
Klí� �

�asopis klí�     ro�ník xxiii 
 m�sí�ník m�stské �ásti praha �� 
 ��. kv�tna ���� 
 zdarma 
 www.praha��.cz 
 facebook.com
praha��.cz

per iod i cký  t i sk  územn ího  samosprávného  celku

Na kole Jižním Městem s náměstkem
primátorky M. Stropnickým



2 Inzerce

Už jste byli na Audienci u královny? 
Viděli jste s dětmi operu Jeníček 
a Mařenka? Pronikli tajemstvím 
Čarodějova učně? Ještě ne? 
Tato a mnoho dalších představení 
si můžete zakoupit v předplatném 
do Národního divadla na sezonu 
2015/16. 

Neváhejte a vyberte si online nebo 
v pokladně předplatného nejlepší 
místa ze 40 abonentních skupin 
za zvýhodněné ceny.

PŘEDPLATNÉ 
NA SEZONU 
2015/16
www.predplatnend.cz
predplatne@narodni-divadlo.cz
+ 420 224 901 487

Pokladna předplatného: 
Národní 4, Praha 1 (po–pá 10–18)
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Drazí přátelé,

pro naše děti, pro naši mládež se blí-

ží konec školního roku. Čas zkoušek 

vrcholí. Kdekdo se těchto mladých lidí 

ptá: „Tak co, jaké bude vysvědčení?“ 

Mnohé rodiny prožívají napětí, vzájem-

nou nervozitu. Naše očekávání jsou 

mnohdy za hranicemi našich možností, 

možností našich dětí. Tak je to běžné 

v našem životě, tak je to často i v tom 

životě veřejném. 

Mám před sebou programové pro-

hlášení, prohlášení naší koalice, zá-

vazné principy našeho úsilí na  radnici 

Prahy 11. A přitom stále více si uvě-

domuji, jak je důležité mít otevřenou 

radnici pro vás, občany, pro vaše ná-

měty, názory a zkušenosti, pro vaši lid-

skou moudrost. Jak je potřebné stále 

se učit, komunikovat s vámi, vysvětlo-

vat si problematiku společného života 

v naší městské části.

Vidím před sebou prioritu každého 

dne, a to chránit nezastavitelné plochy 

– plochy zeleně, rekreace a  sportu. 

Nedovolit zahušťování stabilizovaných 

ploch dalšími investorskými projekty.

Významné stavební projekty nebo zá-

měry změn územního plánu konzulto-

vat s vámi, s veřejností. Vytvářet pří-

jemné životní prostředí pro spokojený 

život v naší městské části. A do této 

oblasti určené k řešení jistě patří také 

doprava, parkování na  Jižním Městě, 

údržba chodníků a silnic, problematika 

bezpečnosti pro každého občana. Sa-

mozřejmě také sport, kultura, školství, 

ale i zdravotnictví, sociální služby a by-

tová politika. Určitě vidíte, tak jako já, 

kolik je těch námětů, kolik je těch úkolů 

před námi. Tak jako v rodině, tak i před 

námi je stále co k řešení. Jistě všich-

ni víme, že trpělivost a vytrvalost při-

náší plody, přináší kvalitní ovoce. A tak 

k  dobrému životu patří také optimis-

mus, elán, radost ze života.

Přeji vám i sobě hodně zdraví, energie 

a  nadšení, aby se nám společné dílo 

podařilo, aby spokojenost převládala 

v našem životě.

Váš starosta
Jiří Štyler

Sandra stále zlobí

Fakta o výstavbě na 
Milíčově

O té smutné díře Premiérový titul pro 
Chodov získaly ženy!

Na slovíčko s Jaroslavem 
Svěceným

Rekonstrukcí bojů si 
Jižní Město připomnělo 
70. výročí ukončení války

Dovezli jsme náměstka 
primátorky M. Stropnic-
kého na místo činu

Oslava Dne Země 
v MŠ Hroncova
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Květnové zprávy z Rady MČ

Zprávy z Rady MČ

Personální změny ve vedení radnice
Na  vlastní žádost rezignovali na  funkci 

radního Ondřej Prokop (neuvolněný člen 

rady) a  Jan Říčař, (uvolněný člen rady) – 

oba z klubu ANO 2011.

Zastupitelé Prahy 11  zvolili v tajné vol-

bě dne 14. 5. 2015 pana Oldřicha Ba-

líka (klub ANO 2011), který se stal rad-

ním s  kompetencí pro správu majetku. 

Jan Říčař je nově zvolen jako neuvolně-

ný člen rady (ANO 2011), Ondřej Prokop 

je od 14. května řadovým zastupitelem.

10 parkovišť poprvé v blokovém čištění
Dne 16. 4. 2015 byla svěřena do  sprá-

vy MČ tato veřejná parkoviště: Benkova, 

Brandlova, Gregorova, Hráského, Krejnic-

ká, Plickova, Vojtíškova a Výstavní. Zařa-

zením parkovišť do naší správy jsme za-

jistili hned letos na jaře poprvé jejich úklid 

formou blokového čištění. Rovněž nově 

uklízíme parkoviště Zdiměřická a Blaten-

ská – Kaplanova. Do  budoucna počítá-

me s blokovým čištěním parkovišť jednou 

ročně v jarním termínu. 

Odvolali jsme členy správní rady 
Sportovní Jižní Město, o. p. s.
Radní městské části Praha 11 odvolali 

Mgr.  Helenu Hrabalovou a  Miloslava Mi-

hálika (ODS) z  funkce člena správní rady 

Sportovní Jižní Město, o. p. s., ke dni 12. 5. 

2015. Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Jesle Filipova zpět do funkčního 
využití „VV“
Podáváme podnět na  změnu územního 

plánu k  navrácení bývalých jeslí Filipova 

zpět do  funkčního využití „veřejná vyba-

venost“ 30. 10. 2008 změnila radnice 

areál jeslí do „OB – čistě obytná funkce“ 

a plánovala výstavbu dalších bytů. Chce-

me stabilizaci plochy v souladu s původ-

ně stanoveným užíváním objektu a  vy-

jmutí lokality z rozvojového území. Objekt 

je aktuálně využíván pro poskytování 

zdravotní a  sociální péče a bohužel stá-

le jako „dočasná“ pobočka České pošty.

Pronajmeme nebytové prostory
Úřad městské části odbor majetko-

právní oznamuje:

• Záměr pronájmu jednotky č. 

1621/504 – nebytového prostoru 

v  objektu čp. 1621, ulice Michnova, 

Praha 4. Prostor (1 místnost) byl ko-

laudován pro masérské služby a celko-

vá výměra činí 41,85 m2.

• Záměr pronájmu jednotky č. 

2036/201 – nebytového prostoru v 1. 

nadzemním podlaží objektu čp. 2036, 

ulice Majerského, Praha 4. Prostor (1 

místnost) byl kolaudován jako příruční 

sklad, výměra činí 21,10 m2.

Datum a  čas prohlídky je možno do-

hodnout ve správní fi rmě:

Jihoměstská majetková, a. s., Tere-

rova 1356/6a 149  00 Praha 4, tel. 

226  801  211 nebo 777  757  187, 

paní Jaroslava Skoupá.

Nabízíme k  pronájmu bývalou kotelnu 
v ulici Anežky Malé
Rádi bychom nabídli k pronájmu objekt bý-

valé kotelny v ulici Anežky Malé, a to nej-

lépe pro záměr, který by byl přínosem pro 

obyvatele Jižního Města. Objekt je k dispo-

zici od 1. 12. 2015. Nemáme zájem o zá-

měr, který by přivedl další dopravu (zejména 

nákladní). Kotelna nedisponuje parkoviš-

těm, ale je vhodně umístěná u stanice me-

tra Háje. V  případě nezájmu zvažujeme 

umístění budoucího archivu ÚMČ. Bližší in-

formace jsou k dipozici u pana Josefa Petr-

žely, tel. 226 801 202, 721 441 135.

Deklarace k počtu dětí ve třídách 
mateřských škol MČ Praha 11 
Vedení radnice deklaruje jednoznač-

ný zájem Rady MČ Praha 11, aby mís-

ta v  mateřských školách, zřizovaných 

Prahou 11, byla přednostně obsazová-

na dětmi s trvalým pobytem v Praze 11. 

V tomto duchu je nutné chápat usnesení 

rady, kterým rada povolila (každoroční) 

navýšení kapacit v  mateřských školách 

v  rámci zákonem povolených výjimek 

(až na 28 dětí na třídu). Navýšení kapa-
city má z  pohledu rady sloužit pouze 
pro umísťování dětí s trvalým pobytem 
v Praze 11. 

Prodej volných bytových jednotek for-
mou výběrového řízení s  elektronickou 
aukcí
Podrobnosti na straně 6

Schválili jsme zajištění akce Dětský den
Akce je rozpočtově kryta z  běžných vý-

dajů oddílu 34 rozpočtu MČ „Tělovýcho-

va a zájmová činnost“. V roce 2014 akce 

Den dětí stála 121  988 Kč, v  letošním 

roce jsme vysoutěžili cenu 59  600 Kč. 

Na malé i velké děti se těšíme 24. června 

(detaily viz str. 23).

