrada jsme 
dále instalovali nové posuvné hlediště, 
které výrazně navýšilo divácký komfort. 
Na Prahu 11 jsme přivedli nové sportov-
ní, kulturní a volnočasové akce. Za všech-
ny bych rád zmínil zejména Kulturní léto 
na Chodovské tvrzi – Divadlo Na Jezer-
ce a Bitvu o Chodovskou tvrz, obří vodní 
skluzavku, Street festival pro mladé a Ro-
dinný ČEZ Aquapalace běh v Centrálním 
parku. 

Velkou radost mám i z toho, co se podaři-
lo na Hájích – po šesti letech dostat fotbal 

opět „na trávu“ na venkovním hřišti K Je-
zeru. Věřím, že i nové vedení v této věci 
bude konat konstruktivně a minimálně vy-
jednaný stav udrží v platnosti. 

Co je připraveno

Zimní stadion navzdory všem problémům 
a politickým půtkám po 50. letech na Již-
ním Městě bude. Jeho otevření pro veřej-
nost se čeká na přelomu února a března 
roku 2023. Poskytne jednu ledovou plo-
chu pro hokej a veřejné bruslení a jednu 
plochu pro olympijský sport curling. Jiho-
městské základní školy pak budou mít 
možnost zimní stadion využívat v rámci 
tělesné výchovy. 

Adrenalin park Jižní Město u ulic Výstav-
ní a Ke Stáčírně. Tento projekt se podaři-
lo velmi významně posunout v létě 2022, 
kdy jsme jako Praha 11 získali od hl. m. 
Prahy potřebné pozemky u čerpací sta-
nice OMV. Nyní máme zpracovanou po-
drobnou studii proveditelnosti a v rozpoč-
tu pro rok 2023 je navrhována položka na 
zpracování projektové dokumentace, kte-
rá by měla být podkladem pro následnou 
realizaci. Nové zázemí sportoviště Schul-
hoffova, tedy zejména nové šatny a hygie- 
nické zázemí je v konečné fázi výběrové-
ho řízení a je finančně zajištěno. Na jaře 

roku 2023 tedy bude možné pustit se do 
jeho realizace.

K opravě atletické dráhy u základní školy 
Milíčov je podepsána smlouva s realizač-
ní firmou a je zajištěno finanční krytí. Kvů-
li počasí nebylo možné se okamžitě pus-
tit do stavebních prací, které by ale měly 
proběhnout hned na jaře 2023. Pokud 
bude politická vůle, lze pokračovat i v pro-
jektu atletického tunelu, pro který jsme 
v této lokalitě nechali zpracovat studii 
proveditelnosti, na níž lze navázat. Dále 
je kompletně připravena celková oprava 
Kulturního centra Zahrada, kterou si toto 
oblíbené centrum po bezmála dvaceti le-
tech více než zaslouží. Mělo by dojít jak 
na výměnu oken, tak na opravu celé fasá-
dy. Zároveň je připraven projekt nového 
Kulturního centra Anežky Malé na Jižním 
Městě I, pro který je nyní potřeba zajistit 
potřebné finance na realizaci. 

Všechny výše uvedené úspěchy se na-
víc podařily prosadit za bezprecedentní 
situace, která v České republice neměla 
dosud obdoby. Probíhající pandemie co-
vidu-19 a následně i krize spojená s vál-
kou na Ukrajině s sebou přinesly mnoho 
neočekávaných překážek – zejména ceno-
vé výkyvy stavebních prací a výpadky do-
dávek některých materiálů a prvků. Stále 
jsem připraven pomáhat Jižnímu Městu, 
pokud o to bude můj nástupce/nástupky-
ně stát, rád mu/jí předám své zkušenosti 
a doporučení, jak postupovat v připrave-
ných a rozpracovaných projektech.

Závěrem přeji všem obyvatelům naší 
městské části všechno nejlepší do nové-
ho roku, mnoho úspěchů jak v osobním, 
tak profesním životě a hlavně pevné zdra-
ví. A zejména sportovcům a kultuře pak 
podporu, jakou si zaslouží.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný časCelková vizualizace Adrenalin parku Jižní Město
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Gesce životního prostředí 2019–2022
S koncem mého působení na pozici místostarosty Prahy 11 s gescí životního 
prostředí přichází čas na finální rekapitulaci. Oblast životního prostředí jsem 
v únoru 2019 přebíral s velkými plány, z nichž se mi velká část podařila 
realizovat, jiné jsou alespoň ve fázi rozpracovanosti (viz níže).

Co se povedlo v údržbě zeleně

Péči o zeleň jsme výrazně upravili tak, aby-
chom co nejvíce bojovali s dopady klimatic-
kých změn, které samozřejmě i zde na Pra-
ze 11 pociťujeme. Snížili jsme počet sečí 
travnatých ploch a zavedli jsme tzv. mo-
zaikové seče (kdy část zelených ploch po-
necháváme neposekaných). Navýšili jsme 
počet závlahových vaků u mladých strom-
ků na téměř 800, přitom nadále pro veš-
kerou zálivku používáme výhradně dešťo-
vou vodu.

Navýšili jsme frekvenci svozu ze všech 
námi provozovaných odpadkových košů 
na 1x denně. Naše koše proto již nikdy ne-
přetékají odpadky (na rozdíl od těch na za-
stávkách MHD, kdy jsme s Prahou víckrát 
museli řešit oprávněné stížnosti). Pro svoz 
jsme navíc začali používat dva elektric-
ké, a tudíž bezemisní vozy. Vyjednali jsme 
s Prahou vyšší frekvenci svozu tříděného 
odpadu (plast a papír) alespoň u některých 
kontejnerových stání.

Radikálně jsme navýšili tempo výsadby no-
vých vzrostlých stromů. Zatímco v letech 
2015–18 přibylo na Praze 11 jen 135 no-
vých stromů, v tomto volebním období 
jsem z jejich výsadby udělal jasnou priori-
tu, a tak jsme do veřejného prostoru přida-
li celkem 651 převážně listnatých stromů. 
Založili jsme několik desítek květnatých luk 
a štěrkových a letničkových záhonů, které 
plní jak estetickou funkci, tak jsou důležité 
pro biodiverzitu.

Letos jsme zavedli úklidovou službu, je-
jíž tým je připraven rychle reagovat na 
vaše podněty typu urgentního úklidu, ma-
lých oprav na dětských hřištích apod. Sta-
čí od pondělí do pátku volat na telefonní 
číslo 702 991 991 nebo napsat e-mail na 
uklid@jihomestska.cz.

Co se povedlo v oblasti investic

Nebylo to snadné a nebylo to hned, ale na-
konec se mi podařilo v rámci našeho ve-
dení Prahy 11 prosadit výraznou změnu 

přístupu k revitalizaci vnitrobloků a dalších 
zanedbaných ploch. Sice to pozdrželo řadu 
projektů, některé se ve fázi rozpracovanos-
ti přesunuly do šuplíků, nicméně nyní od-
cházím s dobrým pocitem, že naše revita-
lizace jsou prováděny správně. 

V první řadě to znamená jasnou prioritu 
třech požadavků: co největší možné navy-
šování objemu zeleně, co nejlepší hospoda-
ření s dešťovou vodou (zadržování přímo 
na místě pomocí co nejvíce propustných 
povrchů) a efektivní zapojování vás míst-
ních občanů, aby revitalizace co nejvíc odrá-
žely vaše priority. Navzdory covidu a s ním 
spojených lockdownů se nám od jara 2020 
podařilo uspořádat více než 10 participativ-
ních setkání ve všech koutech Prahy 11.

Díky této změně v našem přístupu se mi 
dařilo získávat na revitalizace těchto ploch 
tolik potřebné dotace od hl. m. Prahy.

Zde nabízím alespoň částečný seznam pro-
jektů a míst, která jsme pod mým vedením 
revitalizovali nebo do nich tím či oním způ-
sobem investovali:

• Vnitroblok „rybičky“ mezi ul. Jažlovická 
a Jurkovičova

• Nový vnitroblok doplněný mj. o cvičící 
fitness stroje v ulici Hrudičkova

• Nové psí hřiště na Jižním Měs-
tě I a psí loučka na Jižním Městě 
II (oba nedobře připravené projek-
ty jsem zdědil a dotáhli jsme je do 
úspěšné realizace)

• Nové herní sestavy na dětských 
hřištích Jažlovická, Donovalská 
a Schulhoffova 

• Zcela nové dětské hřiště pro starší 
děti Chalupkova

• Kompletní výměna herních prvků 
a mobiliáře na dětském hřišti Rašova

• Nové zemní trampolínky i herní sesta-
va na dětském hřišti Borošova

a mnohé další.

Co je připraveno

Z připravených projektů chci zmínit alespoň 
těch několik nejdůležitějších.

• Po dlouhých vnitroradničních „ta-
hanicích“ se mi snad definitivně 
podařilo „uspat“ nepovedený pro-
jekt z minulosti na revitalizaci za-
nedbaného vnitrobloku vymezené-
ho ulicemi Brechtova, Matúškova 
a Dubnova – tzv. Blankyt. Nyní je 
dokončována projektová dokumen-
tace, která vychází z našich dvou 
veřejných setkání s místními obča-
ny. V řádu měsíců by mělo být k dis-
pozici stavební povolení a pak již 
jen zbývá zajistit financování a revi-
talizaci provést.

• Pro rozsáhlý vnitroblok vymeze-
ný ulicemi Matúškova, Brechtova 
a Schulhoffova jsme zajistili projek-
tovou dokumentaci a letos získali 
i stavební povolení. Od Prahy se mi 
na tuto akci podařilo získat dotace 
ve výši 15 milionů Kč. Odbor správy 
majetku má nyní za úkol vysoutěžit 
realizační firmu.

• Dobíhá proces směřující k vydání 
stavebního povolení pro vnitroblok 
před vstupem do ZŠ Květnového 
vítězství (mezi ulicemi Hněvkovské-
ho a Chalupkova), následně bude již 
možné zajistit realizační firmu. I na 
tuto akci jsem zajistil mnohamilio-
novou dotaci od hl. m. Prahy.

• Jsou zpracovávány projekty a pro-
jektové dokumentace na obnovu 
prostor s dožívajícími pergolami na 
Jižním Městě I (prostranství pod 
pergolou Mendelova), na Jižním 
Městě II (část vnitrobloku vymeze-
ného ulicemi Petýrkova, Dědinova 
a Hrabákova) a dále zanedbané pro-
stranství za bytovými domy při ulici 
Jašíkova. 

• Spolu s vámi občany jsme vytipo-
vali dvě vhodné lokality pro další 
komunitní zahrady na Jižním Městě 
I a II. Je nutné je nejdříve předsta-
vit pomocí participativního setkání 
místním obyvatelům, a to společně 
s organizací Kokoza (již domluveno). 
V případě pozitivní zpětné vazby od 
vás místních obyvatel pak nastoupí 
fáze samotné realizace.

Na mém nástupci či nástupkyni v radě 
Prahy 11 bude tyto projekty úspěšně do-
končit a zahájit přípravu revitalizace dal-
ších zanedbaných veřejných prostranství 
Jižního Města. 

Závěrem chci moc poděkovat všem svým 
spolupracovníkům a spolupracovnicím, 
kteří se v uplynulých čtyřech letech na 
všech těchto změnách a projektech po-
díleli! A vám, občanům Prahy 11, přeju 
co nejlepší vstup do nového 
roku 2023.

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí

Revitalizovaný vnitroblok „rybičky“ mezi ul. Jažlovická a Jurkovičova
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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 wishes you a happy New Year 2023! We wish you 
health and helpful attitude both from individuals and institutions. 
You can contact Prague 11 representative Mgr. Barbora 
Matysová from the Department of Health and Social Affairs at 
+420 267 902 156 or by email matysovab@praha11.cz  
֍ 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. ֍ 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. 

Міська частина Прага 11 бажає вам усього найкращого 
у новому 2023 році! Бажаємо вам міцного здоров’я і 
сприятливого ставлення зі сторони окремих осіб та інституцій. 
Від міської частини Праги 11 для вас працює Mgr. Барбора 
Матисова з Відділу соціальних справ і охорони здоров’я за 
телефоном +420 267 902 156 або ел. поштою matysovab@
praha11.cz ֍ 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. ֍ 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”.

We’ll open Czech Courses for foreigners in 2023 again. Are you 
interested in the beginner or advanced level? It’s A1 for beginners 
and B1/B2 for advanced. If you are interested, contact Mgr. 
Matysová by email at: matysovab@praha11.cz or by phone at 
+420 267 902 156. ֍ 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! Are you interested in organizing an 
event and presenting your cooking or baking recipes? Get in touch 
with the contact person: Mgr. Barbora Matysová +420 267 902 
156, matysovab@praha11.cz. ֍ 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). ֍ Association for Integration and Migration (SIMI) 
presents a series of posts about Czech families who have offered 
accommodation to Ukrainian refugees through the Uprchlíci vítejte 
platform. The posts are published every Monday here: https://
www.facebook.com/uprchlicivitejte/. 

У 2023 році ми знову будемо відкривати курси чеської мови 
для дорослих іноземців та іноземок. Вас цікавіть початковий чи 
середній рівень? Початковий рівень – це A1, а середній – це B1/
B2. Якщо вас цікавить курс, контактуйте Барбору Матисову ел. 
поштою: matysovab@praha11.cz або за телефоном +420 267 
902 156. ֍ 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! Ви 
бажаєте долучитися до організації події та представити свої 
рецепти страв чи випічки? Звертайтеся до контактної особи: 
Барбора Матисова +420 267 902 156, matysovab@praha11.cz.  
֍ 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 творчі заняття).֍ 
Товариство з інтеграції та міграції (SIMI) представляє історії 
чеських сімей, які запропонували проживання українським 
біженцям через платформу „Uprchlíci vítejte“. Історії виходять 
щопонеділка тут: https://www.facebook.com/uprchlicivitejte/.

Платформа Movapp.cz пропонує додаток для вивчення чеської/
української мови. Додаток безоплатний і працює як онлайн, так 
офлайн. У додатку ви знайдете словничок, основні фрази, а також 
посилання на інші додатки чи матеріали для навчання. ֍ З 19.10 
у філіалі міської бібліотеки на Опатові проходить „Образотворчий 
клуб” (Výtvarný klub). Цей клуб відкрито для дітей від 5 років. 
Образотворчий клуб у бібліотеці – це приємне середовище 
для різноманітних образотворчих занять, розмов і знайомств 
із новими друзями. Участь у клубі безоплатна. Клуб проходить 
щосереди з 16:00 до 18:00. Якщо ви бажаєте відвідати клуб, 
звертайтеся до контактної особи Марії: : +420 770 185 231. 
Ви читаєте цю рубрику для іноземців? Ви читаєте її регулярно чи 
сьогодні вперше? А якщо читаєте, чи корисна вона для вас? Будь 
ласка, надішліть ваш відгук на ел. пошту: matysovab@praha11.cz 
або за телефоном +420 267 902 156. Щиро дякуємо!