Grantový program pro oblast životního 
prostředí
Celkem bylo v  letošním roce předklada-

teli žádáno o  286  800 Kč. Po  pečlivém 

zvážení schválilo vedení radnice přidě-

lení 193 800 Kč 12 subjektům. Schvále-

ný rozpočet odboru životního prostředí 

v oddíle 37 počítá na grantový program 

pro rok 2015 s částkou 200 000 Kč.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mlučí MČ Praha 11

Tradičně bychom vás chtěli pozvat 
na  setkání starosty s  občany, kte-
ré proběhne ve  středu 10. 6. 2015 
od 18.00 v ZŠ Campanus. Téma jsme 

tentokrát nechali volné. Zeptejte se 

na vše, co vás zajímá. Jsme tu pro vás.

chom vás

Ožije restaurace Palma?
Nabízíme k pronájmu bývalou restau-
raci Palma na Opatově (též známou 
jako Opatovská Vetešárna). Máte 
zájem? Obnovíte tradici restaurační-
ho zařízení? Jedná se o nyní prázdné 
prostory č. 1754 – 04 ve 2. a 3. nad-
zemním podlaží.
Zájemci si mohou telefonicky sjednat 
prohlídku na 226 801 211 nebo 777 
757 187 (paní Jaroslava Skoupá).

taurace

Příští pravidelné setkání 
s Mgr. Jakubem Lepšem, zástupcem 
starosty pro školství, kulturu 
a sport, se bude konat ve čtvrtek 
25. 6. mezi 16.30 a 18.30, tentokrát 
v křídle C budovy radnice Prahy 11 
v Ocelíkově ul. Jste srdečně zváni!

elné setkán
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Dovezli jsme náměstka primátorky 
M. Stropnického na místo činu
Prahu 11 dne 27. dubna navštívil náměstek primátorky pro územní rozvoj a územní 
plán PhDr. Matěj Stropnický (Trojkoalice/Strana zelených). Naši městskou část si vy-
bral jako první v rámci série ofi ciálních návštěv městských částí v Praze. Právě jeho 
sekretariát je přitom důležitou instancí pro připomínkování, zamítání či povolování 
stavebních záměrů na Jižním Městě. Fakt, že si pro svou první návštěvu vybral zrov-
na naši městskou část, po níž následovaly také sousední Praha 15 (včetně debaty 
o řešení Trojmezí se zástupci Koalice občanských sdružení Trojmezí) a Praha 4, není 
náhodný.    

„Návštěvy městských částí zahajuji zá-

měrně na Jižním Městě, které má šrámy 

po celém těle a je pod největším tlakem 

developerů. Potřebuje přitom především 

městské investice do nikdy nevybudova-

né veřejné vybavenosti. Sídliště je rov-

nocennou součástí města a  Praha má 

vůči jeho obyvatelům obrovský dluh. Je 

na čase začít ho splácet,“ zdůvodnil ná-

městek M. Stropnický tuto volbu.

Cílem návštěvy bylo, aby se náměstko-

va delegace společně se zástupci Institu-

tu plánování hlavního města Prahy (IPR) 

a  magistrátního odboru územního roz-

voje na  vlastní oči a  s  komentářem pří-

mo od  představitelů místní samosprávy 

a občanských sdružení osobně seznámila 

s množstvím bujících kontroverzních sta-

vebních záměrů, které dnes chtě nechtě 

politická reprezentace Prahy 11 musí 

komplikovaně vypořádávat. Na  základě 

přímé zkušenosti a znalosti kontextu se 

zejména lidem žijícím mimo řešené území 

rozhoduje vždy lépe než pouze na zákla-

dě map a informací zprostředkovaných.  

Na návrh starosty J. Štylera a plně v sou-

ladu s  fi lozofi í udržitelnosti a  efektivity 

pohybu ve  městě se celodenní inspek-

ce neodehrála zpoza zatmavených skel 

erárních limuzín, ale pěkně přirozeně me-

trem, pěšky a (v tomto případě převážně) 

na kole.   

„Celý den jsme ve  zhruba patnáctičlen-

né delegaci včetně většiny Rady městské 

části Praha 11 a starosty Jiřího Štylera 

objížděli na  kole (já v  kvádru, no vese-

lo) jednotlivé developerské projekty sem 

chystané, zjišťovali stav stanic metra 

Roztyly, Chodov, Opatov a Háje coby vý-

znamných veřejných prostranství, setkali 

se (ve vhodném poměru) s jedním inves-

torem, zato s deseti zástupci občanských 

iniciativ. Názorový průnik na rozvoj města 

téměř radikální: krocení developerů, veřej-

ná výstavba, ochrana zeleně,“ shrnul Ma-

těj Stropnický celkový dojem z návštěvy, 

která začala symbolicky volbou nejpřiro-

zenějšího způsobu pohybu prostorem 

a bude podle všeho pokračovat intenzivní 

spoluprací mezi současným vedením Pra-

hy 11 a  vedením hlavního města Prahy 

alespoň co se věcí rozvojových, ochrany 

a  ideálně zlepšování podmínek pro život 

na Jižním Městě týče.

Společně jsme od  stanice metra Rozty-

ly projeli kolem míst, která jsou ohrožena 

záměry necitlivé výstavby bytového par-

ku Roztyly, obytného souboru Na Výhle-

du, kde již dnes probíhá exemplárně rušící 

výstavba v Babákově ulici, či kde fi nanč-

ní skupinu PPF nenapadlo nic lepšího než 

zatížit již tak dopravně nasycené okolí vý-

stavbou dvojice kancelářských mrakodra-

pů jako v Abu Dabí na částečně nezasta-

vitelném pozemku izolační zeleně. Jako 

z opačného pólu na  všechny zapůsobila 

návštěva v KC Zahrada, kde se nedávno 

zásadně obměnilo složení vedení a může-

me se těšit, že se z něj opět podaří vy-

tvořit chloubu naší městské části, která 

nejen že slouží místním napříč generace-

mi, ale láká k nám kvalitním programem 

i lidi z celé Prahy, čímž takto naši čtvrť pro 

mnohé přespolní demytizuje. Panu ná-

městkovi jsme ukázali také rozsáhlé úze-

mí Na Jelenách, na které má dlouhodobě 

jako na prostor potenciálního logistického 

zázemí a rozsáhlého parkoviště spadeno 

řetězec Globus. „A  komu z  Jižního Měs-

ta tím prospějete?“ dá se podobně jako 

u řady dalších projektů dotazovat…  Dále 

karavana na  kolech pokračovala kolem 

stanice Opatov k Litochlebskému náměs-

tí. Kdo neviděl záměr místního věžáku 

přímo na  místě, neuvěří… Přes Cent-

rální park jsme přejeli na Háje a probírali 

možnosti, jak by magistrát mohl přispět 

ke  kultivaci veřejných prostranství v  ob-

lasti stanice a  autobusového terminálu. 

Situace není kvůli majetkoprávním vzta-

hům jednoduchá, nicméně okolí stanic 

metra v  sídlištních oblastech chce Rada 

Hlavního města věnovat zvláštní pozor-

nost. Aktuálně náměstek M. Stropnický 

zadal IPRu a dopravnímu podniku vytipo-

vat na základě městotvorného významu 

a technického stavu infrastruktury ty sta-

nice, které by se v  rámci Prahy měly ře-

šit jako první. Před odpoledním setkáním 

na radnici MČ jsme se ještě dotkli kontro-

verzních záměrů fi rmy Ivo Rittiga a Cen-

tral Group nad Hostivařskou přehradou.

Výzev, které nás společně čekají při sprá-

vě Prahy 11, resp. celé Prahy, je mnoho. 

Nelze proto zaručit, že se nám vše, o co 

se sami v Praze 11 či ve spolupráci s ná-

městkem M. Stropnickým v  rámci celé 

Prahy pokusíme, povede. Navázání této 

spolupráce a shoda v řadě zásadních vý-

chodisek a  priorit týkajících se budouc-

nosti života na Jižním Městě nám přes-

to dávají šanci posunout na  co nejdelší 

dobu zájem o kvalitu života lidí v místě 

žijících před bussinessový zájem letitých 

pozemkových spekulantů. To tu dlouho 

nebylo.                

Na webu www.praha.eu naleznete z ce-

lodenní návštěvy náměstkem M. Strop-

nickým komentovanou fotoreportáž.

Vít Masare

asistent náměstka primátorky 

hl. m. Prahy pro územní rozvoj 

a územní plán Matěje Stropnického

ve spolupráci s redakční radou Klíče
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Sandra stále zlobí
Kdybych psal pohádku, slušelo by se začít klasickým „bylo, nebylo“. V tomto případě 
ale bohužel je a nejspíš ještě hodně dlouho bude.

Původní hotel a  nyní ubytovna Sandra 

byla svědkem jednoho z  největšího zá-

tahu na  ubytované hosty. Ano, dovoluji 

si napsat hosty, a to proto, že by se tak 

obyvatelé této nechvalně proslulé budovy 

měli chovat. Místo toho, aby si vážili, že 

mají za poměrně slušnou cenu kde složit 

hlavu, probíhá v  jejích prostorách téměř 

demolice. Nemluvě o  rušení nočního kli-

du, rvaček a alkoholových dýcháncích, kte-

ré se těší oblibě zejména u lidí z východu.

Při posledním „večírku“, který byl zakon-

čen vyhazováním předmětů z oken s cílem 

se trefi t do  čelního skla zaparkovaných 

aut, došla radním a policii trpělivost. Roz-

jela se předem plánovaná akce, na které 

se podíleli policisté z celé Prahy, krimina-

listé a  příslušníci cizinecké policie. Cílem 

bylo prohlédnout celé ubytovací zařízení 

doslova od střechy až po sklep. Téměř pa-

desátka mužů jak v uniformách, tak i v ci-

vilu krátce po 18:00 celou budovu nepro-

dyšně uzavřela. Každý, kdo vešel i  kdo 

odcházel, byl zkontrolován a  po  budově 

se mohli nájemníci volně pohybovat pou-

ze s dokladem o provedeném prověření. 

Žádný z pokojů nebyl vynechán a správ-

ce domu za asistence policie kontrolova-

li i momentálně prázdné místnosti. Někde 

na muže zákona čekalo i překvapení. Mla-

dík, který byl evidentně pod silným vlivem 

drog, toužil přečkat kontrolu ve  skříni. 

Když ji policista otevřel, nenapadlo chlap-

ce nic jiného, než na sebe svrhnout konvi-

ci se studenou vodou, se kterou se tam, 

nikdo neví proč, zavřel, a podle vzoru akč-

ních hrdinů zamířil na překvapeného muže 

v  uniformě nakousanou housku. Situaci 

kolem sebe si neuvědomoval. Ostatně ani 

jeho spolubydlící na tom nebyli lépe. Po-

dle barvy očí a velikosti zorniček měli evi-

dentně v  krvi tolik chemie, že jim dosud 

známé reality splývaly. Zde se policisté 

chvilku zdrželi, ale v místnosti po důklad-

né prohlídce neobjevili žádné další drogy. 

Patro po patru, byt po bytu byla celá bu-

dova prohledána. Za  celý večer policisté 

neobjevili žádnou závadovou osobu. Pou-

ze tři lidé byli předvedeni kvůli důkladněj-

ší kontrole totožnosti. Svůj účel ale takto 

rozsáhlá akce na chvilku splnila. Vzbudila 

náležitý respekt. A slibujeme, že rozhod-

ně nebyla poslední. Dalším krokem k ome-

zení výtržnictví v okolí a uvnitř domu chys-

táme v  podobě kamerového systému, 

o kterém aktuálně intenzivně jednáme.