The Movapp.cz platform offers an app for practicing Czech/
Ukrainian language. The app is free of charge and works offline. It 
contains a dictionary, basic phrases, a guide through the apps for 
studying Ukrainian, and other materials. ֍ An “Art club” opened 
at the Opatov branch of the municipal library on 19.10. The club is 
open to all children over the age of 5. The art club at the library is 
a nice place to do arts, chat and meet new friends. Attendance is 
free of charge. The club takes place every Wednesday from 4PM 
to 6 PM. If you’d like to visit the club, contact Mariia: +420 770 
185 231. 
Do you read this section for foreigners? Do you read it regularly 
or today is the first time you did? If you do, have you found it 
useful? Please give us your feedback by email: matysovab@
praha11.cz or by phone: +420 267 902 156. Thank you in 
advance!

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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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2023

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že VOK na 
objemný odpad budou v prvním pololetí roku 2023 přistavovány 
v níže uvedených termínech. Kontejnery jsou přistavovány vždy 

od 15:00 do naplnění kontejneru, nejvýše však do 19:00. Více in-
formací získáte na webových stránkách městské části Praha 11 
v sekci životní prostředí – odpady nebo na tel. čísle 267 902 369.

VOK 2023 Celé pololetí

Jižní Město I 

A. Malé–Hviezdoslavova 13. 4., 17. 5.

Bachova 1593 6. 3., 26. 6.

Bachova–Mikulova 29. 3., 15. 5.

Benkova 1691 (parkoviště) 27. 3.

Blažimská–Klapálkova 16. 3., 21. 6.

Brandlova 1641 (za Startem) 2. 2., 30. 5.

Brechtova–Květnového vítězství 7. 3.

Brodského 1671 8. 3., 17. 5.

Černockého (parkoviště) 12. 4., 24. 5.

Divišovská–Šternovská 3. 4.

Doubravická–Bohúňova 4. 4., 18. 5.

Hekrova 853 (parkoviště) 19. 1.

Hlavatého–Mejstříkova 6. 2., 20. 4., 7. 6.

Hněvkovského 1374 14. 3., 16. 5.

Chomutovická 2. 3., 19. 4., 19. 6.

Janouchova 671 (u MŠ) 16. 1., 27. 4.

Klapálkova–Čenětická 1. 2., 25. 4.

Konstantinova–Metodějova 5. 4.

Kosmická–Anny Drabíkové 23. 2., 4. 5.

Kryštofova–Kazimírova 7. 2., 26. 4.

Křejpského 1514 22. 2., 12. 6.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 2., 24. 5.

Majerského–Samohelova 11. 4., 16. 5.

Matúškova 831 (u Blankytu) 16. 2., 23. 5.

Metodějova (parkoviště) 15. 3., 10. 5.

Michnova–Podjavorinské 17. 1., 3. 5., 15. 6.

VOK 2023 Celé pololetí

Mnichovická–Tatarkova 23. 3., 30. 5.

Modletická 1390 (vnitroblok) 31. 1., 26. 4.

Mokrá–Zimákova 30. 1.

Novomeského 690 (parkoviště) 1. 3., 4. 5.

Plickova 880 30. 3., 18. 4., 6. 6.

Radimovická 1424 (parkoviště) 20. 3., 10. 5.

Rujanská–Donovalská (u TS) 8. 2., 14. 6.

Schulhoffova 794 28. 2.

Stachova–V Hájích 28. 3., 8. 6.

Šalounova 1939 14. 2., 31. 5.

Štichova 640 (parkoviště) 15. 2., 19. 4., 27. 6.

Tererova (u ZŠ) 23. 1., 23. 5., 13. 6.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 12. 4.

Ženíškova–Květnového vítězství 18. 1., 4. 4., 20. 6.

Jižní Město II + starý Chodov 

Dědinova–Filipova 24. 1., 28. 3., 1. 6.

Dědinova 2002 27. 2., 18. 4., 29. 6.

Gregorova–Hrudičkova 9. 2., 24. 4., 22. 6.

Hráského–Jarníkova 13. 2., 17. 4., 25. 5.

Hrdličkova–Blatenská 25. 1., 11. 5., 31. 5.

Kloboukova 2230 (parkoviště) 9. 3., 5. 6.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 13. 3., 29. 5.

Láskova–Malenická 22. 3., 9. 5., 28. 6.

Nechvílova 1826 (čp. 1826–1829) 21. 2., 25. 4., 3. 5.

Petýrkova 1953 21. 3., 2. 5.

U Nové dálnice 22. 3.

Vojtíškova 1783 26. 1., 29. 3., 22. 5.

Upozornění pro obyvatele bytových domů
Vážení sousedé, v poslední době dochá-
zí na území Jižního Města k podomní na-
bídce různých společností na seřízení 
oken v bytech. Seřízení těsnosti oken je 

v dnešní době chvályhodná věc, nemě-
la by však v žádném případě přesáhnout 
částku 2000 Kč/byt včetně 15% DPH. 
Ceny, které zmíněné společnosti účtují, 

však mohou být na základě dosavadních 
zkušeností i násobně vyšší.

Je proto důležité dohodnout se s doda-
vatelem ještě před započetím práce na 
konečné ceně. Zároveň doporučuji koor-
dinovat tyto práce v jednotlivých bytech 
s výbory SVJ, protože seřízení těsnosti 
oken je jen jedním z možných opatření, 
jak na energiích ušetřit. Většina opatření 
vedoucích ke snížení energetické nároč-
nosti provozu bytových domů je účinná 
zejména tehdy, pokud se opatření týka-
jí celého domu a jsou dodržována všemi 
jeho obyvateli.

Ing. Petr Jirava 
(za ANO) 

radní pro sociál-
ní věci, zdravotnictví 

a bezpečnost
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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: TUNELY A KOLONIE
Dne: 30. 1. (pondělí)
Odjezd: v 10:00 od metra Ládví
Trasa: Kobylisy, Prosek, Libeň, Karlín, Žižkov, Malešice, 
Strašnice, Spořilov, Háje 
Délka trasy: 
Znáte oblíbená místa Božské Emmy a Hrabala? 
Kde je socha Cyklistů? Kde se smlouval 
mír? Co prožil Josef Sudek v Invalidovně? 
Jaká tajemství skrývá Žižkovský tunel? 
A znáte starý Vítkovský tunel? Ještě 
mnohem víc se dozvíte na cestě 
s Mirjou.

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: PŘÍBRAMSKO
Dne: 12. 1. (čtvrtek)
Sraz: Smíchovské nádraží – bus 395
Odjezd: 7:55 
Délka trasy: 19,5 km
Trasa: Příbram – Káciň – Stěžov – Jesenice – Příbram
Na co se můžete těšit: 47 km se proplétá potok 
Kocába krajinou, podíváme se k jejímu prameništi. 
Projdeme lesy ukrývající utrpení lidí v podobě 
bývalých uranových šachet. Nejen Kocábu, i potok 
Drásovský, Vápenický, Hronovský, Stěžovský 
a Jerusalemský překročíme. V závěru vystoupáme 
k baroknímu areálu Svatá Hora, nejvýznamnějšímu 
mariánskému poutnímu místu Čech. Svačina 
a úsměv jsou trvalé atributy našich výletů. A jako 
i předchozí výšlapy je i tento vhodný pro zdatnou 
seniorskou populaci. Těší se na vás Jindra. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH ŠPITÁLŮ A LAZARETŮ

Kdy: 17. 1. (úterý) ve 14:00, 21. 1. (sobota) v 10:00
Sraz pro obě vycházky: u bývalého Strahovského špitálu  
(špitál sv. Alžběty a sv. Norberta), nyní hotelu Questenberk, 
Úvoz 155/15 
Řeholní řády a bratrstva zřizovaly infirmaria a špitály 
(hospitály) pro kupce a poutníky. Ty plnily funkci ošetřovny, 
chudobince, sirotčince, domova pro staré, zotavovny. 
Vydávaly stravu, oděv a staraly se o další sociální potřeby. 
Byla to místa pro chudé, kteří by skončili na ulici, místa pro 
přestárlé, kteří si po zaplacení poplatku zajistili péči. 
Menší špitály nabízely dvanáct lůžek, což bylo symbolicky 
odkazem na dvanáct apoštolů. 
Na vycházce navštívíme místa, kde stávaly středověké 
špitály, útulny, chudobince, ústavy pro slepce a další 
podobná zařízení. Seznámíme se s organizací těchto 
zařízení a úrovní tehdejší péče o nemocné. 
Na první setkání v novém roce se těší Jelena.

TURISTICKÝ VÝLET pro seniory:  
POUTNÍ CESTOU Z HÁJKU DO PRAHY

Kdy: 19. 1. (čtvrtek)
Sraz: v 9:00 Zličín, stanoviště autobusů 
č. 8
Odjezd: 9:10 
Trasa: Červený Újezd – Hájek – Litovice – 
Břve – Zličín
Délka trasy: 11 km
Cestou uvidíme „středověký hrádek“ 
postavený před 20 lety, klášter v Hájku, 
dále krásné kaple na poutní cestě, starou 
tvrz v Litovicích a kolem Břevských 
rybníků zamíříme ke Zličínu.
Na setkání s vámi v novém roce se těší 
paní Jitka.

PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO PEČUJÍCÍ a OSOBY ZÁVISLÉ NA PÉČI 
(senioři, zdravotně postižení) ve spolupráci s poliklinikou 
ambulantních specialistů MEDICO spol. s r.o.

Kdy: každou středu od 16:00 do 18:00 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 sociálním dávkám pro seniory a osoby zdravotně 
postižené, poradí, jak požádat o kompenzační pomůcky, 
na jaké registrované sociální služby se obracet a další 
informace.
Kontakt:
www.jmsoc.cz
724 603 303

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

Kdy: 21. 1. (sobota) ve 14:00 
Sraz: na konci Václavského náměstí, na začátku ulice Na 
Příkopě.
Trasa: Karlova univerzita – kostel sv. Havla – Melantrichova 
ulice – Staroměstské náměstí – Týnský chrám – Celetná – 
Týnská ulička – kostel sv. Salvátora
Projdeme se po místech souvisejících se stavovským 
povstáním, které vypuklo téměř sto let po nástupu 
Habsburků na český trůn. Zaměříme se na protagonisty 
v českých a evropských dějinách a připomeneme si 
podrobnosti naší historie.
Povstání začalo defenestrací 23. 5. 1618 na Pražském hradě, 
bylo poraženo 8. 11. 1620 na Bílé hoře a skončilo událostí 
na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621. Mnoho dalšího se 
dozvíte na procházce s Jelenou.
Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity 
nutná!!! 
Kontakt pondělí–pátek 8:00–14:00, 605 819 096, 724 603 
317, e-mail: info@jmsoc.cz.
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Čaj a bridge nejen o páté ☺,  
hledáme chybějící parťáky do čtveřice 

Poskytneme útulné prostory a propojíme vás.
V případě zájmu kontaktujte formou SMS: 724 603 317 
nebo e-mailem: jana.holubova@jmsoc.cz
Bridž (také bridge) je karetní hra pro dvě dvojice hráčů. Hraje 
se s balíčkem 52 bridžových karet. Má propracovaná pravidla.

Děkujeme za radost, kterou rozdáváte
Mateřské školky Madolinka, Blatenská a Křejpského s námi 
navázaly na úžasnou spolupráci z let předchozích v rámci 
projektu Mezi námi o.p.s. Děti přicházely s písničkami, 
říkankami, společně jsme tvořili a také stavěli z LEGA 
v rámci projektu Ninin sen. Na Vánoce byli naši „dědečkové 
a babičky“ obdarováni dětskými přáníčky a drobnými dárky. 
Všichni dětem vzkazují: „Děkujeme, že na nás myslíte!“ 

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ angličtiny
falešní začátečníci, mírně pokročilí 
(cca 10 lekcí).
Přihlášky do kurzů kondičního cvičení.
Ve dnech: 24. a 25. 1. 2023
Na adrese: DPS Šalounova v čase 9:00–11:00, 
13:00–16:00, 1. patro
V případě volné kapacity mimo uvedené 
termíny po tel. dohodě a na základě e-mailu: 
jana.holubova@jmsoc.cz, tel. 724 603 317.
Cena za lekci cca 50/Kč dle počtu účastníků 
v kurzu.

ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: Meningokové nákazy,  
očkování, kožní virová onemocnění 
Termíny přednášek v klubech seniorů: 
9. 1. 2023 (pondělí) od 14:30, Křejpského 1502/8
10. 1. 2023 (úterý) od 14:30, DPS Blatenská 2146/4
19. 1. 2023 (čtvrtek) od 14:30, Křejpského 1502/8
31. 1. 2023 (úterý) od 14:30, Křejpského 1502/8
6. 2. 2023 (pondělí) od 14:00, DPS Šalounova 2025/7
Přednášející: Michaela Švandrlíková MP Praha
ZDARMA bez nutnosti rezervace. Prezentace zahrnuje 
popis onemocnění, projevy nemoci, příčiny, způsob šíření, 
léčbu, prevenci. 

PŘIPRAVUJEME: MASOPUSTNÍ ZÁBAVU
Dne: 15. 2.  (středa) od 13:30 
Kde: v objektu Stravovacího centra Křejpského 1502/8
Cena: 200 Kč
Cena zahrnuje občerstvení: knedlo zelo vepřo, moučník, 
škvarková pomazánka a chléb, káva, voda+citron.
Přijďte si užít odpoledne, při poslechu živé hudby v podání 
p. Františka z kapely Hvězdný prach. 
Soutěž o nejkrásnější masku. Vstupenky lze zakoupit do 
vyprodání kapacity NOVĚ pouze ve dnech: 24. 1., 25. 1., 
31. 1., 1. 2. v čase 9.00–11:00 a 13:00–15:00, na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 
2. patro, účtárna, tel. č.: 724 603 317

PODĚKOVÁNÍ ZA SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 
Srdečně děkujeme všem štědrým dárcům, kteří 
splnili vánoční očekávání klientů Domova pro seniory 
v Janouchové ul. a klientů pečovatelské služby. Senioři 
neskrývali dojetí a radost z dárků, jak je i patrné 
z fotodokumentace i na našich facebookových stránkách.
Poděkování náleží také managementu Westfield 
Chodov za podporu tohoto projektu i všem 
zaměstnancům JMS, kteří se jakkoliv na vlastní 
realizaci podíleli.
Děkujeme všem dárcům s otevřeným srdcem, 
ochotným podpořit dobrou věc. 
DĚKUJEME VÁM! 

Co vše se nám podařilo v roce 2022 
Uzavřel se pro nás další rok a máme radost, že jsme mohli 
pro vás zrealizovat řadu aktivit a akcí, společně navštívili zá-
padní a východní Čechy, plavili se po Vltavě, navštívili Senát 
ČR, vyslechli řadu poučných přednášek např. k řešení zvyšují-
cích se nákladů na bydlení nebo dávek. Mnozí využili preven-
tivní screening ke stavu křehkosti kostí a péče o ledviny ve 
spolupráci s MEDICO s.r.o. Nabídli jsme v průběhu roku tu-
ristické či komentované procházky, cyklo výlety, ale i kurzy 
a trénování paměti.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při vlastní realizaci 
aktivit, a velmi si toho vážíme! Těšíme se na další příleži-
tosti a inspirativní setkávání v novém roce 2023.

poděkování

i letos jsme si k vám našli cestu

Vážení a milí,
protože tři měsíce po volbách stále ještě není zvolena nová 
rada, dostal jsem šanci naposledy vám popřát na stránkách 
Klíče. Do nového roku vám všem přeji hlavně hodně zdraví, 
to je nejdůležitější. A ať je příští rok lepší než ten letošní, ať 
se vám daří v práci i v rodině, ať máte kolem sebe 
stále hodně příjemných lidí, ať máte co nejvíc 
důvodů usmívat se, prostě ať je vám na svě-
tě fajn!

Ing. Petr Jirava (za ANO) 
radní pro sociální věci,  

zdravotnictví a bezpečnost



12 Inzerce

RV
22

02
41

5/
01



13Inzerce

RV
22

02
10

7/
01



Honzo, jak vás život tady na okraji Pra-
hy ovlivnil? 

To je otázka správná, ale těžko zodpově-
ditelná. Vůbec totiž netuším, kým bych 
byl, kdybych vyrůstal někde jinde. Jsem 
jen nepatrnou součástí Jižního Města, ale 
právě ono je podstatnou součástí mne 
samotného. Umím si představit lákavěj-
ší lokality k trvalému pobytu, ale i když 
jsem osobně poznal řadu takových krás-
ných míst v řadě zemí světa, jen málokdy 
jsem měl přímo ze svého pokoje tak krás-
ný výhled, jaký se nám každodenně nabí-
zí z jedenáctého patra našeho paneláku. 
Jsem zvyklý na to, že můžu být za pět 

minut v lese a současně za pár desítek 
minut v centru starobylého historického 
centra. A musím si stále připomínat, že 
to rozhodně není samozřejmost. 

Řekněte mi, kdy vznikla myšlenka na-
psat knihu o Jižním Městě?

Na začátku byl zřejmě roku 2006 poslech 
rozhlasového pořadu o knize Minutové 
vzdálenosti od Roberta Krumphanzla. 
Děj se odehrává na sídlišti v Petrovicích 
a Horních Měcholupech, tedy spíše na 
hranicích Jižního Města, ale i tak mne ten-
krát nadchlo, že vůbec někdo píše o ob-
lastech, kde jsem od dětství vyrůstal, ale 
o kterých jsem se v žádné školní čítance 
nedočetl. A tak jsem začal pátrat po dal-
ších podobných textech, třeba i těch, kte-
ré vznikly v rámci místní amatérské lite-
rární soutěže „O zlatý klíč“, v níž jsem byl 
o mnoho let později i jedním z porotců. 

Na Jižáku nebo jiných sídlištích žije 
nebo žila spousta literátů, ale vlastně 
jen menší část z nich tuto zkušenost pří-
mo reflektuje ve svých dílech. 

To máte pravdu, dobrým příkladem je sa-
motný Bohumil Hrabal. Ten se už roku 
1974, hlavně s ohledem na svoji man-
želku a na její touhu po ústředním to-
pení a teplé vodě, vystěhoval do Koby-
lis na panelové sídliště. To se ale z jeho 
knih příliš nedozvíme: na sídlišti se necítil 
dobře a chodil tam jen přespat, pobýval 

hlavně v Kersku nebo v hospodě. Přímo 
na Jižním Městě bydlí třeba básník Miloš 
Doležal, který ale domovem zůstává na 
Vysočině. Podobně říká básnířka Tereza 
Riedlbauchová, že z jejího života na Již-
ním Městě se do jejích básní spíše pro-

psala melancholická a depresivní nálada. 
A i když pak psala o mnoha jiných kon-
krétních lokalitách v Čechách i ve Fran-
cii, o Jižáku nikdy: jako by to místo chtěla 
básnicky „vymazat“, jak sama říká. V tex-
tu knihy ovšem toto téma rozvádím šířeji. 

Sídliště jste měl jako hlavní téma na 
svých přednáškách v Chodovské tvrzi.

Přesně tak. O tématu jsem začal publi-
kovat jednotlivé články, na jejichž zákla-
dě mne roku 2011 organizátoři cyklu Lidé 
v místech několikrát pozvali do Chodov-
ské tvrze, abych tam přednášel o různých 
tématech souvisejících s naším sídliš-
těm. Což mne donutilo se do problema-
tiky ponořit ještě hlouběji a koncentrova-
něji. A nakonec se většina toho, co jsem 

14 Rozhovor

Krásný výhled se 
mi každodenně 

nabízí z našeho bytu 
v jedenáctém patře 
našeho paneláku.

Má rád skály a cestování, miluje relax v přírodě a právě 
nedávno spatřila světlo světa i jeho nová kniha o Jižním Městě.
Jan Lukavec se narodil v roce 1977, takže je skoro 
stejně starý jako Jižní Město, tedy sídliště, ve kterém 
žije takřka celý život. Jen s malou přestávkou na jiném 
sídlišti, na Proseku. S manželkou tady vychovává 
své teď už dospívající děti. A má to tu rád. 

Osobní výpověď 
o tom, co ho na 
Jižáku zaujalo, 
a spousta lákavých 
aspektů, které 
nechává někomu 
dalšímu



k tématu postupně vybádal (a leccos 
z toho, co jsem zde prožil), sešlo v této 
knize. Je to i osobní výpověď o tom, co na 
Jižáku zaujalo mne, ale spoustu lákavých 
aspektů nechávám někomu dalšímu. Tře-
ba zmapování zdejších erotických služeb, 
hospod nebo posiloven – o tom posled-
ním mají rozhodně lepší přehled moji sy-
nové než já. 

Honzo, pokud právě nepíšete knížky, 
jak rád relaxujete a co vás nabíjí?

Baví mě četba a recenzování knih a pak 
také fyzický pohyb, občas si zajdu zapla-
vat do Jedenáctky VS. Nejlepší relax jsou 
pro mě lesy, parky a zahrady lemující Ji-
žák. Někdy tyhle aktivity i propojuji. Můj 
oblíbený román Imaginární život od Davi-
da Maloufa pojednává o tom, jak básník 
Ovidius vědomě přijímá vyhnanství, do 
něhož musel odejít z Říma, zcela opou-
ští civilizaci a podstupuje jakousi iniciaci 
do hlubin mystické přírody. Proměny, kte-
ré předtím popisoval jen teoreticky, za-
čne prožívat sám na sobě. To jsem jed-
noho dávného večera dočítal a hluboce 
prožíval na Milíčovském vrchu na Jižním 
Městě, zády k hradbě paneláků a čelem 
k tmavnoucímu lesu, na podobném roz-
hraní mezi civilizací a přírodou jako ro-
mánová postava Ovidia. Na onen kopec 
nebo do jeho blízkosti v současnosti cho-
dím skoro denně, někdy s manželkou, 
jindy s dětmi, často sám. Ovšem už ne 
kvůli četbě: jako rostliny tam vystavu-
ji svoje tělo slunci a větru, jako zvířata 
tam při běhu napínám svaly, potím se, fu-
ním a popadám dech. Abych si připomí-
nal a rozvíjel to, co mám s ostatními ži-
vočichy společného. A abych se „nabíjel“, 
jak říkáte. 

Honzo, přeji vám, abyste měl stále svá 
oblíbená nabíjecí místa :-), spoustu in-
vence při psaní a nám všem přeji, aby byl 
nový rok plný pohody, fajn zážitků a měli 
jsme kolem sebe vždycky ty správné lidi.

  Dana Foučková
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6. ročník hájeckého běhu pro 
dobrou věc
Rok se s rokem sešel a my jsme měli znovu tu možnost sejít se 
společně na Hájích, v dobré atmosféře, zasportovat si a přispět 
dobré věci. Letos jsme se rozhodli, že vybranými financemi podpoříme 
organizaci působící na Jižním Městě – organizaci Klokánek.

Klokánek nabízí přechodnou péči rodinné-
ho typu dětem ve věku 0–18 let, z celé 
republiky, které z vážných důvodů nemo-
hou zůstat ve své rodině a kterým jsou 
schopni zajistit uspokojení základních ži-
votních potřeb. Během pobytu je o děti 
pečováno do doby, dokud se nemohou 
vrátit zpět do původní rodiny nebo do ro-
diny náhradní, případně do jiného zařízení 
dlouhodobé péče.

Před událostí jsme Klokánek osobně na-
vštívili a příběhy vyprávěné jednou z tet 
Klokánku byly opravdu silné. Vše by ur-
čitě vystačilo na nejednu knihu. Získané 
finance využijí v Klokánku k platbě za vol-
nočasové aktivity pro děti (kino, divadlo, 
návštěva zoo apod.).

Věříme, že jste si tradiční akci náleži-
tě užili. Na Hájích se zabýváme i jiný-
mi věcmi než čistě fotbalem. Chtě-
li jsme upozornit na to, že pro rozvoj 
dětí i nás dospělých může být důležité 
uvědomění, že rodina a rodičovská lás-
ka nemusí být pro všechny děti úplnou 
samozřejmostí.

Organizaci Klokánek ale můžete urči-
tě podpořit finančně, materiálně či jinak 
i jindy. Stačí se podívat na jejich webo-
vé stránky, kde se dozvíte více informací: 
www.klokanek-laskova.cz/jak-pomoci.

Všem zúčastněným moc děkujeme!

 Mikuláš Zbořil

Sudoku



16

Na pražském Jižním Městě v ulici 
Donovalská, téměř na dohled od 
Chodovské tvrze, stojí uprostřed 
typických panelových domů 
z 80. let jedna zajímavá stavba. 

Třípatrová, členitá, s prosklenou vstupní 
bránou a věží s hodinami. Celá je blankyt-
ně modrá se žlutými akcenty. Barevné zje-
vení uprostřed šedivého sídliště. Nedá mi 
to a jdu se podívat blíž. Cedule hlásá, že je 
to Domov pro seniory. Později zjistím, že 
ji v roce 1985 navrhl nedávno zesnulý ar-
chitekt Vlado Milunič, mimo jiné spoluau-
tor Tančícího domu. Nechal se tehdy s ko-
legou inspirovat švédskou architekturou 
sociálního bydlení a na budově je to znát. 

Přilákala mě sem architektura, ale nako-
nec vstoupím dovnitř z jiného důvodu. 
Na dveřích jsem si totiž všimla, že tu má 
být knihovna. Od recepce projdu atriem 
s lavičkami a podzimní zelení. Vpravo za 
jídelnou už ji vidím. Prosklený vstup ozna-
čený stylizovanou řadou barevných knih 
mě zve dovnitř.

◾ Pojďte dál, vy jste tu poprvé, že? Tak se 
tu rozhlédněte. Vlastních knížek máme 
asi 5 tisíc a každý rok nám půjčí dalších 
několik stovek z Mariánského náměstí, 
takže budete mít co číst, nebojte se. Vítá 
mě usměvavá paní knihovnice.
◾ Rozhlížím se po prostorné místnos-
ti s knihami umístěnými v regálech po-
dél zdí od země skoro až ke stropu. Proti 
dveřím je celá zeď prosklená a okny do-
padají dovnitř odpolední sluneční paprs-
ky. Před nimi stojí vesele barevná po-
hovka, na které zrovna sedí starší paní 
a prohlíží si nějaký časopis. Chci se s ní 

dát do řeči, ale v tom někdo klepe na 
okénko a paní knihovnice ho jde otevřít.

Na chvilku se posadím a v duchu si dě-
lám poznámky, na co všechno se chci 
zeptat.

◾ Proč je knihovna právě tady, vždyť je tu 
taková ukrytá?
◾ Kdo jsou zdejší čtenáři?
◾ Mohu se stát čtenářem i já?

Když si uvědomím, že vedle je ticho, vrá-
tím se ke knihovnici a začnu ji zpovídat. 
Dozvídám se následující:

◾ Umístit knihovnu právě zde byl záměr – 
otevřít domov lidem z blízkého okolí, aby 
se zde žijící senioři necítili v izolaci.
◾ Čtenáři jsou tak půl napůl. Klienti do-
mova a lidé z nejbližšího okolí. Shodně 
však oceňují její snadnou dosažitelnost 
a sousedskou atmosféru.
◾ Čtenářem se člověk stane snadno 
a rychle, stačí vyplnit vstupní přihlášku, 

zaplatit 50 korun na rok a počkat si na 
vytištění čtenářského průkazu.

Knihovna je pro zdejší čtenáře přímo 
darem z nebes. Tady se totiž nespě-
chá. Sem se chodí jako na návštěvu 
k dobrým sousedům. Čtenáři přicházejí 
dveřmi nebo ťukají na výdejní okénko, 
které tu zbylo z doby covidových uza-
vírek. Kromě knih se tu vyměňují infor-
mace o všem možném, kromě osobních 
témat dochází třeba i na kulturní a výlet-
ní tipy oběma směry. Jak třeba víte, co 
komu půjčit? vyptávám se zvědavě. 

◾ To je jednoduché, odpoví. Napoprvé se 
jich zeptám, která knížka je v poslední době 
potěšila nebo kterou by si vzali na pustý 
ostrov. Z toho vycházím a pak už jen nava-
zuji. Skoro pokaždé se strefím a pokud ne, 
číst to nemusí. Tady nejsme ve škole. Ale 
za ty 3 roky se mi to stalo asi jen dvakrát. 
Co byste si s sebou vzala třeba vy?