Miroslav Dvořák

Je jasné, že obyvatelé domu nepatří mezi 

majetné. Přesto čistota je ale zadarmo. 

Podmínky, které samotní obyvatelé nasta-

vili, byly otřesné. Všudypřítomný zápach se 

dal přičítat nevětrání, nebo obsahu kastro-

lů. Nepořádek – hromady špinavého prádla, 

nedojedeného jídla, obalů… To byla realita 

v drtivé většině bytů.

PRODEJ PRÁZDNÝCH BYTŮ
z majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11
formou výběrového ř ízení  s  elektronickou aukcí

Adresa Dispozice Výměra Minimální cena Kauce

Jažlovická 1314/13 2+1 63,60 m2 1.800.000 Kč 100.000 Kč

Modletická 1389/3 2+1 60,10 m2 1.700.000 Kč 100.000 Kč

Křejpského 1508/29 3+1 64,80 m2 1.900.000 Kč 100.000 Kč

Mikulova 1573/11 2+1 52,90 m2 1.550.000 Kč 100.000 Kč

Valentova 1744/4 2+1 62,10 m2 1.800.000 Kč 100.000 Kč

Prohlídky: 26. května 2015 od 17:00 do 19:30

 3. června 2015 od 17:00 do 19:30
popř. v jiném termínu předem dohodnutém s organizátorem aukce
Uzávěrka přihlášek: středa 10. června 2015 v 17:30
Elektronická aukce proběhne na www.internetove-drazby.cz 
Podrobné informace o bytech včetně Podmínek výběrového řízení zakončeného aukcí jsou uvedeny: 
• na www.internetove-drazby.cz  nebo u organizátora aukce GAVLAS, spol. s r. o., 
• na  777 721 506, 777 721 509, @ drazby@gavlas.cz 

Organizátor aukce:

800 522 222
www.internetove-drazby.cz
Praha 1, Politických vězňů 21

Úspěšná spolupráce odboru sociálních věcí a škol

V poslední době se stále častěji vysky-

tuje zneužívání marihuany dětmi a mla-

distvými. Přitom je v dnešní marihuaně 

výrazně vyšší obsah THC (tetrahydroka-

nabinoidu) než dříve. Protože spojení sil-

nější drogy a  snižujícího se věku uživa-

telů považujeme za  velmi nebezpečné, 

byla školám nabídnuta spolupráce. Na-

bídku zatím využily čtyři naše školy – ZŠ 

Mendelova, ZŠ Mikulova, ZŠ a MŠ Cho-

dov a  ZŠ Campanus, a  tak se třídních 

schůzek všech šestých tříd na  těchto 

školách zúčastnili nejen rodiče, ale i zá-

stupkyně odboru sociálních věcí a obec-

ně prospěšné společnosti Proxima 

Sociale. 

Ty nejdříve rodiče seznámily s hrozícím 

nebezpečím a  poté následovala boha-

tá diskuse. Evidentně nikomu nevadilo, 

že se schůzky značně protáhly. Vesměs 

kladné ohlasy rodičů svědčí o tom, že to 

byl velmi dobrý nápad. Dík patří nejen 

odboru sociálních věcí a  o. p. s. Proxi-

ma Sociale, ale i ředitelům a ředitelkám 

jmenovaných škol a školním metodikům 

prevence.

Petr Jirava, zástupce starosty (ANO)
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Změny v Jihoměstské majetkové přinesly za první 
čtvrtletí milionové úspory
Firma Jihoměstská majetková, a. s., má 

za sebou první čtvrtletí roku 2015 pod 

novým vedením a stihlo se toho oprav-

du hodně! V  březnu 2015 jsme zrušili 

jedenáct pracovních poměrů s tzv. „do-

movníky“, v  dubnu potom sedm pra-

covních poměrů se správci sportovních 

hřišť. Tyto pozice se z velké části dublo-

valy s povinnostmi zaměstnanců úřadu, 

městské policie a dalších institucí. Na-

víc kontroly těchto zaměstnanců, kte-

ré ve velkém probíhaly od začátku roku, 

prokázaly u mnoha z nich neplnění po-

vinností, za  které byli placeni. Tímto 

vznikla měsíční úspora více než 70 tisíc 

korun, které je možné nyní investovat 

efektivněji, do zlepšení služeb a života 

občanů Jižního Města. 

Dále probíhají nová výběrová řízení 

a soutěže na všechny dodavatele a sub-

dodavatele společnosti Jihoměstské 

majetkové. Jedním příkladem za všech-

ny, který dokazuje neefektivitu hospo-

daření předchozího managementu, je 

kontrakt na dodávku mobilních služeb, 

který se nám podařilo snížit o  70 %! 

Doposud společnost vydávala za  mo-

bilní služby přes 50 tisíc Kč bez DPH 

měsíčně, nově projednaný závazek je 

15 tisíc Kč za měsíc. Roční úspora tak 

činí 420 tisíc Kč! Od  března začala Ji-

homěstská majetková uklízet v  bloko-

vém čištění i  roky zanedbávaná a neu-

klízená parkoviště, která jsou ve správě 

MČ Praha 11. Díky zefektivnění celého 

úseku úklidu ve  společnosti bylo mož-

né toto čištění zahrnout do  stávající 

objednávky, a  nezvyšuje tedy výdaje 

MČ. V březnu 2015 proběhly velmi po-

drobné technické prohlídky v 70 objek-

tech MČ Praha 11 (MŠ, ZŠ, SŠ a ostat-

ní), na  jejichž základě byl upraven plán 

oprav pro rok 2015. Realizace proběh-

ne převážně v letních měsících. 

V rozpočtu MČ je na tyto akce vyčleně-

no 10 mil. Kč. V květnu Jihoměstská ma-

jetková pořídí tzv. „schodolez“ (přístroj 

umožňující méně pohyblivým překonat 

různé druhy schodišť) pro hendikepo-

vanou žákyni studující na  ZŠ Pošep-

ného, aby mohla pokračovat ve studiu 

na druhém stupni na této škole. „Scho-

dolez“ bude v  majetku společnosti 

a bude možné ho využívat v budoucnu 

i pro další podobné situace. Od května 

bude Jihoměstská majetková také za-

jišťovat novým způsobem službu úklidu 

kontejnerových stání. Vzhledem ke zru-

šení dotací od MČ Praha 11 bude tato 

služba na  náklady společnosti zajišťo-

vána v  menším rozsahu než doposud, 

za cenu, která pokrývá vynaložené ná-

klady a není ztrátová. SVJ a BD budou 

moci službu využívat v  pondělí nebo 

čtvrtek. Cena za  úklid jednoho kontej-

nerového stání činí 490 Kč/měsíc bez 

DPH. 

Snažíme se nezklamat důvěru v  nás 

vloženou během voleb a  skutečně dě-

lat změny, jež ušetří peníze, které poté 

můžeme investovat jinak a lépe. Přesto 

je vždy co zlepšovat, a  proto budeme 

rádi za vaše připomínky a náměty. Ne-

váhejte mi tedy napsat jakékoli podně-

ty ke zlepšení.

Děkuji

Ing. Ondřej Prokop,

 člen představenstva JMM, a. s. 
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Jak sekat trávu a neporušit zákon?
S příchodem jara se nás často dotazujete 

na sečení trávy. Práce byly zahájeny dne 

14. 4. 2015. V současnosti se dokončuje 

první seč ploch ve správě městské čás-

ti. Na některých plochách se sekalo po-

druhé. Tráva zatím vítězí „na body“. Než 

byl posečen východní okraj Jižního Měs-

ta, okraj západní začal přerůstat. Příčiny? 

V roce 2010 byla minulým vedením po-

depsána čtyřletá smlouva o údržbě. Její 

platnost končila v červenci 2014. Výbě-

rové řízení na  nového dodavatele bylo 

vypsáno pozdě a obsahovalo podmínky, 

které řada uchazečů oprávněně napadla. 

Na konci minulého volebního období pro-

běhlo otvírání obálek s nabídkami. Roz-

hodnutí o vítězi zůstalo již na novém ve-

dení radnice. To mohlo vyhlásit vítěze, 

podepsat smlouvu a  ignorovat fakt, že 

staré výběrové řízení obsahovalo z hle-

diska zákona vážné chyby a  podmínky, 

které docela okatě směřovaly k vítězství 

konkrétního dodavatele. Vzhledem k ná-

mitkám řady uchazečů se navíc daly před-

pokládat stížnosti na ÚOHS a následné 

znemožnění uzavření smlouvy. Zrušení 

výběrového řízení bylo logickým vyústě-

ním popisovaného stavu. Radikální krok 

nezůstal bez odezvy. Jeden z účastníků 

výběrového řízení podal podnět na pře-

zkoumání našeho postupu k Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže. Zrušení 

výběrového řízení bylo následně potvr-

zeno jako oprávněné. Nové výběrové ří-

zení probíhá a je vázáno na zákonem sta-

novené lhůty. Jedná se o proces na řadu 

měsíců. Zahrnuje zveřejnění předběžné 

informace a  odůvodnění zakázky, ná-

sledné schválení odůvodnění zastupitel-

stvem a schválení zadávací dokumenta-

ce radou městské části. 

Poté následuje 78 dní povinného vývě-

su, otevírání obálek a  vyhlášení nejvý-

hodnější nabídky. Trávě je to jedno a ros-

te. Během výběrového řízení nelze podle 

zákona provádět údržbu jinak než orga-

nizací zřizovanou městskou částí, tedy 

v našem případě Jihoměstskou majetko-

vou, a. s. Do ukončení výběrového řízení 

jsme odkázáni na technické a personální 

možnosti této servisní organizace, která 

se musí vypořádat s pozemky o  výmě-

ře cca 190 hektarů. Akciovka v minulosti 

nakoupila leccos, ale zahradnická techni-

ka to příliš nebyla. Neutěšený stav stro-

jového parku jsme se pokusili vyřešit zá-

půjčkou a nákupem strojů. Mrzuté je, že 

se nejedná o  stroje, které by zahálely 

ve skladech prodejen. Dodací lhůty jsou 

dva měsíce. 