Trochu znejistím a uvědomím si, že ne-
vím. Několik let čtu knihy jen elektronicky 
a vzít si čtečku na pustý ostrov by vzhle-
dem k nemožnosti napájení asi nebylo 
moudré. A tak se náš rozhovor stočí od 
knih a elektroniky k práci v médiích a dal-
ším tématům a najednou je čas jít domů. 
Uvědomila jsem si, že si už ani nepama-
tuji, kdy jsem si naposledy takhle dobře 
popovídala. Věřím, že pokud se sem ně-
kdy vrátím, uvítá mě knihovnice otázkou, 
jak se mi povedla reportáž a zda jsem si 
už rozmyslela, jakou knihu si s sebou vez-
mu na pustý ostrov.

Můžete si to vyzkoušet sami. Ať už bydlí-
te poblíž, nebo jenom jdete kolem, zastav-
te se v knihovně, která není jen o knihách. 
Určitě vás okouzlí, tak jako mě. Najdete 
ji snadno. Modrý maják v šedém moři. 
A pro ty, kteří se neobejdou bez navigace, 
přidávám adresu: Donovalská 2222. 

 studentka žurnalistiky FSV UK,  
 listopad 2022

Donovalská 
2222
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Start98 z.s. 
Zaměření: florbal

Jsme tradiční florbalový klub, který se vě-
nuje zdravému rozvoji a výchově mladých 
sportovců. V klubu pracujeme s mládež-
nickými družstvy dívek a chlapců již od 

předškolního věku. Práci s mlá-
deží se věnují zkušení trenéři 
a trenérky, jsou držiteli trenér-
ských licencí a pravidelně se ve 
svém oboru vzdělávají. Mezi nimi 
najdeme i velmi úspěšné hráče a hráčky, 

kteří předávají dále své dlouhole-
té zkušenosti. 

Tréninky probíhají 1–4x týdně na těchto 
sportovištích:

• Hala Jedenáctka VS 
• ZŠ Campanus, ZŠ Donovalská, ZŠ 

Květnového vítězství 
• Hala Jižní Město 

Naše elitní družstvo mužů hraje již přes 
10 let v 1. lize mužů. Ženský tým se pyš-
ní 8 tituly mistryň ČR, několika vítězství-
mi ve florbalovém poháru a bronzovými 
medailemi na Poháru mistryň. 

Náš klub pořádá také florbalové kroužky 
na základních školách – ZŠ Donovalská, 
ZŠ Květnového vítězství, Scio škola Po-
šepného. Pro detailní informace navštiv-
te naše webové stránky www.florbalo-
vynabor.cz.

Kontaktní osoba: 
Jan Svoboda 
šéftrenér a sekretář klubu 
e-mail: sekretar@start98.eu.

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů

Lakrosáci mají bronz a zvou na mezinárodní turnaj
Poslední listopadový víkend viděli fa-
noušci ve Sportovní hale Jižní Město fi-
nálové zápasy Národní boxlakrosové 
ligy (NBLL). Hráči Lacrosse Clubu Jižní 
Město (LCJM) obsadili třetí místo. Další 
možnost zhlédnout lakros světové úrov-
ně na Jižňáku bude hned v lednu, kdy od 
27. do 29. pořádá tým LCJM mezinárod-
ní boxlakrosový turnaj Winter Lax Cup 
(WLC).

Fanoušci na finálové zápasy NBLL zaplnili 
celou halu a vytvořili jedinečnou atmosfé-
ru. V semifinále podlehli hráči LCJM Ma-
lešicím 14:17 a do bojů o bronz nastou-
pili proti rivalům z LC Custodes. První gól 
vstřelil v páté minutě celek z Radotína, 
o minutu později odpověděli Jižňáci, za 
dvacet vteřin přidali další branku a náskok 
si pak udrželi až do konce utkání, které vy-
hráli 17:13 a umístili se na třetí příčce.

Bronzoví medailisté zvou všechny fa-
noušky na první zimní boxlakrosový 
turnaj. Do sportovní haly se sjedou 
týmy z celé Evropy a nebudou chybět 
ani finalisté NBLL. Přijďte se podívat 
na tvrdý, rychlý a góly nabitý boxla-
kros a podpořte LCJM v jejich ambi-
ci útočit na stupně vítězů. Pro bliž-
ší info sledujte internetové stránky  
www.laxcup.cz.



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

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

Bohaté zážitky  
a vše dobré do nového roku  

vám přeje tým Kulturního Jižního Města. 

PRO SENIORY
 23. 1., 14.30 Big Band Pražského 
salonního orchestru
Diriguje Zdeněk Foit, pořadem provází Václav 
Vomáčka.

KINO ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 9. 1., 19.00 Hodně štěstí, pane Veliký
Kino relax. Nancy (Emma Thompson) za celý 
svůj život spala jen s vlastním mužem, kte-
rý navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane 
sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co 
je dobrý sex, a objedná si služby zkušeného 
profesionála. VB, 2022, 97 min. Přístupné od 
15 let.
 12. 1., 19.00 Top Gun: Maverick
Kino relax. Jeden z nejlepších pilotů na světě 
se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokra-
čování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. 
Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseo-
vi? USA, 2022, 131 min. Nevhodné do 12 let. 
 16. 1., 19.00 The Doors: Final Cut
Kino klub. Restaurovaná verze filmu Olivera 
Stonea z roku 1991 ztvárňuje osudy slavné 
skupiny a zejména jejího zpěváka Jima Morri- 
sona, který žil nespoutaným životem a zemřel 
v pouhých sedmadvaceti letech. Vynikající he-
recký výkon je doprovázen skvělou hudbou. 
USA, 1991, 138 min. Přístupné od 15 let. 
 19. 1., 19.00 Černý telefon
Kino relax. Třináctiletý Finney ví, že se nesmí 
bavit s cizími lidmi. Zvlášť teď, když v okolí 
beze stopy zmizelo pár stejně starých kluků. 
Jenže ten nešikovný amatérský kouzelník, kte-
rému se kolem jeho černé dodávky rozsypaly 

KC ZAHRADA
rekvizity, si zaslouží jeho pomoc. Horor, USA, 
2021, 104 min. Přístupné od 15 let. 
 23. 1., 19.00 Neuvěřitelné, ale pravdivé
Kino relax. Alain a Marie jsou na prohlídce 
domu na klidném předměstí. Realitní makléř je 
varuje, že to, co se skrývá ve sklepě, jim obrátí 
život naruby. Manželé se ohromeni a nadšeni 
tím, co objeví, rozhodnou nemovitost koupit. 
Fr., 2022, 74 min. Přístupné. 
 23. 1., 20.15 Ti, kteří tancují ve tmě
Kino klub. Šest příběhů mladých nevidomých, 
které budí touhu po životě, nabíjí optimismem 
a nebojí se sarkasmu. Vítězný snímek Varšav-
ského filmového festivalu empaticky ukazuje 
cesty lidské vůle, odvahu zdolávat překážky 
a žít. ČR, 2022, 78 min. Nevhodné do 12 let. 
 26. 1., 19.00 Poslední noc v Soho
Kino relax. Thriller plný nočních můr, které vám 
nedovolí usnout. VB, 2021, 117 min. Přístup-
né od 15 let. 
 30. 1., 19.00 JFK návrat: Za zrcadlem
Kino klub. Třicet let po svém filmu „JFK“ bere 
režisér Oliver Stone diváky na cestu po nedáv-
no odtajněných důkazech o atentátu na prezi-
denta Kennedyho, nejzávažnější americké zá-
hadné vraždě dvacátého století. USA, 2021, 
118 min. Přístupné.
 
DĚTEM 
 14. 1., 10.00 Výtvarná dílna. 
Kašírovaný sněhulák
 14. 1., 15.00 Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo
Kino dětem. Patálie malého Mikuláše si v prů-
běhu let zamilovaly více než čtyři generace 
dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená po-
stavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci 
Sempého v animovaném filmu pro celou rodi-
nu. Fr., 2022, 82 min.
 15. 1., 16.00 Ples princů a princezen
Zveme všechny malé prince a princezny na 
kouzelný ples!
 21. 1., 15.00 Putování papírového draka
Kino dětem. Promítání s doprovodným slo-
vem lektora. Program roztomilých krátkých 
tematicky i stylisticky rozmanitých animova-
ných filmů určený pro nejmenší diváky. Lek-
torský doprovod podávaný hravou formou 
děti upozorní na jednotlivé složky filmu, roz-
ličné animační techniky a dramaturgii příbě-
hů. Pro děti od 4 let. Celková délka progra-
mu 70 minut. 

AKCE 
 31. 1., 19.00 Když mrtví promlouvají 
aneb záhadná archeologie
Mezi nejzajímavější archeologické nálezy pa-
tří doklady pohřbívání. Prostřednictvím stu-
dia podoby pohřbů a rozboru hrobových pří-
davků se daří přimět mrtvé svědky pravěku 
a středověku k tomu, aby alespoň částečně 
„promluvili“. A některým vybraným příběhům 
pozůstatků zemřelých je věnováno toto vy-
právění. Druhá výprava za tajemstvími archeo-
logie s doc. PhDr. Miroslavem Popelkou, CSc., 

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy.

VÝSTAVA 
 9. 1. – 4. 2. Z Jižního Města 
do celého světa
Výtvarné práce žáků ZŠ Donovalská.

PŘIPRAVUJEME 
 6. 2., 14.30 Zimní koncert Pražského 
salonního orchestru
 15. 2., 19.00 Divadlo. Žena, která uvařila 
svého manžela
 16. 2., 20.00 Koncert Průdušky
 17. 2., 19.00 Country bál s kapelou 
Knokaut
 18. 2., 14.00 Masopustní průvod Jižním 
Městem
 25. 2., 10.00 Umisťovací výstava koček
 26. 2., 16.00 Dětský karneval

KURZY/KROUŽKY 
Kurzy a kroužky v novém roce začínají v týd-
nu od pondělí 9. ledna. Těm, kdo jsou přihlá-
šeni pouze na 1. pololetí, které končí 31. 1. 
2023, připomínáme, že je možné se již od za-
čátku ledna přihlašovat na pololetí druhé. Po-
čet míst v jednotlivých kurzech a kroužcích je 
omezen. Podrobné informace na www.kcza-
hrada.cz nebo na recepci KC Zahrada. 
Rodinné centrum Babočka. Informace o pro-
gramu a kurzech pro nejmenší získáte na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

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

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

VÝSTAVA 
 16. 11. 2022 – 29. 1. 2023 Trnka, Miler, 
Born – kresby, grafiky 1946–2016
Pro velký zájem výstavu prodlužujeme do 
29. ledna 2023. 

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 PŘÍPRAV-
KA – pro dívky od 4,5 roku, které se chtějí 
naučit základy gymnastiky, akrobacie, spolu 
s taneční průpravou nabízíme pondělí, stře-
da 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 for-
my –pro dobrý pocit a pro dobrou náladu na-
bízíme každý pátek od 10.00 cvičení s hlídá-
ním dětí.
 BALENTES S SM systémem pro zdravá 
záda – pro všechny, kteří potřebují po celodenní 
honičce vrátit tělu zdraví a vitalitu, úterý 19.00.

BENJAMIN KLUB

Kulturní přehled leden

Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ 12:30–19 HOD.

Vážení a milí návštěvníci  
Komunitního centra MEZI DOMY,
i v roce 2023 pro vás budeme připravovat 
občerstvení v naší domácí kuchyni. Přijďte 
k nám posedět k šálku sicilské kávy Moak 
nebo se zahřát výborným svařákem.

KURZY:
 Každé pondělí, 18:00–19:00 POWER 
JÓGA – jóga působí na tělo po stránce svalo-
vé, orgánové a nervové a pozitivně ovlivňuje 
energetickou rovnováhu organismu. Lekce 
jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro po-
kročilé. Kurzy vede zkušená lektorka Andrea 
Prahl. 
 19:00–20:00 BODY FORM – dynamické 
cvičení bez choreografie, které je vhodné pro 
každého. Vytvarujete si postavu, shodíte pár 
kilo, a navíc získáte skvělou kondici. Cvičí se 
převážně s vahou vlastního těla, a tak neza-
těžujete klouby a vazy. Díky variaci jednotli-
vých prvků jsou lekce vhodné jak pro začáteč-
níky, tak pro pokročilé. Kurzy vede zkušená 
lektorka Andrea Prahl.
 Každé úterý, 18:00–19:00 FIT DANCE 
– jde o dynamické taneční lekce inspirované 
různými tanečními styly. V rytmu známých 
hitů se zapotíte, vyplavíte endorfiny a po-
sílíte celé tělo. Lekce jsou vhodné jak pro 
začátečníky, tak pro pokročilé. Cvičení vede 
zkušená lektorka Jana Tučková.
 Každou středu, 8:30–9:30, nově i 11:00–
12:00 JÓGA PRO SENIORY – jóga je jedním 
z nejlepších způsobů, jak si udržet pohybové 
schopnosti, ohebnost a sílu i ve vyšším věku. 
Je to šetrný a klidný způsob, jak své tělo roz-
hýbat, a dokonce umí i zlepšit náladu. Lekce 
vede zkušená lektorka Andrea Štenglová. 
 9:45–10:45 JÓGA PRO MAMINKY – bě-
hem tohoto cvičení mohou mít maminky děti 
ve své blízkosti (např. v dětském koutku), ale 
děti se do cvičení nezapojují. Lekce vede zku-
šená lektorka Andrea Štenglová.
 Každý čtvrtek, 10:00–11:00 TANCOVÁ-
NÍ S DĚTMI V ŠÁTKU/NOSÍTKU – jde o tan-
cování pro maminky s dětmi v šátku/nosítku 
i bez. Protáhnete se, zároveň uvolníte a vů-

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

FYZIOklinika  
Centrum fyzioterapie  
a regenerace
Pomůžeme od bolesti

Machkova 1642/2, 149 00, Praha 11
Tel.: 606 404 804
www.FYZIOklinika.cz

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– pondělí 07:00–08:00
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– pondělí 17:00–18:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– úterý 17:00–18:00
 Pilates – úterý 18:00–19:00 
 Fyzio & Core – úterý 19:10–20:10 
 Fyzio & Core – středa 07:00–08:00
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– středa 17:00–18:00 
 Jóga – středa 19:00–20:00
 Fyzio & Core – čtvrtek 07:00–08:00
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– čtvrtek 17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:00–19:00 
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– pátek 08:00–09:00
 Cvičení pro maminky po porodu – pátek 
09:00–10:00

FYZIOKLINIKA

bec nemusíte umět tančit. Každá lekce je 
jiná. Naučíte se základy tanců a jednoduché 
sestavy na hudbu z celého světa, např. salsa, 
tango, samba, muzikál, orient a spousta dal-
ších. Lekce vede Šárka Růžičková. 