V  polovině května konečně dorazila 

větší část dlouho očekávané dodávky 

strojů, což povede ke  zlepšení situace. 

Po  ukončení výběrového řízení převez-

me Jihoměstská majetková údržbu čás-

ti pozemků, ostatní plochy vysoutěží 

účastníci výběrového řízení. 

Za vedení MČ Praha 11

Šárka Zdeňková, 

radní MČ – životní prostředí a doprava

Petr Lukeš, radní MČ – hospodářská 

kontrola a audit

Životní prostředí informuje
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Vážený pane inženýre Čičmáre,

na základě Vaší výzvy odpovídám na Vaše 

vyjádření k  článku z Klíče 1/2015 „Rada 

MČ Praha 11 vyzvala Skanska k okamži-

tému zastavení výstavby Milíčov Lesní“.

Na úvod bych rád předeslal, že dané úze-

mí výstavby Skanska leží mezi původní 

zástavbou Jižního Města a  Přírodní pa-

mátkou Milíčovský les a  rybníky, která je 

v Praze z pohledu biodiverzity nejvýznam-

nějším biotopem výskytu zvláště chráně-

ných obojživelníků v  Praze. V  místě vý-

stavby Skanska se vyskytovaly i  druhy, 

které se těší z pohledu zákona nejvyšší-

mu stupni ochrany v České republice. Na-

příklad se zde vyskytuje kriticky ohrožený 

skokan skřehotavý nebo silně ohrožená 

kuňka ohnivá, která je chráněna i z pohle-

du EU Natura. Občanské sdružení Hezké 

Jižní Město (HJM) nezpochybňovalo pů-

vodní záměr výstavby viladomů v  malé 

části původních skladů s  navážkou, ale 

rozhodně se stavělo proti rozšíření původ-

ního záměru i na loukách s tůněmi.

Nyní mi dovolte, abych reagoval na vaše 

konkrétní vyjádření:

Totálně zanedbaný pozemek plný od-
padků bez jakékoliv údržby. Stála tu po-
lorozbořená budova…

Předně je zapotřebí uvést, že za  Vámi 

uváděné a neřešené zanedbání pozemku 

nese plnou zodpovědnost tehdejší vlast-

ník, tedy společnost Skanska a  její před-

chůdci. Samozřejmě selhala i  kontrola 

státní správy a  samosprávy, která nevy-

žadovala po vlastníkovi úklid prostředí.

Co jste pro vylepšení této situace před 
zahájením výstavby udělali Vy?
Občanské sdružení Hezké Jižní Město 

před zahájením výstavby vyzvalo MČ Pra-

ha 11 a ostatní orgány, aby zjednaly ná-

pravu s vlastníkem v místě výstavby.

Když Rada hl. m. Prahy vyhlásila 17. 8. 

2010 záměr na zřízení tábora pro bezdo-

movce, kde jednou z uvažovaných lokalit 

byl i Milíčov, Občanské sdružení HJM opa-

kovaně odmítalo takový postup koncent-

race bezdomovců na jednom místě. 

Podle mého názoru fi rma SKANSKA sta-
ví s maximálním ohledem ke svému okolí 
a i k životnímu prostředí.
Kdyby společnost Skanska stavěla v sou-

ladu se zákonem, tak by jistě Nejvyšší 

správní soud (NSS) http://www.nssoud.

cz/Verejny-zajem-musi-byt-presvedcive-

-odlisen-od-zajmu-soukromeho/art/962 

potvrdil společnosti Skanska Výjimku 

z  ochrany kriticky a  silně ohrožených ži-

vočichů, ale on učinil pravý opak. NSS Vý-

jimku udělenou Skanska zrušil. Dodnes 

společnost Skanska nesplnila podmínky, 

které ve  svém rozhodnutí stanovil NSS 

již v roce 2013, a proto postup Skanska 

je zcela bezohledný nejenom k životnímu 

prostředí, ale i  k  nejcennějším přírodním 

hodnotám Jižního Města. 

Byla provedena úprava potůčku a  byla 
vybudována umělá jezírka, kde se žáby 
budou mít rozhodně lépe než ve starých 
tůních plných odpadků.
Hustota výskytu silně a  kriticky ohrože-

ných živočichů v místě zástavby před vý-

stavbou Skanska ukazuje, že původní 

biotop byl vhodný pro zvláště chráněné 

živočichy. Odklizení odpadků vlastníkem 

pozemku určitě přivítali nejenom občané, 

ale i obojživelníci. Na  druhou stranu sní-

žení výskytu hmyzu včetně komárů jistě 

přivítají občané, ale zvláště chránění živo-

čichové budou mít méně potravy. Zcela 

negativní na budoucí vývoj živočichů bude 

mít rušení obojživelníků novými občany 

a jejich psy. 

Vybudování rybníčku s  hlubokými příko-

py by mohlo být považováno za ekologic-

ký počin ještě tak v období vrcholící doby 

socialistických meliorací, ale těžko v dneš-

ní době. Narovnání koryt a zničení malých 

tůní s proměnnou hloubkou vede k tomu, 

že mizí jedinečnost tohoto území vhod-

ného pro kriticky a silně ohrožené druhy, 

jako je například kuňka ohnivá, která bude 

nahrazena druhy běžnými v každém rybní-

ku. Dojde ke snížení biodiverzity a počtu 

zvláště chráněných jedinců.

Za velmi závažné považujeme, že dešťo-

vé srážky, které dosud zásobovaly Přírod-

ní památku Milíčovský les a rybníky životo-

dárnou vodou, budou svedeny dešťovou 

kanalizací přímo do rybníka Vrah v rozsa-

hu 15–25 % z  celkové plochy zástavby 

Skanska. Tak dojde k prohloubení trendu 

vysychání Přírodní památky Milíčovský les 

a rybníky, který byl zahájen již výstavbou 

původní zástavby Jižního Města a Kateři-

nek. Méně srážek bude protékat i územím 

Natura 2000.

V  posledních létech se na  všechno jen 
nadává a málo se hledají pozitivní činy.
Občanské sdružení Hezké Jižní Město ur-

čitě na situaci na Milíčovu nenadává, ale 

činí konkrétní praktické kroky k  nápravě. 

Ze strany Skanska chybí dle Nejvyššího 

správního soudu Odůvodnění zástavby 

a zásahu do biotopu kriticky a silně ohro-

žených chráněných živočichů požadova-

ných zákonem. Žaloba Občanského sdru-

žení Hezké Jižní Město na  Ministerstvo 

životního prostředí byla vyslyšena neje-

nom Městským soudem v Praze, ale i Nej-

vyšším správním soudem v Brně. Městská 

část jen vychází z poznatků expertů a hájí 

pravomocné rozhodnutí soudu a  práva 

občanů na příznivé životní prostředí.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.

člen výboru pro územní rozvoj a životní 

prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11

Vážená Rado MČ Praha11, 

vážený pane RNDr.  Kvít-

ku, Ph.D., vážené Občan-

ské združení Hezké Jižní 

Město,

naprosto nemohu souhlasit 

s Vaším článkem z Klíče 1/2015 

„Rada MČ Praha 11 vyzvala Skanska 

k  okamžitému zastavení výstavby Mi-

líčov Lesní“. Bydlím v  Kateřinkách, tak 

předmětné území dobře a dlouho znám. 

Do zahájení výstavby fi rmou SKANSKA 

to byl totálně zanedbaný pozemek plný 

odpadků bez jakékoliv údržby. Stála tu 

polorozbořená budova, myslím SK Cho-

dov, ohrazena rezavým drátěným plo-

tem. Spávali tu bezdomovci, několikrát 

jsem v  zimě, z  obav aby neumrzli, vo-

lal policii. Ptám se, co jste pro vylepše-

ní této situace před zahájením výstavby 

udělali Vy?

Podle mého názoru, fi rma SKANSKA 

staví s maximálním ohledem ke svému 

okolí a  i  k  životnímu prostředí. Stavba 

je prováděna po  etapách, se zabírá-

ním minimálního prostoru. Byla prove-

dena úprava potůčku a  byla vybudo-

vána umělá jezírka, kde se žáby budou 

mít rozhodně lépe než ve starých tůních 

plných odpadků. I  z  hlediska životního 

prostředí je podle mě stavba přínosem. 

Nachází se v blízkosti metra a tak jsou 

vytvořeny podmínky k omezení provozu 

vozidel.

V posledních létech se na všechno jen 

nadává a málo se hledají pozitivní činy. 

Prosím, pokuste se být někdy pozitivní 

ke svému okolí, ovšem, pokud ve své kri-

tice nehledáte osobní prospěch.

Byl bych rád, kdyby se moje reakce ob-

jevila v Klíči a byl bych rád, kdybyste to 

předali panu Kvítkovi, jsem zvědav, jest-

li mi odpoví.

Ing. Michal Čičmár

NÁZORY 

ČTENÁŘE

Fakta o výstavbě na Milíčově

Pohled z Milíčovského kopce na mokřad 
Přírodní památky Milíčovský les a rybníky 
a na místo výstavby Skanska v roce 2006 
před zahájením výstavby, biotop s tůněmi  
kriticky a silně ohrožených živočichů, přede-
vším obojživelníků a ještěrů.
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Charitativní bazar

Vážení spoluobčané, 

dne 25. 4. 2015 proběhl v naší městské 

části první charitativní bazar, jehož výtě-

žek bude věnován občanskému sdružení 

DEBRA ČR pomáhajícímu lidem, kteří trpí  

nemocí motýlích křídel. Úvodem chci po-

děkovat všem, kteří přinesli věci k prode-

ji, a zároveň i těm, kteří si udělali čas a při-

šli podpořit dobrou věc. Přestože jsme 

udělali vše pro to, aby propagace bazaru 

byla co nejviditelnější, naše očekávání se 

nenaplnilo. Účast spoluobčanů byla veli-

ce nízká a  na  konto DEBRA byla zaslá-

na částka ve  výši 4520 Kč. I  přes tuto 

skutečnost jsem ráda, že jsme se do této 

akce pustili a alespoň malým dílem lidem 

s  touto nevyléčitelnou nemocí pomohli. 