Na všechny kurzy je třeba se registrovat na 
telefonním čísle 777 485 939 nebo na e-mai-
lu alena.langova@mezi-domy.cz, počet míst 
je omezen. Cena lekce je 100 Kč/osoba.

AKCE V LEDNU
 FASHION MARKET – 21. 1. 2023, 
10:00–14:00 pomozte vdechnout ženské-
mu oblečení nový život. K zakoupení bude 
oblečení značky Guess, Tommy Hilfiger, Mor-
gan, Stradivarius, Intimissimi, River Island, 
ale i mnoho dalšího z mimi sekce, teenage 
a dámské kolekce. V nabídce budou elegant-
ní, sportovní, volnočasové, ale i společenské 
kousky. Vybírat můžete tílka, kalhoty, sukně, 
šaty, overaly, mikiny, svetry, kabáty, bundy, 
pásky, boty. Cena za jeden kus již od 99 Kč.
Přijďte spojit příjemné s užitečným a udělat 
si radost novým kouskem do šatníku, pose-
dět u šálku horké kávy nebo svařáku a ob-
čerstvit se výrobky z naší kuchyně. Pro děti 
k dispozici herní koutek. 

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

Děkujeme všem, kteří nás v minulém roce 
pravidelně i náhodně navštěvovali a podpo-
řili tak chod Komunitního centra Mezi Domy. 
Máme vás rádi!
Sledujte náš facebook a instagram. Budeme 
zde vkládat bližší informace o aktuálním pro-
vozu a programu KC. 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Děti u nás najdou prostředí školky vy-
cházející z principů lesní pedagogiky s ekopro-
gramem, podporující přirozenou pohybovou 
aktivitu a vzdělávání s prvky Montessori pe-
dagogiky. Více informací na webových strán-
kách 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 holčič-
ky od 3 let, po a st 16.00.
 STREAT DANCE – taneční kurz pro děti od 
10 let do 16 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 
a 19.00, středa 19.00.
 Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
 Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé 
a seniory – cvičení pro zdraví, kondici podpo-
rující protažení zatěžovaných svalových sku-
pin, prevenci bolestí zad a relaxaci pro dob-
rou psychickou pohodu, út 17.15, čt 17.00 
a 18.00.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz



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

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

PROGRAM 
 7. 1., 9.00–14.00 Turnaj ve stolním 
tenisu – rodinné dvojice
DDM JM, Šalounova.
 14. 1., 9.00–16.00 Taneční a sportovní 
workshop
Od 10 do 17 let. DDM JM, Květnového ví-
tězství.
 21. 1., 9.00–12.30 a 13.00–16.30 
Keramická dílna – Zimní
Od 9 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
 28. 1., 11.00–19.00 Poločas
Čtyři bloky pódiových vystoupení účastníků 
ze zájmových kroužků DDM JM. KC Zahrada.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

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

Z PROGRAMU
 6. 1., 19.00 Česká mše vánoční 
Jana Jakuba Ryby
Koncertní provedení (KCMT). Výtěžek 
koncertu bude věnován na Tříkrálovou 
sbírku Charity. (KCMT)
 12. 1., 19.00 Zastavení u Matky 
Terezy tentokráte s novinářem 
Patrikem Bangou 
V rozhovoru s Tomášem Mančalem 
(KCMT).

KCMT

21Kulturní přehled leden

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. Středa v 17:00.
L-EGO KLUB: zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát se stavebnicemi LEGO®. Pá-
tek 13. ledna v 17:00.
KURZY ANGLIČTINY 2022/2023: 1x týdně od 
20. září. Možnost přihlásit se i v průběhu kurzu. 

Více: www.kostelna.cz

KOSTELNA

PCR testy na COVID 3v1
• Nejnižší cena – 800 Kč
• Výsledek do 12 hodin
• V ceně testujeme 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! 
Unikátní 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.

 13. 1., 19.00 Farní ples
Možnost zakoupení vstupenek v kan-
celáři KCMT. 
 15. 1., 15.00–18.00 Tančírna 
s kapelou Hvězdný prach
(KCMT)

Manželské večery – osm setkání s ve-
čeří pro manželské páry. Možnost 
strávit spolu pěkný čas a pohovořit 
o věcech, které by nás v běhu života 
nenapadly. Více info na www.kcmt.cz.
Jarní kurzy keramiky – s Jakubem 
Othem. Začínáme 8. a 9. února. Děti 
ve čtvrtek od 16.45, dospělí ve stře-
du nebo čtvrtek od 18.30. Přihlášení 
na www.keramista.cz., tel.: 737 926 
633.
Cvičení nejen pro seniory – pondělí 
9.15–10.15 a 10.30–11.30 s fyzio-
terapeutkou Erikou Tremlovou. Cena 
90 Kč nebo permanentka na 5 vstupů 
za 400 Kč. 
Café Terezie – kavárna k příjemné-
mu posezení. PO a ÚT 15.30–21.30, 
ST 15.30–20.00, NE 10.00–13.00. 

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

 29. 1., 9.00–16.00 3. závod poháru 
Mini-Z DDM JM
Od 6 do 99 let. DDM JM, Květnového vítěz-
ství.
 2. 2., 19:00 – 3. 2., 15.30 Noc domečků
Zážitková akce s přespáním. DDM JM, Šalou-
nova.
Podrobné info: www.ddmjm.cz. DDM JM si 
vyhrazuje právo na změnu programu.
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Pozvánky do KC Zahrada

KINO ZAHRADA

Vánoce jsou za námi, ale studené 
dny nekončí, a tak možná uvítáte 
společnost filmových hrdinů v na-
šem příjemném kinosále. Připravi-
li jsme pro vás skvělou nabídku, ze 
které si vyberou návštěvníci všech 
věkových kategorií. Hrajeme bez 
reklam a vstupné je u nás opravdu 
příznivé!

V rámci cyklu Kino relax si nenechte 
ujít skvělou Emmu Thompson v ko-
medii Hodně štěstí, pane Veliký, 
které báječně sekunduje pohledný 
a talentovaný Daryl McCormack, či 
grandiózní návrat Toma Cruisea v pokračování veleúspěšného filmu Top Gun: Maverick. 
Bát se můžete při hororu Černý telefon nebo thrilleru Poslední noc v Soho, zasmát se 
při francouzské komedii Neuvěřitelné, ale pravdivé.

Nemohli jsme opomenout ani dva filmové návraty slavného amerického režiséra Oli-
vera Stonea, které přinášíme divákům Kino klubu. Prvním je restaurovaná verze filmu 
z roku 1991 The Doors: Final Cut, který vás pohltí skvělou hudbou(!). Druhým je JFK 
návrat: Za zrcadlem. Třicet let po svém filmu „JFK“ bere režisér diváky na cestu po no-
vých, nedávno odtajněných důkazech o atentátu na prezidenta Kennedyho, nejzávaž-
nější americké záhadné vraždě dvacátého století. 

Vítězný snímek Varšavského filmového festivalu, český dokument Ti, kteří tancují ve 
tmě, promítáme také v cyklu Kino klub.

A myslíme i na děti. Patálie malého Mikuláše si v průběhu let zamilovaly více než čtyři 
generace dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v ani-
movaném filmu pro celou rodinu. Pro děti od 4 let jsme připravili pásmo animovaných 
pohádek Putování papírového draka. A nebude to „pouhé“ promítání – programem děti 
provede lektor, který děti hravou formou upozorní na jednotlivé složky filmu, rozličné 
animační techniky a dramaturgii příběhů.

9. 1., 19:00  Hodně štěstí, pane Veliký. Kino relax
12. 1., 19:00  Top Gun: Maverick. Kino relax
14. 1., 15:00  Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo. Kino dětem
16. 1., 19:00  The Doors: Final Cut. Kino klub
19. 1., 19:00  Černý telefon. Kino relax
21. 1., 15:00  Putování papírového draka. Kino dětem
23. 1., 19:00  Neuvěřitelné, ale pravdivé. Kino relax
23. 1., 20:15  Ti, kteří tancují ve tmě. Kino klub 
26. 1., 19:00  Poslední noc v Soho. Kino relax
30. 1., 19:00  JFK návrat: Za zrcadlem. Kino klub 

Kompletní program najdete na straně 19 tohoto čísla. 

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

 Pondělí 2. 1., 15:00–17:30
Pohádkové babičky
mezigeneračního setkávání. 

 Pondělí 2. 1., 16:00–17:00
Ozoboti
Přijďte se do knihovny seznámit 
s Ozoboty, malými programovatelný-
mi roboty! 

 Úterý 10. 1. a 24. 1., 10:00
Společenské hry v knihovně

 Čtvrtek 12. 1., 16:00
Šeberov a Hrnčíře v daleké minulosti 
S využitím promítaných snímků map 
a fotografií připomene PhDr. Jiří Bar-
toň dostupnou starou historii blízkých 
sousedů Prahy 11. 

 Každý čtvrtek 14:30
Čtenářský klub
Setkání nad knížkami pro kluky a hol-
ky 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 organi-
zace Nová škola o.p.s.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 

Leden ve společnosti Leden ve společnosti 
fi lmových hrdinů.fi lmových hrdinů.

Zveme do Kina ZahradaZveme do Kina Zahrada
pondělky a čtvrtky v 19.00pondělky a čtvrtky v 19.00

Prog
ram 

a vs
tupe

nky



MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV
Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, 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. První provozní  
den knihovny v novém roce  
je v pondělí 9. 1. 2023.
 
Knihy si můžete vypůjčit přímo v pro-
storách knihovny, v budově domova 
v ulici Donovalská, 
nebo můžete přijít k oblíbenému vý-
dejnímu okénku v ulici Zimákova.

Přejeme všem čtenářům úspěšný 
rok 2023 ve společnosti milých lidí 
a krásných knih.

Vaše knihovnice Katarína a Šárka
P. S. Na straně 16 tohoto čísla najde-
te reportáž z naší knihovny.

23Kultura

Pozvánky do Chodovské tvrze

VÝSTAVA | Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946–2016
16. 11. 2022 – 29. 1. 2023 

Pro velký zájem výstavu prodlužujeme 
Užijte si autentičnost i různorodost čes-
ké ilustrační tvorby 20. století zasaze-
né do historického prostředí Chodovské 
tvrze. Tématem této výstavy je význam 
ilustrační tvorby pro budoucí českou vý-
tvarnou scénu. Výjimečná obrazotvor-
nost a neobyčejně vyvinutý vkus řadí 
českou ilustraci na vrchol evropského 
umění 20. století. Výstava představu-
je více jak 80 prací autorů: Jiřího Trnky, 
Zdeňka Milera a Adolfa Borna. Součástí 

výstavy jsou pracovní listy pro děti ze 
základních škol.

Ilustrace a animovaný film k sobě mají 
velmi blízko, autoři vystavující na Cho-
dovské tvrzi se prosadili i jako výborní 
výtvarníci animovaných filmů. Animova-
ný film je vlastně jakýmsi vyústěním ilus-
trace. Přijďte vzpomenout na ty nejlepší 
večerníčky. 

Výstava trvá do 29. ledna 2023.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

Krásné životní jubileum 80 let 
oslavil 21. listopadu pan Fran-
tišek Hesoun. Do dalších let 
přejeme hodně zdraví a rodinné 
spokojenosti.

Životní 

jubilea 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

ADELA REŽNÁ: PUTOVÁNÍ 
9. 1. – 4. 2. 2023 

Lednová výstava v Artotéce se tentokrát zaměří na ty nejmenší. Své 
ilustrace zde totiž představí slovenská výtvarnice Adela Režná, která 
spolupracovala na knihách pro děti českých i slovenských autorů. 
Ilustrovala například knihy Strakáč a Tíoni a Zachariáš a studená voda 
spisovatele Daniela Rušara, Nerozhodný Harold od Barbory Haplové či 
knihu Háro, kterou sama také napsala.
Výstava je organizována ve spolupráci s Mestskou knižnicou mesta 
Piešťany a bude k vidění až do 4. února.



S Masarykem na pivu
Lednový termín volby nového českého 
prezidenta vedl ke chvíli nového 
zastavení nad stránkami Čapkových 
Hovorů s T.G.M. Připomněly, že pražský 
vysokoškolský pedagog Masaryk, ještě 
netušený budoucí prezident, nejméně 
jednou navštívil Průhonice. V posledním 
desetiletí devatenáctého století. 

„Když můj kamarád Hanuš Schwaiger ma-
loval svatého Jiří na zámku v Průhonicích, 
navštívil jsem ho tam,“ vzpomínal v převy-
právění Karlem Čapkem. Potkal se i s tam-
ním hrabětem, kterého znal z vídeňského 
parlamentu. 

H. Schwaiger tvořil v duchu neoromantiz-
mu se secesními prvky. Ilustroval také více 
knih. Masaryk se k jeho památce, umělec 
zemřel již v roce 1912, rád hlásil. V Ho-
vorech praví, že to byl „dobrý, nesmírně 
dobrý člověk, s takovým darem humoru 
od Pánaboha, kterým nikomu neublížil, 
a snášel život a svízele všecky beze zlo-
by: s ním a jeho přáteli, s malířem Pirne-
rem a profesorem Kleinem, archeologem 
z německé univerzity, chodíval jsem někdy 
večer na pivo nebo na víno…“ 

Podle pořadí zašli nejspíš častěji na pivo. 
Ale T. G. Masaryk u moku s pěnou? Vždyť 

prokazatelně později alkohol odmítal 
a od jeho konzumace odrazoval. Zmín-
kou o pivu snad jen ještě víc zlidštěl. 
A připomenout si, že se vše v čase vyví-
jí, že svět je strnule černobílý jen v naiv-
ních „uměleckých dílech“, vůbec není špat-
né ve dnech, kdy se někteří pouští do 

novoročního bilancování a zhusta odváž-
ných předsevzetí. Kam asi naši protago-
nisté občas zašli? Nejspíš někde v centru 
Prahy. Možná se ale umělec pochlubil prů-
během prací v Průhonicích vícekrát a po-
seděli i tam. Kdyby se výjimečně vydali na 
delší pěší cestu, tak Chodov a Litochleby 
v oné době měly hned několik míst s pi-
vem. Moc spekulovat se ale nemá. 

V Hovorech je dochována i teskně žer-
tovná Sweigerova tečka za naším pivním 
pseudoproblémem. „Když jsem později 
začal být proti alkoholu,“ vzpomíná Masa-
ryk, „dopsal mi chudák Schwaiger, tehdy 
už hodně churavý: že mám pravdu, že i on 
se dává na mou víru a přestává pít – ‚pro-
tože už nemožu'.“

Na Tři krále o krok dále. A pak už každým 
týdnem stále blíž k jaru. A to nakonec ur-
čitě přijde. Vedle jiného na březen připa-
dá i výročí narozenin T. G. Masaryka. Prv-
ní z našich prezidentů se narodil už v roce 
osmnáct set padesát. 

 Jiří Bartoň

24 Život na Jižním Městě

Malba na průhonickém zámku, kterou si jel prohlédnout T. G. Masaryk. Foto: J. Bartoň

Dotvářela české mýty Božetěcha?
Kosmas, velký český kronikář, podle badatelů shromáždil, zapsal i dotvářel nej-
rozšířenější české národní mýty. V Praze 11 vznikla tradice připomínat každo-
ročně veřejnosti jeho osobnost a dílo v katedrále na Pražském hradě. Kronikáři 
z různých míst vždy v říjnu, k výročí jeho úmrtí, kladou květiny do míst na dnešní 
úrovni, pod níž Kosmas a jeho manželka Božetěcha kdysi chodili. Zvyk nepřeru-
šila ani pandemie. Doufají, že si Češi v r. 2025 důstojně připomenou kronikářo-
vo významné jubileum. V průběhu let u účastníků sílí pocit, že Božetěcha, dolo-
žená přímo v Kronice české, nebyla jen družkou a hospodyní. Náznaky svědčí, 
že se mohla přímo podílet i na tvorbě obsahu proslulého díla. „Božetěcha, ne-
dílná družka veškerých osudů mých, zesnula 23. ledna.“ Tak nějak to Kosmas 
vepsal, ale latinsky, r. 1117 do kroniky.

Jiří Bartoň 
Ilustrace: Z pietní akce v r. 2015. Foto J. Bartoň

Vysokoškolský index z c. k. české university Karlo-Ferdinandovy v Praze. Dvě parafy u přednášek 
T. G. Masaryka. Sken originálu ze soukr. sbírky.
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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. 

Pokračování na straně 26

• Rozšíření parkoviště K+R na metru 
Opatov bude! | S ohledem na to, že často 
vyzvedávám nebo naopak vykládám své 
kolegy z práce na parkovišti K+R na Opa-
tově, mi vždy vadilo, jak velmi malou má 
K+R kapacitu. Zejména v ranní a odpole-
dní špičce zde řidiči aut nakládali a vyklá-
dali cestující, kde se dalo, čímž docházelo 
k poměrně nebezpečným situacím. Nako-
nec mi to nedalo a začal jsem e-mailem 
u radního Prahy 11 Martina Duška a na 

TSK Praha a.s. zjišťovat, zda by nebylo 
možné parkoviště K+R podstatně rozšířit. 
První reakce ze strany TSK Praha a.s. byla 
poměrně vlažná – parkoviště údajně nelze 
rozšířit o více než 3 místa, protože je nut-
né dodržet dopravní předpisy, délky při-
pojovacích a odbočovacích pruhů atd. Po 
menším, skoro ročním e-mailovém sou-
boji se zdá, že kromě podstatného rozší-
ření K+R prakticky na dvojnásobek stání, 
a to v obou směrech, dojde i na kompletní 

výměnu živičného povrchu, neboť zejmé-
na u dilatačních spár a na stanicích auto-
busů byl živičný povrch v katastrofálním 
stavu a dunění autobusů přejíždějících as-
faltové hrboly se rozléhalo po celém ves-
tibulu metra, což již tak špatnému staveb-
ně technickému stavu konstrukcí určitě 
nepřidalo. Těším se proto na nové, větší 
K+R a děkuji všem zúčastněným za jeho 
úpravu. 
  Tomáš Bříza, ANO

• Transformace pražské sociální péče 
v ohrožení | Toto celopražské téma se 
týká i občanů Prahy 11. Čtyři a čtvrt ho-
diny – tak dlouho trvá cesta z Prahy do 
Rudné u Nejdku. Asi se ptáte, proč zmi-
ňuju Rudnou, když se bavíme o praž-
ských sociálních službách. Praha totiž 
jako jediný kraj v ČR stále provozuje za-
řízení sociálních služeb v ostatních re-
gionech. Mnohdy se jedná o zařízení 
i 200 km vzdálená od hlavního města. 

Toto je neblahé dědictví z dob před ro-
kem 1989. Od roku 2007 však platí zá-
kon, že všechny kraje svá sociální zařízení 
musí umísťovat ve svém kraji, aby klien-
ti mohli žít ve svém městě či kraji a jejich 
příbuzní nemuseli vážit dlouhou cestu 
při jejich návštěvách. Praha toto naříze-
ní ve velkém měřítku až do roku 2018 
ignorovala. V posledním volebním ob-
dobí to radní pro sociální oblast a zdra-
votnictví Milena Johnová (Praha Sobě) 

začala měnit a zřizovat lůžka přímo 
v Praze. Tato transformace se však nelí-
bí některým politikům z pražské ODS. Na 
magistrátním zastupitelstvu 24. 11. se 
jim však transformaci zastavit nepoda-
řilo, a to i díky tlaku odborné veřejnosti. 
Proto budeme další magistrátní zastupi-
telstva bedlivě sledovat. Včetně hlaso-
vání magistrátních zastupitelů, kteří jsou 
z Prahy 11. 
  Jiří Dvořák, PRAHA 11 SOBĚ / Zelení 

• Při ul. Exnárova Central Group kácí 
vzrostlé stromy, radnice starosty Dohna-
la k tomu mlčí | Po letech odporu místních 
obyvatel (a několika setkáních starosty 
P11 s občany s vyjádřením nesouhlasu!) 
k výstavbě Obytného souboru Výstav-
ní na zelené louce s březovým hájkem 
a pásmem borovic přijeli dřevorubci. Rad-
nice mlčí – a aby také nemlčela, když ten-
to projekt roky tlačí silou politické větši-
ny. Na usneseních RMČ i ZMČ týkajících 

se Obytného souboru Výstavní (cca 400 
vesměs malých bytů) jsou jména staros-
ty i radních za ANO, TOP-STAN i ODS. 
A k situaci mlčí radní pro životní prostře-
dí Lepš (TOP-STAN), mlčí i jeho „pravá 
ruka“ Dolanská, místopředsedkyně apa-
rátu TOP 09 Praha 11 a kamarádka lidí 
z Mlejnského JM-ND (kteří také mlčí a ká-
cení jim je lhostejné). Mlčí STAN Soukupo-
vé a Janečkové, celé volební období se ne-
blaze podílející na úpadku Prahy 11 – oni 

prodali ledovou arénu! Mlčí místostaros-
ta pro územní rozvoj Sedeke z ODS, který 
se proslavil bezzubými partic. smlouvami 
s developery a především výrokem „Zavři 
hubu, ty sráči“ směrem k senátoru Kosovi 
z HPP 11 (21. 4. 2022) a místo práce ve 
veřejném zájmu se zaobírá i psaním po-
mlouvačných dopisů mému zaměstnava-
teli, kde o mně uvádí nepravdy. Jihoměst-
ské Palermo jede! 
  Martin Farmačka, HPP 11

• Reakce | Ač to obvykle nedělám, na výrok pana Farmačky musím reagovat, k projektu o.s. Výstavní se vyjadřovala MČ  před-
tím, než jsem se stal místostarostou, takže případné výhrady je třeba směřovat k někomu jinému. Dohodl jsem pouze participač-
ní smlouvu, která zaručuje MČ, že získá zařízený prostor pro školku o velikosti cca 450 m2, tedy v ceně cca 60 mil. Kč. Pokud jde 
o můj výrok, řekl jsem ho ve velmi vypjaté situaci a omluvil se za něj. Na rozdíl od pana Farmačky, který se za svou obhajobu anti-
semitského výroku jak vystřiženého z příručky nacistické propagandy nikdy neomluvil.   Ing. Martin Sedeke

• Milí občané Prahy 11 | dovolte mi, 
abych Vám touto cestou popřála šťast-
ný vstup do nového roku! Věřím, že jste 
si alespoň o svátcích užili chvíle bez sta-
rostí se svými rodinami a přáteli. Doba je 
hektická a pro mnoho lidí stresující, přes-
to věřím, že každá krize jednou pomine 

a problémy, které se nás dotýkají posled-
ní roky, se v roce 2023 podaří zažehnat. 
Na Praze 11 od voleb probíhala jedná-
ní o sestavení nové rady městské části, 
před Vánoci proběhlo zastupitelstvo, tak-
že v době, kdy čtete tento článek, už 
možná znáte její složení. Věřím, že vedení 

radnice bude takové, jak Vám její předsta-
vitelé před volbami slibovali, a že budete 
se svou volbou spokojeni. Jako zastupitel-
ka Vám slibuji, že na plnění volebních sli-
bů budu dohlížet a trvat na nich. Přeji Vám 
jen to dobré v novém roce! 
  Mgr. Tereza Dolanská, TOP 09-STAN

• Je neuvěřitelné, jak ten čas letí | Ne-
dávno jsem Vám přál hezké svátky a nyní 
se již většina z nás opět ocitla v plném 
pracovním nasazení v novém roce. Dou-
fám, že jste prožili pěkné a klidné svátky 
ve společnosti svých blízkých. Momentál-
ně náš život ovlivňuje několik událostí a já 
bych se rád zastavil u dvou z nich. Pevně 
doufám, že v době, kdy budete číst tyto 
řádky, již budeme mít zvolené nové vedení 

jak hlavního města, tak naší milované Je-
denáctky. Druhou událostí jsou prezident-
ské volby, jež u nás proběhnou v termínu 
13. a 14. ledna (případně jejich druhé kolo 
27. a 28. ledna) 2023. Již nyní na nás mé-
dia chrlí spoustu informací o jednotlivých 
kandidátech. Netroufnu si Vám radit, 
koho máte zvolit, ale za sebe mohu říct, 
že budu spoléhat na vlastní rozum a volit 
toho, kdo mi je nejblíže, i když mi například 

Česká televize bude tvrdit, že můj favorit 
nemůže vyhrát. Dále budu moc rád, po-
kud mi na mou e-mailovou adresu dohna-
lekj@praha11.cz napíšete, co se Vám na 
Jižním Městě líbí či co byste rádi změni-
li, abychom spolu mohli potřebné změny 
nastartovat. Dovolte mi nakonec, abych 
Vám popřál hlavně hodně zdraví, štěstí 
a méně životních starostí. 
 Mgr. Jan Dohnálek, ANO

Názory zastupitelů

• Milí Jihoměšťané, stojíme na začát-
ku nového roku | a já věřím, že jste do 
něj vstoupili pravou nohou a každý z vás 
minimálně s jedním předsevzetím. Chtěl 
bych vám všem a vašim nejbližším po-
přát hlavně zdraví, protože uplynulé 
roky naplno ukázaly, že je to opravdu 
to nejdůležitější, co všichni potřebuje-
me. Buďme k sobě navzájem ohleduplní, 
naslouchejme si, respektujme se navzá-
jem a radujme se z maličkostí, protože 

z nich se skládají životy každého jedno-
ho z nás. Naší městské části, našemu 
Jižnímu Městu bych pak rád do nového 
roku popřál, aby všem, kteří se na jeho 
chodu podílejí, šla práce pěkně od ruky 
a byly za nimi výsledky. Úředníci, zastupi-
telé i zaměstnanci všech organizací, kte-
ré městská část zastřešuje, jsou ti, kteří 
se na těchto výsledcích svou jednotlivou 
prací podílejí. Proto mé přání patří také 
jim. Zastupitelé za hnutí ANO tady budou 

pro Vás, občany Prahy 11, samozřejmě 
i v roce 2023. Jsme silný tým deseti 
osobností, které jsou schopné problémy 
aktivně řešit, proto nás neváhejte kdyko-
liv kontaktovat. Budeme se snažit posu-
nout dění v Praze 11 správným směrem, 
abychom všichni společně mohli říct, že 
bydlíme na dobré adrese a máme to na 
Jižním Městě rádi. Jsme tu pro Vás nejen 
v novém roce, ale po celé volební období!
  Ing. Martin Horák, ANO
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• Když píšu tento příspěvek, je právě 
advent a blíží se Vánoce | čas, který by-
chom měli všichni strávit v klidu, míru, 
teple a dostatku. Někteří z nás však 
kvůli současné vládě a její drahotě na 
tom nejsou tak, jak by si zasloužili. Chybí 
jim třeba základní potraviny, které si při 
současném zdražování již nemohou do-
volit, peníze na energie a často dokon-
ce na pořízení teplejších oděvů. S kole-
gy z hnutí ANO jsme se proto rozhodli 

ty nejpotřebnější z nás podpořit, a to 
prostřednictvím potravinové a oděvní 
banky, jejíž vznik na Jižním Městě bude-
me prosazovat na nadcházejícím zase-
dání zastupitelstva naší městské části. 
Nehodláme už totiž přihlížet tomu, jak 
se ostatní politické strany pouze han-
drkují o funkce a blokují tak sestavení 
stabilní, akceschopné koalice, zatímco 
obyvatelé Prahy 11 musí čelit krizi bez 
jakékoliv pomoci, jíž by se jim od politiků 

mělo dostat. Potravinová a oděvní ban-
ka bude sloužit jako služba potřebným 
občanům Prahy 11 na distribuci potra-
vin, případně teplých nespotřebovaných 
obědů z jídelen základních škol zřizova-
ných naší městskou částí. K dispozici 
bude hlavně seniorům, matkám samoži-
vitelkám a dalším občanům Prahy 11, 
které zvlášť tíživě zasáhla současná 
krize.
  Mgr. Blanka Hrudková, ANO

• Máme tu začátek nového roku | a tak 
si dovolím mít novoroční přání, aby se 
rubrika „Názory zastupitelů“ stala rub-
rikou určenou původnímu smyslu. Aby 
nesloužila k vyřizování účtů mezi politi-
ky, ale k prezentaci toho, co se podaři-
lo uskutečnit na Praze 11, a to nehledě 
na politickou příslušnost přispěvovatele. 