Věci, které jsme neprodali, dál poslou-

ží potřebným. Hračky a ostatní věci pro 

děti jsme darovali azylovému domu pro 

matky a děti Gloria. Oblečení jsme věno-

vali dále na charitu. Panenky, které vyro-

bily děti z naší Mateřské školy Vodnická 

a jsou opravdu moc hezké, jsme si necha-

li a  budeme pro ně hledat další využití. 

Na závěr bych chtěla poděkovat dobro-

volníkům, kteří celou akci zabezpečovali, 

zejména našim seniorkám paní J. Miko-

lášové a paní M. Drahorádové, které se 

staraly o občerstvení. Chci také poděko-

vat panu Votavovi, který nám bez nároku 

na honorář akci krásně ozvučil. Za sebe 

bych si přála, aby se do příští charitativ-

ní akce zapojilo více občanů a tím by byl 

i výsledek více potěšující.

Jana Draštíková, zástupkyně starosty  

Dopravní situace v MČ Praha-Újezd
Od  devadesátých let se masivně rozví-

jí automobilová doprava. Stejně tak do-

šlo a stále dochází v okrajových částech 

hlavního města a v jeho okolí k často nad-

měrné výstavbě bytových, komerčních 

a dalších zón. Stále nejsou dobudované 

významné silniční stavby v  hl. m. Praze 

a  jeho bezprostředním okolí jako měst-

ský okruh, Vestecká spojka apod. Kapa-

cita stávajících komunikací je nedostateč-

ná a  uvědomělost občanů při používání 

individuální dopravy stejně tak. Jakýkoli, 

tedy i  drobný problém (stavební práce, 

havárie) na  nadřazené komunikační síti, 

v našem případě dálnici D1, se okamžitě 

projeví kolizí na  místních komunikacích. 

Jsme toho svědky v Kateřinkách, někdy 

až v Újezdu, stále častěji a tato situace 

se stává pravidlem. 

Doba čekání na napojení na Opatovskou 

ulici často převyšuje 30 min., dochází 

ke zhoršování životního prostředí vlivem 

emisí ze spalin z automobilů, a to navíc 

v době, kdy děti z MČ Praha-Újezd touto 

ulicí docházejí do základní školy. 

Úřad městské části na  základě nesčet-

ných stížností a  osobních zkušeností 

požádal o přešetření a nápravu doprav-

ní situace dotčené orgány a  organizace 

státní správy. Požádali jsme, aby o veš-

kerých pracích a  opatřeních na  D1 byl 

Úřad MČ Praha-Újezd včas informován 

a aby byla přijata opatření pro eliminaci 

vzniku uvedených situací.

Žádáme Ministerstvo dopravy a  ŘSD 

o to, aby byla městská část účastníkem 

příslušných řízení na stavební nebo udržo-

vací práce, kdy by mohlo dojít k ovlivnění 

dopravní situace na jejím území. Zároveň 

požadujeme kompenzaci za zhoršené ži-

votní prostředí vlivem provozu automo-

bilů, které by za běžných okolností pou-

žily D1. Rovněž jsme obeslali a již jednali 

se správcem výše uvedených komunika-

cí, příslušným silničním správním úřadem, 

Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy, 

aby přijaly příslušná opatření pro zlepše-

ní průchodnosti výše uvedené křižovatky. 

Budeme v  tomto směru vyvíjet maxi-

mální tlak na  všechny orgány a  organi-

zace tak, aby došlo ke zlepšení situace. 

Zároveň doufáme, že se připojí i ostatní 

městské části, které jsme o  našem po-

stupu informovali a kterých se tato situ-

ace dotýká.

Daniel Hakl, zástupce starosty

Tenis pro děti v Újezdu 
Na začátku letošní sezony zahajuje Teni-

sový klub Újezd Praha 4 na antukových 

kurtech v ulici Nad Statkem nábor dětí do 

tenisové školy, který bude probíhat pod 

vedením trenéra Radima Petráka s licencí 

ČTS. Bližší informace získáte na e-mailo-

vé adrese radim.petrak@gmail.com nebo 

na tel. 725 486 083.

MČ Praha-Újezd informuje

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

MČ Praha-Újezd zakoupila ze svého roz-

počtu komunální vozidlo Multicar M27 

4 x 4 s kontejnerovou nástavbou, 

na které také přispěli i soukromí inves-

toři působící v našem katastru. V bu-

doucnu plánujeme nabízet placené 

služby občanům, a to dovoz písku, štěr-

kodrtí, zeminy a bioodpadu. Doposud 

využívaná Multicara M 25 4 x 4 i s pří-

slušenstvím bude prodána. Za získané 

fi nanční prostředky městská část koupí 

na podzim příslušenství pro zimní údrž-

bu, jako např. sypač a šípovou radlici.

Pozvánka na kulturu a sport
Od pátku 12. do soboty 13. června 

proběhne na fotbalovém hřišti v Újez-

du Pivní festival, volejbalový turnaj žen 

a fotbalový turnaj mužů s názvem PRD 

– CUP. V průběhu celé akce se bude 

točit několik druhů piv. V pivním stanu 

bude probíhat hudební program. Dru-

hý ročník pivního festivalu spojeného se 

sobotními turnaji zakončíme v sobotu 

ve večerních hodinách koncertem skupi-

ny Horváth band a DJ GORO.

Historie MČ Praha-Újezd 
Městská část uzavřela smluvní vztah 

s PhDr. Jiřím Bartoněm, který připravu-

je podklady o historii Újezdu a Kateři-

nek a následně je zpracuje dle ucelených 

časových úseků do jednotlivých svaz-

ků – kronik. Tímto žádám spoluobčany 

o zapůjčení dobových fotografi í a do-

kumentů. Zapůjčené materiály budou 

naskenovány a následně vráceny maji-

telům. Dne 23. 4. proběhla ve společen-

ském sále domu služeb beseda o historii 

naší městské části a přilehlého okolí ve-

dená PhDr. Jiřím Bartoněm. O dalších be-

sedách vás budeme včas informovat.

Václav Drahorád, starosta

SlSlovovvoo ststararosty 
městské části 



Informujeme o dostavbě OC Chodov

Vážení spoluobčané,

v tomto díle Klíče přinášíme nejčastěji kladené dotazy občanů týkající se dostavby. Aktuální situaci pro červen 2015 a období prázd-

nin představuje investor dostavby.  

Ing. Ladislav Kos ml., pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov

• V jakých hodinách se smí na staveništi pracovat?
 Podle jednotlivých vydaných stavebních povolení 

v časech od 7.00 do 21.00, o víkendech od 8.00 

do 20.00. 

• Co je za oplocením mezi venkovním parkoviš-
těm a poliklinikou, kde byla travnatá plocha?

Je zde zázemí pro stavbu. To zde bude během celé-

ho průběhu stavby, poté bude pozemek uveden do téměř pů-

vodního stavu, investor zde vytvoří nové stezky, lavičky a zeleň 

a vznikne tu malý parčík. 

• Co se stane se současným venkovním parkovištěm?
Na místě venkovního parkoviště bude postavena nová budova 

OC. Zrušená stání budou nahrazena parkovacími místy v podze-

mí a na střeše OC. Návštěvníci obchodního centra budou moci 

rovněž využít část rekonstruovaného parkovacího domu Protěž, 

který se nachází v bezprostřední blízkosti.

• Na koho se obrátit v případě dotazu nebo stížnosti?
Pracovní skupinu při MČ P11: info@dostavba-oc-chodov.cz. 

Investora stavby: infocch@unibail-rodamco.com. 

Bezplatnou Občanskou linku Prahy 11: 800 104 300

Dostavba obchodního centra Chodov (4. díl)

Původní text investora dostavby – spo-
lečnosti Unibail-Rodamco
Vážení čtenáři, vzhledem k  tomu, že 

v Klíči 04/2015 vyšlo pokračování infor-

mací o  dostavbě OC Chodov bez plán-

ku obchozích tras na období června až 

srpna 2015, rozhodli jsme se tento plá-

nek uveřejnit v tomto čísle. V tomto ob-

dobí dojde k dočasnému přemístění au-

tobusové zastávky Chodov (směrem 

k ulici Na Jelenách) z  její současné polo-

hy do polohy pod přemostění obchodní-

ho centra v Roztylské ulici. V této dočas-

né poloze bude předběžně do září 2016. 

Nadále trvá uzavření venkovní trasy po-

dél současné budovy. Tato trasa bude 

nahrazena v budoucnosti trasou vedoucí 

přes novou část obchodního centra. Dal-

ší fáze výstavby budou uveřejněné opět 

v dalších číslech Klíče. Budeme se i  na-

dále snažit nastalá omezení minimali-

zovat. Tímto se omlouváme za  vzniklé 

nepříjemnosti a  potíže jimi způsobené. 

Pokud by se přece jenom ukázalo, že je 

potřeba nějaké nápravy, prosím, obraťte 

se na adresu: 

infocch@unibail-rodamco.com.

10 Aktuálně

Období páté fáze výstavby: 1. 6. 2015 – 14. 8. 2015

Zařízení 
staveniště

Nová dočasná 
poloha autobusové 

zastávky

Zrušená 
trasa

Pěší trasy

NEJČASTĚJI 

KLADENÉ 

DOTAZY
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Bezplatná právní poradna pro samoživitelky a osamělé rodiče s dětmi

  Odbor sociálních věcí 

a  zdra votnictví zahajuje 

27. května 2015 bezplat-

nou rodinně-právní a  so-

ciálně-právní poradnu pro 

samoživitelky a  osamělé ro-

diče s dětmi. Z dotazů několika osamě-

lých matek vím, že je o  takovou službu 

zájem. Důvodem je skutečnost, že vět-

šina osamělých rodičů nemá k dispozici 

fi nanční prostředky na právní zastoupení 

advokátem a jen těžko hledá komplexní 

informace o svých právech v rámci žalob 

ve věci rozvodů, péče o děti, či stanovení 

výše výživného. Jsem rád, že odbor za-

hajuje tuto prospěšnou činnost. Klienti 

zde mohou řešit především právní pro-

blémy v oblasti rozvodů, výživného, péče 

o  děti, určování a  popírání rodičovství, 

soudních sporů o výchovu a výživu dětí, 

výkonu rozhodnutí  ve věcech péče o ne-

zletilé děti, opatrovnictví a práv prarodi-

čů. Po dobu ověřovacího provozu budou 

úřední hodiny zatím jen každou poslední 

středu v měsíci od 13.30 do 17.30 ho-

din. Zájemce o poradu prosíme, aby se 

předem objednali na  telefonním čísle 

267 902 110 u vedoucí odboru (budova 

Nad Opatovem 2140, 1. patro, č. 104. 