Protože není důležité, ke které straně 
přispěvovatel patří, ale co se podařilo 
prosadit na naší městské části. Ačkoliv 
se zde často prezentují nadmíru důleži-
té záležitosti, přec není důležitější věcí 
než těch osobních. Proto přeji všem, bez 
ohledu na politickou příslušnost, ať se 
nám všem daří v tomto novém roce co 

nejlépe a ať se se všemi jeho nástrahami 
dokážeme co nejlépe vyrovnat. Na závěr 
si dovolím poděkovat našim úředníkům 
na městské části za jejich dosavadní prá-
ci a popřát jim do nového roku co nejvíce 
schovívavosti s námi politiky. Opravdu to 
s námi nemají často nikterak lehké.
  Josef Kocourek, Piráti

• Probíhá posuzování vlivů záměru „Ob-
chodní centrum Globus Praha Chodov“ 
na životní prostředí | To má být umís-
těno při ul. Türkova, severně od Archi-
vu HMP, v současném areálu PWI. Cen-
trum se má rozkládat na 5 ha s celkem 
700 parkovacími stáními (tzn. 5000 jízd 
vozidel denně). Náš spolek Zelené Roz-
tyly v rámci procesu podal řadu připo-
mínek. Vyhodnocení vlivů na životní pro-
středí např. neuvažuje s demolicemi 

současných objektů, naopak (nerealistic-
ky) uvažuje se zprovozněním pražského 
okruhu SOKP 511 již od r. 2025, čímž do-
jde k významnému podhodnocení tran-
zitní dopravní zátěže v území. Vyhodno-
cení vlivů rovněž neřeší pachovou zátěž 
okolí (z udírny a pekárny) a také velké 
množství stromů a keřů určených ke ká-
cení – bude trvat velmi dlouho, než do-
roste náhradní výsadba. Proti záměru 
podala připomínky také MČ Praha 4. Ta 

rozporuje zejména navýšení dopravního 
zatížení oblasti. MČ Praha 11 připomín-
ky nepodala, neboť s investorem uzavře-
la tzv. participační smlouvu o spolupráci. 
Díky tomu P11 získá stavební pozemky 
v jihovýchodním cípu areálu pro výstav-
bu městských bytů. Zajímavé ale je, že 
vyhodnocení vlivů neuvažuje s tím, že by 
v dané lokalitě byty vznikly, resp. žádné 
takové posouzení nebylo provedeno.
  Aleš Kulhánek, HPP 1 1

• Je to už 33 let | co dostavěli dům 
a na něj připevnili JI, aby ti, co zde by-
dlí, i ti, kteří sem zavítají, věděli, podle 
koho se celá ulice jmenuje. Hrdě nes-
la jeho jméno, data jeho života i oblast 
jeho působení vyvedené bílým písmem 
na fialovém pozadí. Otočená byla na se-
verozápad, slunce do NÍ pražilo hlavně 
v létě. Vzdorovala lijákům a vichrům. 
V silném větru vibrovala, ale lidem, pro 
které se stala součástí jejich domova, 

to nevadilo. Za to, že patří do prostře-
dí, které lidé považují za domov, byla 
ráda. Počasí a věk na NÍ zanechal sto-
py, a tak pomalu nemohla hlásat to, pro 
co byla určena. Pak na NÍ nápis trochu 
opravili, takže jméno se zase dalo pře-
číst. Pak JÍ svitla naděje, že opět bude 
zářit v plné slávě. Lidé začali dům revita-
lizovat, dokonce nechali opravit projekt, 
aby se právě ONA, také celá v novém, 
mohla na své místo vrátit. I úředníci si 

to přáli. Nakonec však bylo vše jinak. 
Teď leží ve skladišti a ví, že na dům, kte-
rý na NI čekal, se už nevrátí. Návrat byl 
možný jen do určité doby, než se domu 
dokončil jeho nový svrchník. A ten už 
skoro půl roku má. Doufá, že bude mít 
alespoň následovnici, ceduli, která sice 
nebude zpívat ve větru, ale převezme 
její úlohu a další léta ponese nápis ALEŠ 
HRDLIČKA.
  Zuzana Malá, HPP 11

• V listopadu proběhlo ustavující zastu-
pitelstvo Prahy 11 | kde jsem díky důvěře 
voličů mohl složit slib a pustit se do práce 
zastupitele. Na Jižním Městě žiji s malými 
přestávkami celý život, znám tedy, co jeho 
obyvatele trápí a naopak co je na Jižáku 
vnímáno pozitivně. V následujících letech 
bych se chtěl věnovat především dopra-
vě a správě majetku městské části, kde 
naváži a využiji své zkušenosti z dosa-
vadního působení v dopravní a majetkové 

komisi, stejně tak jako z finančního výbo-
ru, jelikož finance jsou nezbytné pro kaž- 
dou gesci. Téma dopravy je v sídlištích 
natolik specifické, že se obtížně dá dělat 
jen od stolu. Je nutné se v ulicích pohy-
bovat bez ohledu na to, jestli pěšky, au-
tem, na kole či jinak, zkrátka poznat sku-
tečné potřeby a problémy v daném místě. 
Mně osobně nejvíc vadí nesmyslně umís-
těné (a často i nebezpečně) cyklopruhy, di-
voce malované BUS pruhy, odnikud nikam 

vedoucí cyklostezky, průjezdnost a samo-
zřejmě parkování. Moji práci můžete sle-
dovat na facebookové stránce Ondřej No-
váček, prostřednictvím které mě můžete 
také kontaktovat s Vašimi podněty. Na-
jdete tam album Dopravní bizár Jižního 
Města, kam umisťuji fotky opravdu nepo-
vedených dopravních situací. A budu rád, 
když takové místo najdete, dáte mi o něm 
vědět.
  Ondřej Nováček, ODS

• Vánoce a rok 2022 jsou za námi | Rád 
bych se proto za uplynulým rokem 2022 
krátce ohlédl a dal si předsevzetí do roku 
2023. Doufám, že byl pro vás tento rok 
úspěšný. Jsem si vědom skutečnosti, že 
pro mnohé z vás nebyl jednoduchý, hlav-
ně z důvodu vysoké inflace a s tím souvi-
sejícího zdražování, které je nejvyšší od 
začátku 90. let. Pro mě úspěšný byl a byl 
zároveň jiný než roky předchozí. V před-
chozích letech jsem chodil k různým 

volbám a využíval tak svého aktivního 
volebního práva. V uplynulém roce jsem 
však poprvé využil i svého pasivního vo-
lebního práva a kandidoval za hnutí ANO 
do zastupitelstva naší městské části, do 
něhož jsem byl nakonec zvolen. Za své 
zvolení děkuji všem svým spoluobča-
nům, kteří mi dali důvěru, a beru to jako 
velký závazek. Budu se snažit svůj man-
dát využít, jak nejlépe to bude možné. 
Vím, že spoustu z vás (včetně mě) trápí 

v Praze 11 komplikované možnosti par-
kování. To je jedna z věcí, u které bych 
svým mandátem zastupitele rád přispěl 
k jejímu zlepšení. Samozřejmě si také 
přeji, aby Praha 11 měla koalici, která 
bude stabilní, a radu složenou tak, aby 
pokud možno spravedlivě reflektovala 
výsledky nedávných voleb. Vám všem ale 
především přeji hodně zdraví a spokoje-
nosti v novém roce 2023. 
  Ing. Tomáš Novák, ANO

• Pro jednoho odpad, pro druhého po-
klad | Milí obyvatelé Prahy 11, doufám, 
že jste si užili pěkné vánoční svátky s ro-
dinou a do nového roku vám přeji hlav-
ně hodně zdraví. Pokud jste pod stro-
mečkem našli i nějaký dáreček nebo měli 
čas na velký (před)vánoční úklid, možná 
vám teď doma přebývá nějaká ta starší 
sada hrnců, zimní bunda nebo třeba žid-
le. Bylo by skvělé, kdyby všechny tyto 
věci neskončily v koši nebo položené 

u kontejnerů, kde se jim může stát vše-
licos, a to jen proto, že byly Vánoce. 
Kdyby všechny ty věci, které vy už ne-
potřebujete, dostaly šanci udělat něko-
mu radost, šanci pomoci. Nábytek mů-
žete darovat do Nábytkové banky Praha 
(Obrataňská 1430, P4). Sportovní vyba-
vení a vybavení do domácnosti si najde 
nové uživatele skrze re-use pointy na 
sběrných dvorech (Zakrytá, P4). Veškeré 
potřeby pro děti, hračky i knížky mohou 

někomu pomoci přes Re-use dětských 
věcí (Modletická 3). Ložní prádlo, povle-
čení, nositelnou obuv a oblečení můžete 
zase vhodit do kontejnerů na textil. Kra-
bic od dárků se ujmou třeba ve FB skupi-
ně Obal není odpad a všechno výše zmí-
něné i mnohé další můžete darovat přes 
FB skupinu „Daruji za odvoz (Jižní Město 
/ Praha 11)“. Možností je ale mnohem víc 
– dejte prosím věcem druhou šanci!
  Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11
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• Milí sousedé, vstupujeme do nového 
roku | který možná nebude lehký, ale je 
důležité, abychom byli zdraví a zacho-
vali mezi sebou solidaritu a pospolitost. 
Pak zvládneme společně i to, co je zdán-
livě nezvládnutelné. A pokud by se někdo 
z vás dostal do tíživé situace, nebojte se 
říct si o pomoc – není to ostuda. Sou-
časná energetická krize spojená s vyso-
kou inflací a zdražováním se dotýká snad 
úplně každého, proto bychom i cestu, jak 

z toho ven, měli hledat společně. V roce 
2023 nás také čekají důležité volby, ten-
tokrát prezidentské. Po 5 letech bude-
me opět rozhodovat, kdo se stane hla-
vou naší krásné země. Chci vás poprosit, 
abyste si možnost volit nenechali ujít. 
Bude záležet na každém hlasu a možná 
právě ten váš rozhodne. Jak v prvním, 
tak druhém kole. Osobně bych si přál, 
abychom měli prezidenta, který je ve vy-
soké politice zkušený, umí mluvit několika 

světovými jazyky, nebojí se kmotrů a ne-
podlehne vlivům východu ani západu. Ale 
hlavně aby mu záleželo na kvalitě života 
občanů naší republiky. A pokud i v tom-
to roce budete chtít vědět, co je nové-
ho u nás na Jižňáku, sledujte naši face-
bookovou skupinu Jižní Město žije. Díky 
ní jsme s vámi v užším kontaktu a může-
me řešit problémy, které vás trápí. Krás-
ný nový rok všem!
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Přátelé, celý život se snažím pomáhat | 
těm nejvíce zranitelným skupinám, dětem 
a seniorům. V poslední době mě nezávis-
le na sobě oslovily 2 maminky samoživi-
telky s podobnými osudy. Po odvyprávě-
ní jejich příběhu jsem si uvědomil, že tady 
máme další zranitelnou skupinu. Jsou to 
zoufalé ženy s dětmi, které nemají kam 
jít. Představte si situaci, že vychovává-
te své dítě v jedné domácnosti s mužem, 
který je opilý od rána do večera, fyzicky 

napadá ženu i dítě prakticky bez příčiny 
a jako důvod mu stačí zapomenutý hrní-
ček na dřezu nebo jen špatný pohled. Jak 
dlouho to jde vydržet? Co vyroste z dítě-
te, které je celé dny i noci svědkem ná-
silí, a co má taková žena udělat? Ode-
jít? Kam? Problém je, že na JM dnes není 
žádný azylový dům, který by pomohl zou-
falým matkám s dětmi a nabídl jim řeše-
ní v podobě střechy nad hlavou, a pokud 
se některá z žen vzepře svému osudu, 

aby ochránila své dítě, čeká ji strastipl-
ná cesta. Jako zastupitel za ANO bych 
se chtěl věnovat právě tomuto problému. 
Rád bych byl u toho, až se bude na JM 
otevírat azylový dům pro matky s dětmi, 
který jim nebude poskytovat jen střechu 
nad hlavou, ale naučí je žít normální život, 
hospodařit s penězi, vařit, uklízet a starat 
se o všechny ty věci, které přijdou samo-
zřejmé nám ostatním. 
 Petr Sýkora, ANO

• Předně bych vám všem rád popřál 
šťastný nový rok. | Co mi však toto přání 
kazí, je nebývale zvýšená platba za svoz 
komunálního odpadu. Během uplynulých 
vánočních svátků domácnosti opět vy-
produkovaly obrovské množství různých 
papírových a plastových obalů a bohužel 
mnoho našich spoluobčanů neumí třídit 
nebo snad ani nechce. Nejspíš si neuvě-
domují cenu odvozu jednoho 1100 l kon-
tejneru, která při svozu jednou týdně činí 

28 600 Kč! Některá SVJ proto nechala na 
své kontejnery namontovat zámky, aby 
tak omezila vhazování odpadků pouze na 
obyvatele daného domu. Děsí mě, co zase 
uvidím, až otevřu víko černého kontejne-
ru: spoustu vysypaných plastových lahví, 
papírových krabic a dalšího materiálu, kte-
rý by šel jinak snadno roztřídit do nádob 
na tříděný odpad. To ani po letech masiv-
ní propagace třídění lidé stále nepocho-
pili jeho systém? Před nedávnou dobou 

dokonce na místa tříděného odpadu přiby-
ly na kontejnerech samolepky s anglický-
mi a azbukou psanými popisy, na co který 
kontejner slouží. Dalším velkým nešvarem 
je pak odkládání rozměrného odpadu (ty-
picky skříní, gaučů apod.) u kontejnerů na 
směsný odpad. Přitom u Pražských služeb 
nebo u naší Jihoměstské majetkové lze za 
poplatek objednat odvoz takového odpa-
du. Tak to prosím dělejme. 
 Radek Šimon, ANO

• Je první měsíc roku 2023 | a já bych vám 
všem rád popřál to nejlepší do nového roku. 
Tento rok bude pravděpodobně jedním 
z nejsložitějších a nejtěžších. Budou nás 
trápit problémy, které přicházejí zvenku, ale 
i vleklé problémy, které jsou stále nedoře-
šené, jako je například rekonstrukce Sand-
ry. V prvních dnech po volbách do zastupi-
telstva naší městské části byl u všech cítit 
elán začít pracovat od prvního okamžiku, 

ale dlouhá jednání o obsazení postu sta-
rosty a rady bohužel problémy jen odsou-
vala. O to více bude nutné se pořádně do 
toho kyselého jablka zakousnout a začít 
je řešit. Ale i kdyby to trvalo po celý tento 
rok, budu rád, pokud první pozitivní výsled-
ky našeho snažení budou patrné ještě před 
jeho koncem. Jsem naprosto přesvědčený 
o tom, že všechny problémy lze nakonec 
právě společným úsilím vyřešit. A pokud 

je dokážeme vyřešit správně a včas, bude 
to pro naši městskou část znamenat velký 
posun kupředu. Přeji vám, abyste rok 2023 
prožili co nejlépe, abyste v naší městské 
části potkávali příjemné a ochotné úřed-
níky, chodili po spravených a udržovaných 
chodnících a zaparkovali před svým do-
mem. Hlavně vám ale přeji klid, zdraví a po-
zitivní energii po celý rok.
 Ing. Petr Štefek, ANO