 Petr Jirava, zástupce starosty (ANO)

Jak se nám žije v denním stacionáři
Pár slov na úvod pro ty, kdo nás ještě 
neznají.
Denní stacionář pro osoby s  Parkinso-

novou nemocí byl otevřen v roce 2010, 

tehdy ještě v Praze 4-Libuš. Koncem mě-

síce května 2014 jsme se defi nitivně pře-

stěhovali do nově zbudovaných prostor 

v DS Háje. Máme zde k dispozici vše, co 

potřebujeme. Celý prostor denního sta-

cionáře je bezbariérový, takže je vhodný 

i pro klienty se sníženou pohyblivostí.

A jak tedy trávíme den?
Ráno po příchodu do stacionáře si dáme 

kávu nebo čaj, přečteme si denní tisk 

a  probereme, co je nového. Kolem de-

sáté hodiny začínají dopolední aktivity. 

Do oběda máme co dělat a po obědě si 

rádi odpočineme. Někdo se rád natáhne 

na lůžko, někdo jen tak do křesla. Odpo-

lední aktivita začíná kolem druhé hodiny. 

Cílem aktivit ve  stacionáři je co nejdéle 

udržet, a  pokud to lze i  zlepšit, stávají-

cí funkční schopnosti klientů. Trénujeme 

hrubou motoriku – např. pomocí pravidel-

ného cvičení, které je stejně jako ostatní 

aktivity zaměřeno na potřeby osob s Par-

kinsonovou chorobou. V  případě potře-

by se můžeme individuálně věnovat ná-

cviku sebeobslužných činností, stolování, 

oblékání, chůzi s kompenzační pomůckou 

či nácviku manipulace s mechanickým vo-

zíkem. Provádíme základy logopedie, tré-

nujeme jemnou motoriku, grafomotoriku 

pro zlepšení psaní a také kognitivní funk-

ce. Zúčastňujeme se kulturních progra-

mů, které pořádá DS Háje. Za  hezkého 

počasí jsme rádi venku, ať už na zahradě 

domova, nebo jdeme na vycházku do Mi-

líčovského lesa. Naši klienti mohou využít 

i skupinové aktivity, které probíhají v rám-

ci domova, jako je např. výtvarná dílna, 

literárně-dramatická dílna, pěvecký sbor, 

kroužek vaření a další. Denní program se 

odvíjí od  aktuálního stavu každého kli-

enta. Otevřeno máme každý všední den 

od 8 do 16 hodin.

Pro nové zájemce o denní stacionář nabí-

zíme zkušební den. Seznámíte se s per-

sonálem, s  chodem stacionáře a  denní-

mi aktivitami. Také Vám ukážeme celý 

Domov. Na  základě zkušebního dne se 

můžete rozhodnout, zda naši službu 

využijete.

Chceme poskytnout lidem se zdravotním 

postižením, kteří jsou závislí na odborné 

pomoci druhé osoby, sociální službu, kte-

rá jim umožní zkvalitnit život v důstojném 

prostředí a zlepšit možnosti začleňování 

se do  přirozeného sociálního prostředí. 

Cílem stacionáře je nabídnout klientům 

s PN aktivní trávení volného času v pří-

jemném prostředí bez nutnosti domácí 

izolace. Přejeme si, aby se u nás klienti 

cítili v  psychické pohodě. Službu uvítali 

také rodinní příslušníci nemocných, pro-

tože jim nabízí možnost odlehčení od je-

jich každodenní náročné péče o  svého 

blízkého.

Máte-li zájem o  naše služby, neváhejte 

a kontaktujte nás. 

Romana Kolářová, denní stacionář

Tel. +420 271 198 522

Mob. +420 725 810 276

kolarova@dshaje.cz, www.dshaje.cz

Aktuálně 

z fi nančního výboru

Finanční výbor má nově devět členů 

a  pravidelně se měsíc co měsíc schází 

na  svých veřejných jednáních. Na  zákla-

dě nové náplně činností se výbor věnuje 

otázkám, které jsou spjaté s nakládáním 

a hospodařením majetku městské části, 

který je spravovaný jak úřadem přímo, 

tak příspěvkovými organizacemi nebo ak-

ciovými společnostmi. V současné době, 

společně s  Kontrolním výborem, řešíme 

problémy, které vznikly na základě chyb-

ně nastavených a řízených projektů doto-

vaných ze zdrojů EU za minulého vedení 

radnice a  které naší městské části mo-

hou přinést nemalé problémy v podobě 

nucené korekce nákladů a z  toho vyplý-

vajících plateb sankcí a odvodů z  již tak 

napnutého rozpočtu na tento rok.

Na svém 6. zasedání jsme se mimo jiné 

věnovali novým dotačním programům, 

které mohou výrazně pomoci jak základ-

ním a mateřským školám, tak úřadu sa-

motnému v  získání a  fi nancování jejich 

rozvojových aktivit. V případě, že se roz-

hodneme jít touto cestou získávání do-

datečných fi nančních zdrojů, což zce-

la podporujeme, je nutné se vyvarovat 

chyb předchozího vedení a mít pojištěné 

veškeré náklady, které mohou v budouc-

nu eliminovat více výdaje z obecního roz-

počtu, a spolupracovat s renomovanými 

společnostmi a ne „garážovými“ fi rmami, 

které po odvedení své práce zkrachují.

Ing. Michal Pluta

předseda fi nančního výboru

Kácení podlimitních dřevin rostoucích mimo les 
na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, správa svěřená městské části Praha 11

O vydání souhlasu s kácením podlimitních 

dřevin na  pozemcích svěřených do  sprá-

vy městské části Praha 11 může požádat 

v odůvodněných případech nájemce či uži-

vatel pozemku a vlastníci či nájemci přileh-

lých nemovitostí. Věcně příslušný odbor 

k vydání souhlasu vlastníka s kácením dře-

vin o obvodu kmene do 80 cm měřeného 

ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené 

porosty dřevin, pokud celková plocha ká-

cených zapojených porostů dřevin nepře-

sahuje 40 m², je odbor územního rozvoje 

Úřadu městské části Praha 11. Žádost se 

v těchto případech podává v úředních ho-

dinách na  odbor územního rozvoje ÚMČ 

Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Pra-

ha 415. K podání žádosti je možné využít 

formulář http://www.praha11.cz/cs/po-

trebuji-si-zaridit/dokumenty-tiskopisy.html

Zastupitelstvo městské části Praha 11 

svým usnesením č. 0011/1/Z/2014 ze 

dne 10. 11. 2014 deklarovalo veřejný zá-

jem v Praze 11 na ochranu ploch zeleně 

a veřejné vybavenosti v souladu s projeve-

nou vůlí občanů městské části.

Ing. Iva Aulíková 

odbor územního rozvoje
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UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH

Hotel Krakonoš
Rokytnice nad Jizerou

Více na: 
www.hotelkrakonos.cz nebo na Tel.: 603 155 874

   Ceny od: 375 Kč / noc + snídaně

jste 

REALITNÍ MAKLEŘI  
nebo o této profesi 

PŘEMÝŠLÍTE?

Hledáme slušné, aktivní, 

komunikativní lidi, kteří si věří...

  ...hledáme nové kolegy

REMAX Alliance
Branická 27/45, Praha 4
tel.: 724 314 317 
e-mail: alliance@re-max.cz

STOUPÁME, 

PŘIDEJTE SE

Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.

Kompletní servis a poradenství v oblasti
prodeje a pronájmu vašeho bytu, domu
či nebytového prostoru.

Postaráme se o:
• nafocení a atraktivní inzerát vaší nemovitosti,
• inzerci na portálech, na kterých zájemci hledají,
• prohlídky se zájemci,
•  perfektní právní servis, který vás skutečně

ochrání a minimalizuje všechna možná rizika,
• veškeré papírování a komunikaci s úřady.

Vždy se skutečně osobním přístupem. 
Po celou dobu se Vám bude věnovat Váš osobní makléř.

Naše práce pro nás není jen o penězích. Je to zábava,
radost ze skvěle odvedené práce a spokojenosti klienta.
Zavolejte, napište a nezávazně se optejte.
Těšíme se na Vás.

Lenka Sandmannová
E-mail: maklerka@volny.cz
Tel.: (+420) 603 174 822
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Maso – uzeniny Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443, otevírací doba: po – pá 700 – 1800 hod.

• široká nabídka uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny  
• maso pro Vás bouráme denně čerstvé, výhradně z českých chovů

AKČNÍ NABÍDKA ČERVEN

NIC NENÍ PROBLÉM...!
Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřové ocásky  99,90 79,90 Kč
Vepřová krkovice s k. 124,90 89,90 Kč
Pálivý paprikový salám 129,90 109,90 Kč
Gothajský salám 79,90 59,90 Kč
Spišáci 129,90 109,90 Kč
Játrová cihla 99,90 69,90 Kč

AKCE  PODLAHY

JEN ZA 
499,-/m2

JEN ZA 
399,-/m2

��

POŠLETE DĚTI NA TÁBOR, VYMĚNÍME VÁM PODLAHY V KLIDU!

PVC s fi lcem 
s pokládkou 
� odhlučněné
� teplé
V CENĚ BALÍČKU: 
PVC GreenlineGreenline
+ MDF lišta 
+ lepidlo Thomsit 
+ pokládka

Laminátová 
podlaha 

s pokládkou
V CENĚ BALÍČKU: 

laminátová podlaha 
EmotionEmotion 8mm

+ MDF lišta 
+ kročejová izolace 

+ pokládka

ProParket
PODLAHY - DVEŘE - PRAHA

PODLAHOVÉ STUDIO: NUSELSKÁ 532/108, PRAHA 4 - MICHLE, TEL.: +420 272 659 135

 www.proparket.cz

ceny jsou uvedeny bez DPH

proPA5.indd   2 11.05.15   13:43

Osobní a diskrétní přístup 
ke každému klientovi

MUDr. Jana Horká, Tererova 1355 
Praha 4 - Háje, tel.: 272 917 388

www.koznipraha4.cz

• ODSTRANĚNÍ VRÁSEK – BOTOX, DYSPORT
• DERMÁLNÍ VÝPLNĚ KYSELINA HYALURONOVÁ
• LIFTING BEZ SKALPELU – DERMÁL NÍ MEZONITĚ 
• OMLAZENÍ VLASTNÍ KRVÍ – PLASMATHERAPIE 
• LÉČBA AKNÉ – HLUBOKÝ CHEMICKÝ PEELING

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
MUDr. Jana Horká
Dermacentrum
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Na slovíčko s Jaroslavem Svěceným
Vaše jméno je již tradičně spojené s hu-
debním festivalem Tóny Chodovské tvr-
ze, co pro Vás letní festival na  Jižním 
Městě znamená?
Chodovská tvrz je pro mne srdeční zá-

ležitostí již od doby, kdy byla otevřena. 

Hrával jsem zde i s mojí ženou, se kterou 

v lokalitě Jižního Města víc jak 20 let žije-

me. Tady vyrůstaly naše dvě děti.

Letní festival na  Jižním Městě je určen 

všem generacím, pro které je kultura 

a  s  ní spojená setkávání s  milými lidmi 

neodmyslitelnou součástí života. 12 let 

festivalu je jasným důkazem, že to mělo 

a má smysl – já za to všem moc děkuji!

 

Jaké hudební lahůdky nabídne letošní 
již 12. ročník tohoto festivalu?
Dne 14. 7. zahájím  společným koncer-

tem s  mezinárodně proslulým orches-

trem Cigánski Diabli ze Slovenska, 15. 7.  

si přijdou na své příznivci jazzu a dalších 

žánrů při koncertě skvělé Evy Eminge-

rové, 16. 7. bude znít vedle klasiky pře-

devším jihoamerické ,,tango nuevo“ As-

tora Piazzolly, které budeme společně 

hrát hned se třemi špičkovými akordeo-

nisty v čele s Ladislavem Horákem, jenž 

je v této oblasti muziky opravdu specia-

listou, 17. 7. uslyšíte špičkové evropské 

housle za  doprovodu cembala renomo-

vané Jitky Navrátilové a  kytary Milosla-

va Klause a 18. 7. zazní slavné houslo-

vé  koncerty Vivaldiho, Bacha a Kreislera 

za doprovodu orchestru Virtuosi Pragen-

ses. Program festivalu jsem koncipoval 

tak, aby si každý mohl vybrat. Moc se 

na naše publikum těším!

Čtenáře Klíče by určitě zajímalo, jak 
dlouho vlastně trvá příprava Vašich vy-
stoupení a co všechno obnáší?
Denně cvičím několik hodin, autem najez-

dím 70 000 km ročně, často využívám le-

tadlo, hodně času strávím organizováním 

a realizací nových projektů, neboť sólový 

hráč musí mít po celý život co nabídnout. 

Největším štěstím je mít kvalitní, pra-

covité a  vzdělané lidi kolem sebe, kteří 

vás nezklamou a nenechají na holičkách. 

Je to náročný obor na psychiku, fyzičku 

a mezilidské vztahy. Vážím si ale faktu, 

že mohu dělat to, co jsem si vždycky přál.

Předprodej vstupenek na  letošní 
Tóny Chodovské tvrze již začal a  to 
v pokladnách KC Zahrada a Chodov-
ské tvrze i online na 
www.chodovskatvrz.cz 
a www.kczahrada.cz.

vstupenek
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Rekonstrukcí bojů si Jižní Město 
připomnělo 70. výročí ukončení války
Letos uběhlo sedm desítek let od Praž-

ského povstání a konce války. Okolí sta-

ré chodovské školy se 2. května pro-

měnilo v bojiště. Tentokrát se střílelo 

„slepými“. Bojující strany vybavené au-

tentickou výzbrojí a technikou předved-

ly dvouhodinovou komentovanou rekon-

strukci bojů, kterou sledovalo odhadem 

1500 návštěvníků.

Po skončení  bojové ukázky byl na zahra-

dě školy připraven dětský den. Program 

pokračoval pietním aktem na chodov-

ském hřbitově. 

Zvláštní dík patří: Četnické pátrací stani-

ci Praha, KVH Gardekorps, KVH Kalich, 

KVH Feldpost, KVH Infanteria Klatovy, 

KVH Praha – Jižní Město, KVH Pardubi-

ce, KVH Vojenské opevnění Stříbro, KVH 

Wurm, SPH Česká družina, KVH Stendal, 

Military club Kolín. 

Následující fotografi e jsou malým ohléd-

nutím za povedenou akcí.
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M
www.dccm.cz
Obchodní centrum  |  Černý Most - galerie

Telefon: 2 33 33 66 66  |  dccm@dccm.cz 

dccm

Dárcovské centrum Chodov

www.dcch.cz
Obchodní centrum  |  Chodov - střecha

Telefon: 27 207 55 55  |  dcch@dcch.cz  

dcch

M

Darováním krevní plasmy
pomáháte zachraňovat zdraví a životy!

Fibrinogen
při těžkých porodech 

a zhmoždění tkání

Imunoglobuliny
při těžkých infekčních 

a zhoubných onemocněních

Srážecí faktory
pomáhají lidem s poruchou 

srážlivosti krve

Albumin
při těžkých poraněních 

a popáleninách 

Fibrinové lepidlo
při krvácení u náročných operací

Použití krevní plasmy
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Amonit Klic 88x60 1_2014.indd   1 28.1.14   15:28

Originální finský zasklívací systém, 

tvrzená skla bez svislých rámů se posouvají 

k boční stěně lodžie na kterou se přiklopí,

což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Zvolíte si barvu konstrukce, doplňkové 

konstrukce - sušáky, vykrytí prostoru pod 

zábradlím apod. samozřejmostí.

Držitel Certikátu kvality ISO 9001:2009

Optimi spol. s.r.o., Dubečská 74/4 Praha 10

Tel.: 602 477 874, info@optimi.cz, www.optimi.cz

www.aquasportclub.cz

                             Nemáte program 
             pro vaše děti 

na prázdniny? 
                                                 Přihlaste je na náš 

                           prázdninový 
plavecký kemp 

                                 s našimi instruktorkami. 

                    Kemp je určený 
pro děti od 4 let.

       

             

Cena kempu 
3 400,- Kč

Cena je uvedena s DPH

Nemáte pro
š

p

PRAZDNINOVE 
PLAVECKE 
KEMPY 2015
/ 1. - 3. 7. - ZKRACENY TERMIN 3 DNY

/ 6. - 10. 7. / 13. - 17. 7. / 20. - 24. 7.

/ 27. - 31. 7. / 3. - 7. 8. 

/ 10. - 14. 8. / 17. - 21. 8. 

/ 24. - 28. 8.

KEEEEEKK '
''

NY Y TTNN TT' MINN 3NN'RACCAAAA EECCCC'

I výborná dostupnost
I  zastávka autobusu Brodského přímo před areálem 
I  4 min od OC Chodov 

I  Plavecký areál Jedenáctka VS   
I  Mírového hnutí  I  Praha 4 - Chodov  I  Recepce 226 801 290 / 299

Aqua Sport Club www.aquasportclub.cz

12. červen   18:00  Koncert jihoměstské kapely RozHudA k jejím 8. 
narozeninám. Zahrají také: Toad In The Stone, 
Iritující Pýchora, Admit One‘s Guilt

20. červen 20:00 Koncert kapel No Surprise a Pulverized
26. červen 20:00 Koncert kapel Holy Sins a Thenemis

Zkušebny Praha & klub Kantýna
Matúškova 831/1, Praha 4, 14900 www.zkusebnypraha.cz

Tel.: 608 64 30 54,    777 85 48 48,    605 25 31 39
tonda@zkusebnypraha.cz;    jarda@zkusebnypraha.cz

hudební zkušebny
koncerty a divadlo
plátno s Full HD projektorem
dětský koutek Přijďte k nám na pivo! 

Otevřeno denně 
17 - 23 hod.

1/4.indd   1 19.05.15   16:37

PRODÁVÁTE, KUPUJETE, 

PRO/NAJÍMÁTE 

NEMOVITOST?

REMAX Alliance
Branická 27/45, Praha 4
tel.: 724 314 317 
e-mail: alliance@re-max.cz

řešíte dědictví, úvěr, podílové vlastnictví, 
věcné břemeno, geometrické plány, zápis 
staveb do katastru nemovitostí, prohláše-
ní vlastníka, investici, zástavu, exekuci …

KONTAKTUJTE 

PROFESIONÁLNÍ 

CERTIFIKOVANÉ 

REALITNÍ MAKLÉŘE
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
 KONCERTY 

4. 6. ZUŠ Jižní Město – od 19.00 závěrečné 
představení literárně-dramatického oddělení ze 
ZUŠ Jižní Město. Vstup volný. 
5. 6. ZUŠ Jižní Město – od 19.00 koncert 
souboru zobcových fl éten ze ZUŠ Jižní Město. 
Vstup volný.
9. 6. Žalman a spol. – od 20.00 koncert legen-
dy českého folku Pavla Žalmana Lohonky a jeho 
doprovodné „spol“. Vstupné 240 Kč/200 Kč 
(studenti, senioři).  
25. 6. PANGEA – � e Beatles revival band – 
od 20.00 koncert skupiny PANGEA, která díky 
svým dloholetým zkušenostem a profesionální-
mu přístupu patří ke špičce české revivalové scé-
ny. Vstupné 180 Kč/150 Kč (studenti, senioři).  

 FILM 
10. 6. Večer vietnamského fi lmu: Malá Hanoj 
– od 19.00 fi lmová projekce režis. Martiny Sako-
vé. Příběh dvou vietnamských děvčat zápasících 
o svou budoucnost v České republice. 
10. 6. Večer vietnamského fi lmu: Mat Goc – 
cca od 20.30 (po skončení snímku Malá Hanoj) 
fi lmová projekce studenta FAMU a režiséra 
snímku Dužana Duonga, po skončení proběhne 
beseda s autorem. Vstupné dobrovolné.
24. 6. Jeden svět: Poslední sny – od 20.30 
fi lmová projekce dánského režiséra E. Wagnera. 
Dojemný fi lm natočený s velkou citlivostí dokáže 
přesvědčit o tom, že naši poslední cestu může 
provázet důstojnost. Projekce se uskuteční ven-
ku na zahradě. Vstup volný.