• Ekocentrum pro Prahu 11 | Jižnímu Měs-
tu by slušelo ekocentrum. Možná si říkáte, 
o čem je řeč? Ekocentra jsou instituce za-
měřené na environmentální vzdělání, vý-
chovu a osvětu. Bývají různého typu. Často 
jde o ochránce přírody nebo mohou být na-
příklad přidružena ke komunitním zahradám 
či lesním školkám. Nejbližším podobným 
zařízením (a současně jedním z největších) 

je Toulcův dvůr. Ano, druhý Toulcův dvůr 
u nás hned tak nevyroste, ale současně by 
byla škoda na podobné projekty rezigno-
vat. Městské děti mají ve srovnání se svý-
mi vrstevníky na venkově omezený kontakt 
s přírodou a každá příležitost, která jim uká-
že svět i z jiné perspektivy než od monitoru 
počítače nebo displeje telefonu, se počítá. 
Jedna z možných lokalit, jež pro podobné 

záměry přichází v úvahu, se nachází za ko-
nečnou autobusů na Hájích směrem k Hos-
tivařské přehradě. Tedy v místech, která 
jsou nyní hodně zanedbaná a nemají prak-
tické využití. Komunitní zahrada s menším 
domkem z ekologických materiálů slouží-
cím jako klubovna pro potkávání by mohla 
být prvním krokem.
 Michal Veselský, PRAHA 11 SOBĚ / Zelení

• Milí sousedé, ze všeho nejdřív mi dovol-
te přivítat Vás v roce 2023 | a ještě jed-
nou Vám všem popřát úspěšný vstup do 
nového roku. S novým rokem si člověk 
dává spoustu nových předsevzetí, a tak 
Vám přeji pevné nervy a úspěchy v jejich 
plnění. Jelikož největší část předsevzetí se 
většinou týká mého oboru, kterým je sport, 
vím, jak těžké ty začátky bývají. Ať chce-
me, nebo ne, měsíc prosinec bývá dost 

hektický, a proto si pojďme aktivně odpo-
činout a vyčistit hlavu: taková Hostivařská 
přehrada a její okolí k novoroční procházce 
úplně vybízí. V prosinci mi udělalo velkou 
radost hojné zapojení lidí do dobročinnosti, 
ať už to byl Strom splněných přání v centru 
Westfield Chodov, nebo příspěvky ve sku-
pinách na sociálních sítích od Vás, kteří jste 
potřebným darovali třeba cukroví, stromek 
a mnoho dalšího. Je to opravdu skvělé a já 

Vám za to děkuji. Jsem ráda, že se na těch 
věčně negativně naladěných sociálních sí-
tích začíná objevovat čím dál více pozitiv-
ního. Také bych chtěla zmínit, jak příjemné 
bylo potkat se s vámi v prosinci osobně, ať 
už na akci Ondry Prokopa „Na pivo s On-
drou“, nebo 22. 12. na vánočních trzích. 
Tyto akce se vždy nesou v milé, přátelské 
atmosféře a za to Vám patří velké díky.
  Natálie Svitáková, ANO
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EU kope 
za Česko! 

Pomáhá snížit účty za energie
Ceny energií jsou jak utržené ze řetězu 
a všichni se trochu obáváme, co bude. 

Možná stojí za to si připomenout jednu 
dobrou věc: pořád jsme členy „klubu“ EU, který 

kope za nás. Díky našemu členství 
v EU také platíme za energie pořád 

ještě méně, než bychom 
platili bez ní. 

Přinášíme vám pár příkladů.

Okna, zateplení, 
čerpadla a soláry 
Kotlíkové dotace či Nová zelená 
úsporám, to jsou peníze z fondů EU, 
abychom netopili „pánu Bohu do oken“. 
Průměrné stáří budov je v ČR 50 let 
a 80 % jich tu nejspíš bude stát ještě 
v roce 2050. Na 66 000 domácností sídlí 
díky těmto dotacím v modernějších 
bytových domech. Během dalších let 
dostane ČR z EU 180 miliard Kč – mj. 
na zateplování, nové kotle a tepelná 
čerpadla.

Úsporné žárovky 
Když v roce 2009 musely být na 
základě nařízení Evropské unie 
klasické žárovky nahrazovány 
úspornějšími svítidly, mnozí zuřili. 
Dnes nám právě tato svítidla šetří 
peníze. 

Vysavače 
s nižší spotřebou 
EU omezila od roku 2017 maximální 
příkon vysavačů na 900 W. Ozývaly 
se hlasy, že nebudou dobře luxovat. 
Jenže příkon není výkon a luxy dnes 
vysávají skvěle a tolik „nežerou“. Podle 
odhadů EU to snížilo jejich roční 
spotřebu energie až o 30 %.

S EU nakoupíme 
plyn levněji
Množstevní slevy znáte 
z obchodů: koupíte-li víc, získáte 
lepší cenu. Tuto páku používá 
i EU. Jedná o společném nákupu 
plynu, protože díky své velikosti 
a síle získá lepší ceny, než kdyby si 
je ČR vyjednávala jen pro sebe.

Energetické 
štítky 
Lednice, pračky, myčky, 
mrazáky,… všechny tyto 
spotřebiče mají i díky EU 
nižší spotřebu. EU zavedla 
povinné energetické štítky, 
které ukazují, jestli se nám 
„levná“ lednice neprodraží na 
spotřebě.

Emisní povolenky 
pomáhají
Ceny povolenek vzrostly, ale na 
ceny energií mají jen omezený vliv. 
U plynových elektráren v EU na ně 
připadá jen 12 % nákladů, zatímco 
88 % jde na vrub drahému plynu.  
U uhelných, nejvíce znečišťujících 
elektráren, tvořily povolenky třetinu 
nákladů na výrobu elektřiny. 

Solidarita 
Když během pandemie 
covidu-19 už nebylo místo 
v českých nemocnicích, 
přijalo naše pacienty 
Německo, naproti tomu ČR 
poskytla roušky Španělsku. 
Tato solidarita v EU funguje 
a počítá se s ní i v případě 
dramatických výpadků 
zásobování energiemi. 

Ekodesign 
Sprchy, fény,… Legislativa EU vede výrobce 
spotřebičů obecně k tomu, aby uváděli na trh 
ekologicky šetrnější a energeticky úspornější 
modely. Odhaduje se, že energetická opatření 
v oblasti ekodesignu přinesou do roku 2030 
úsporu odpovídající zhruba roční spotřebě 
energie celého Španělska a Polska dohromady. 
To ulevuje také peněženkám.

Za vysoké 
ceny může Rusko 
Rusko před napadením Ukrajiny omezilo dodávky 
plynu do Evropy a pak rozpoutalo válku, která rozvrátila 
fungující obchod i dodávky, od obilí přes čipy až po plyn. 
Je to EU, kdo nám přispěchal na pomoc, mimo jiné tím, 
že rychle vyjednala dovoz zkapalněného plynu z USA, 
Kataru či Ázerbájdžánu. 

Pomoc chudým 
Mimochodem, výnosy z dražších 
povolenek jdou státu. A EU apeluje 
na to, aby je státy využily na podporu 
chudších domácností. Stejně jako 
nadměrné zisky výrobců energií, které 
zastropovala na 180 eur/MWh.

Obnovitelné 
zdroje energie  
Energie z nich je zdaleka 
nejlevnější, a proto EU 
masivně podporuje jejich 
výstavbu. ČR díky penězům 
z EU už investovala více než 
3 miliardy eur (!) na posílení své 
energetické nezávislosti.
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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.

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 
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Pro naši zavedenou veterinární kliniku hledáme 
milou, spolehlivou, organizovanou recepční 
se zájmem o svět zvířat a jejich paniček a páníčků.
Své životopisy s fotografií zasílejte na petra.vorlova@regiavet.cz

Pomozte nám svou pečlivou prací  
řídit každodenní chod kliniky!

Za tým kliniky Regia Vet 
přejeme vám i vašim mazlíčkům 
spokojený nový rok 2023, 
hodně štěstí a zdraví!

Veterinární klinika Regia Vet  • Hviezdoslavova 1600/6, Praha 11
www.regiavet.cz
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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

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
• stále nové akční nabídky

Navštivte nás i v našich  
dalších prodejnách v Praze. 

Těšíme se na Vás!

www.krecekkk.cz

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Vánoční 
slevy

Nastavení oken a dveří

Výměna těsnění

Výměna kování a komponentů

Výměna skla

30%
sleva

+420 725 390 464

volitaservis.cz

Odborná kontrola
u Vás zdarma
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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
• 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
• Ke koupi Vám nabízíme dispozičně velice dobře řešený 
byt 4+kk o výměře 90,9 m2 + lodžie + sklepní kóje, 
v příjemné lokalitě Kateřinky, hned vedle Milíčovského háje. 
730 684 252
• Hledám ke koupi byty OV 4+1/L a OV 1+kk na Jižním 
Městě pro několik konkrétních zájemců. Ing. Hloušek,  
t. 732 237 741

SLUŽBY

• ADMIS – KVALITNĚ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH. 
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL: 604 618 298.  
WWW.ADMIS-UCTO.CZ
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, WC, BATERIE, 
ODPADY, TOPENÍ. ROZVODY SV+TUV. Připojení myček, 
praček. REKONSTRUKCE ROZVODŮ. Kvalitně, levně se 
zárukou. Tel: 602 377 213
• 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
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme malířské a lakýrnické 
práce. Byty, nebytové prostory, školy, kanceláře. T: 606 
556 547, e-mail.: malovani.novotny@seznam.cz, www.
malovani-novotny.cz
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO 
a NE. Tel: 602 719 678 v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz 
starých chladniček.
• 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  
• Nabízím malířské práce, štukování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@ seznam.cz

• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 8 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.  
jirasek.servis@seznam.cz Tel. 601 236 957
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN - SÍTĚ 
PROTI HMYZU. Tel: 733 720 950, pavel.janci@email.cz
• Firma zabývající se kompletní rekonstrukcí bytových 
a nebytových prostor. Provádíme rekonstr. bytů, bytových 
jader, kanceláří. www. rek-bachr.cz. Tel: 732 359 883
• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Nová elektrická 
vedení, zásuvky, světla, rekonstrukce. 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, 
email: info@cisteniburian.cz, www. cisteniburian.cz
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRAFIKU, 
POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. 
TEL. 603 247 819 EMAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby  
u zákazníka doma, v práci...www.kadernice-do-domu.cz.  
T. 777 285 669
• 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
• 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
• SADROKARTONOSKAR provádíme sádrokartonářské 
práce – příčky, stropy, předstěny, půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické a malířské práce. T: 774 042 960,  
SADROKARTONOSKAR@email.cz
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! 
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.  Stěhování-
Doprava. Tel.: 773 484 056
• Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený elektrikář 
zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, smontuje, připevní. 
Volejte 774 426 635 
• 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
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. Pracujeme 
v RESPIRÁTORECH a používáme vlastní přípravky.  
Tel. 737 139 900
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna skel, seřízení 
kování, žaluzie a parapety. Tel.: 737 202 354

• 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
• DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění koberců a sedaček 
extrakčním strojem Kärcher Puzzi. Jedná se o nejúčinnější 
metodu čištění. Dále nabízíme mytí oken včetně rámů 
a parapetů. Tel.: 732 212 022
• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádíme čištění, 
zrychlení, instalace, opravy, vzdálenou pomoc, obnovu dat, 
doučování a kurzy. Volejte 731 732 737. Těšíme se na vás. 
Váš itcan.cz
• Prořez a kácení stromů do výšky 13 metrů z naší 
vysokozdvižné plošiny. Kácíme rozřezáním stromů od shora 
dolů po kouskách. T: 724 006 275,  info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group.cz/plosina
• Advokátní kancelář  u metra Háje P4 nabízí právní služby 
– občanské, obchodní, trestní právo, smlouvy, SJM, výživné, 
soudní řízení  atd.  Tel: 606 125 069, causa@cmail.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, TOPENÍ, PLYN, 
ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA VAN, SPRCH A DROBNÉ 
OPRAVY V DOMĚ A BYTĚ. T: 734 250 970
• 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
• Instalatérství – voda, topení, kanalizace a plyn. Výměny, 
opravy a nové instalace. Výměny sprchových koutů RAVAK. 
Tel: 603 225 535 nebo koupelnicka.cz@seznam.cz

• ANDĚLSKÁ TERAPIE – Zdravotní masáže. Ceny od 
400 Kč. Otevřeno pondělí až čtvrtek 14 – 19 hodin, po 
předchozí telefonické rezervaci. Hotel Chodov, Praha 4. 
www.studio-masaze.eu
• Hodinový manžel nabízí práce ve vašem bytě. Zednické, 
truhlářské, elektro instalace, obklady a dlažby, opravy 
žaluzií, voda, zavěšení obrazů, světel, různé montáže 
skříněk atd. 777 668 924

PRÁCE

• Firma na údržbu zeleně v Praze přijme nového 
pracovníka. Náplň práce: ořez keřů, tvarování živých plotů, 
kácení stromů, práce s motorovými řeznými nástroji. Výkon 
práce probíhá i na žebříku a vysokozdvižné plošině. Řidičský 
průkaz skupiny B nutností, aktivní řidič. Práce probíhá na 
nekuřáckém pracovišti. Nutná dobrá fyzická kondice. Pište 
email na: info@pvj-group.cz

OSTATNÍ

• 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

Dárkové poukazy - darujte zdraví svým blízkým

Fyzioterapie    Rehabilitace
přijímáme nové klienty

Dostupné víkendové termíny

Zdarma bez doplatku na pojišťovnu
nebo Premium nadstandardní služby

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

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

CENY JIŽ OD 250 Kč www.sys-data.com
RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV
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CK FISCHER – OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00 Praha 4, tel.: 777 755 714

NAKUPUJTE TEĎ. NEČEKEJTE!
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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