 KURZY A DÍLNY 
Každé pondělí Výtvarný ateliér –  od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každé pondělí Jemná jóga – od 19.00 cvičení 
jógy pro dospělé. Vstupné 90 Kč.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návr-
hářství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každou středu Muzikálová školička – od 15.30 
kurz pro děti a mládež. Tanec, recitace, zpěv, di-
vadlo. Kurzovné 1700 Kč/pololetí.
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 60 Kč.
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 90 Kč.
Každou středu Jemná jóga – od 19.00 posilo-
vání zádového svalstva. Vstupné 90 Kč.
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.

 DALŠÍ AKCE 
1. 6. Vernisáž k výstavě prací žáků ze ZUŠ Jižní 
Město. Vernisáž od 17.00, výstava potrvá 
od 1. 6. do 30. 6. Vstup volný.
2. 6. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 sku-
pinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.

17. 6. „Hurá prázdniny!“ Od 17.00 rozloučení 

dětí se školním rokem, dětská diskotéka, přehlíd-

ka kurzů v KC Zahrada a na závěr opékání buřtů! 

Vstup volný. 

18. 6. Jevan Brandon � omas: Charleyova 
teta – od 19.00 divadelní představení žáků ze 

ZŠ Campanus. Vstupné 100 Kč, děti a studenti 

50 Kč. 

 PŘIPRAVUJEME 
14.–16. 7. a 20.–21. 7. Tóny Chodovské tvrze 
– začátek vždy ve 20.00, 12. ročník letního hu-
debního festivalu na nádvoří Chodovské tvrze.

 NOVĚ OD ZÁŘÍ 2015 

Divadelní studio Zahrada – nový kurz pro děti 
i dospělé. Tvořivá dramatika pomáhá rozvíjet 

tvořivou a vnímavou osobnost. Každé úterý 

16.00–17.30 pro děti, 17.45–19.15 pro dospě-

lé. Přihlášky v KC Zahrada.

Taneční kurzy pro dospělé a mládež – vyučo-

vat budou Dobromil a Marietta Nováčkovi, zá-

pisy pouze v tanečních párech. Každou neděli 

od 18.30 základní kurz, od 20.30 mírně pokroči-

lí. Přihlášky v KC Zahrada.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 16.30–17.30 Cheer Academy – Mi-

nnies, 17.30–19.00 Cheer Academy – Pe-

ewees, 18.00–20.00 NOYA – břišní tance, 

18.30–20.00 Centrum přírodní léčby: Cvičení 

pro dvojice či partnerské páry, 19.00–20.00 
Zdravotní cvičení – Aerobic studio Jitka

Úterý: 9.30–17.30 Pohybové studio DaFi – 

cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 

pro děti

Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léčby: 
Relaxačně-meditační cvičení pro ženy, 9.30–
11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci, 10.00–
12.00 Senior fi tness, 17.00–18.00 Cheer 
Academy – Junior

Čtvrtek: 18.00–19.00 Karate, 18.00–19.00 
Kondiční cvičení – s míči, Fitness Board aj. – Ae-

robic studio Jitka, 19.00–20.00 Vinyasa Yoga
Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí

Pondělí–Pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kur-

zy angličtiny

Pondělí–Pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory

V našich prostorech působí již 5 let Rodinné 
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité 

kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku 

pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně! 

Více informací na www.rcbabocka.cz 

Usilujte o své zdraví, nikdo to za Vás neudělá
Péče o vlastní kondici je stále modernější na-
příč generacemi. Skupinová zdravotní cvičení 
s cenným motivačním nábojem ke zpomalo-
vání stárnutí v Kulturním středisku Zahrada 
vede cvičitelka Eva Ondříková, tel. 732 367 
056, vždy ve středu od 10.00 do 11.00 hod. 
a od 11.00 do 12.00 hod. Poplatek na cviče-
ní 40 Kč. Další informace o cvičení a ostatních 
aktivitách na seniorfi tnes@seznam.cz nebo 
www.seniorfi tnes.cz

chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 

 www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 h. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 – za-

stávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 

Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze 

podle šipek.

Restaurace – otevřena od pondělí do neděle – 
11.00–23.00 hod.

program
 KONCERTY 

3. 6. Francouzské a české šansony k 100. ju-
bileu E. Piaf – od 19.00 koncert šansoniérky 

Marty Balejové a klavíristy doc. Hoška. Vstupné 

150/120 Kč.

9. 6. Magdalena Ochmanová – od 18.30 kon-

cert vážné hudby, kombinace klavíru a akordeo-

nu v podání Magdaleny Ochmanové. Vstupné 

dobrovolné.

11. 6. Anežka Ferencová – od 19.30 recitál 

talentované violistky, která zahraje skladby J. 

Brahmse, B. Martinů a K. Pendereckého. Vstup-

né 150/100 Kč.

16. 6. Šanson na tvrzi – od 18.00 Vámi oblí-

bené šansonové setkání s Milanem Jírou a jeho 

hosty. Vstupné 130/100 Kč. 

18. 6. Bella campanula – od 18.00 komorní 

koncert smíšeného komorního sboru, klavírní do-

provod R. Fuchs. Vstupné dobrovolné.  

 DIVADLO 
4. 6. Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma – 
od 18.00 představení divadelního souboru Ham-

let při ZŠ Ke Kateřinkám na nádvoří Chodovské 

tvrze, představení se odehraje pouze za přízni-

vého počasí. Vstupné dobrovolné. 

 PRO DĚTI 
1. 6. Dětský den na Chodovské tvrzi – 
od 14.00 zábavné odpoledne pro děti, představí 

se vám sokolníci, hasiči, vodicí psi nebo žongléři. 

Vstup volný.

 NOVÉ VÝSTAVY 
2. 6. Vernisáž k výstavě v Malé galerii: Magda 
Waage – obrazy. Vernisáž od 17.00, výstava 

potrvá od 2. 6. do 27. 6. Vstup na vernisáž je 

volný.

22. 6. Vernisáž k výstavě ve Velké galerii: 
Orange factory – vernisáž od 18.00, výstava 

potrvá od 22. 6. do 28. 6. Vstup na vernisáž je 

volný.

30. 6. Vernisáž k výstavě v Malé galerii: Milan 
Křenek – obrazy. Vernisáž od 17.00, výstava 

potrvá od 30. 6. do 1. 8. Vstup na vernisáž je 

volný.

30. 6. Vernisáž k výstavě ve Velké galerii: Ivan 
Král – fotografi e. Vernisáž od 18.00, výstava 

potrvá od 30. 6. do 8. 8. Vstup na vernisáž je 

volný.

 PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA 
5. 5. – 20. 6. Linda Klimentová, Vojta Horálek: 
Mlsný zahradník a zelený muž – probíhající vý-

stava ve Velké galerii.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

program
Novinka
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2,5 do 7 

let. Najdete u nás zdravou školku usnadňující dě-

tem vstup do dětského kolektivu díky vyššímu 

počtu pedagogů. Děti čekají rozšířené hodiny 

pohybových aktivit, výtvarné a dramatické vý-

chovy a přirozené vzdělávání s prvky Montessori 

pedagogiky zaměřené na praktické poznává-

ní přírody a světa kolem nás. Více informací 

na http://msbenjaminek.webnode.cz. 

Zápisy proběhnou 3. 6. 2015 od 10 do 17 hod.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.

Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3 do 
7 let, úterý 16.00 a 17.00.

Kulturní přehled červen 2015
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na e-mail mcdomecek@praha.ymca.cz. Jedná 

se o neplacenou práci, která přináší zkušenosti 

k nezaplacení. Hledáme rovněž lektorku na AJ 

pro dospělé – placená práce.

10. 6. 2015, 14.00–19.00 hodin, DDM JM, Ša-

lounova 2024, zahrada

 

program
2. 6., 10.00: přednáška Dětský vzdor. Přednáší 

Mgr. Barbora Krankusová. Cena 70 Kč včetně 

vstupu do herny. Přihlášení do 19. 5. na mcdo-

mecek@praha.ymca.cz nebo přímo v MC Dome-

ček, platba předem.

7. 6., 14.00: Balonková oslava ke Dni dětí. 
Společně s KCMT chystáme odpoledne plné her 

a soutěží pro děti všeho věku. K tomu trampolí-

na, malování na obličej, obří bublifuk či klaun Ro-

berto. Dospělí vstup 30 Kč, soutěžící děti vstup 

20 Kč. V případě nepřízně počasí se akce bude 

konat v prostorách KCMT.

9. 6., 10.00: přednáška Vývoj a výchova v ra-
ném dětství a předškolním věku. Cena 70 Kč 

včetně vstupu do herny. Přihlášení do 23. 5. 

na mcdomecek@praha.ymca.cz nebo přímo 

v MC Domeček.

16. 6., 9.30: Komunikace ve vztahu. Naučte se 

hovořit jazykem lásky vašeho partnera. Povídá-

ní, diskuze, sdílení. Podkladem je kniha Pět jazy-

ků lásky G. Chapmana. Každé 3. úterý v měsíci.

PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-

jednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail: info@

eshamp.com), poplatek 100 Kč.

Po 18.00–21.00: Koučovna (nutno objednat 

na tel. 777 221 109 nebo e-mail: jan@kotovsky.

cz), poplatek 50 Kč.

Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786 nebo 

e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.

St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 

777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz), 

zdarma.

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež

od 13 do 19 let

Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11

Projekt nízkoprahového klubu Jižní pól je spolufi -

nancován z programu Ministerstva práce a soci-

álních věcí ČR, Magistrátu hlavního města Prahy 

a MČ Prahy 11.

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální 

konzultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub

program
Téma: Agrese – 2. část
2. 6. Vyrábění šperků z korálků
3. 6. Beseda o tématu agrese
4. 6. Filmový klub – výběr dle tématu

9. 6. Agresi přenášíme za doprovodu hudby 
na papír
11. 6. Zavřeno

17. 6. Povídání o sebepoškozování
18. 6. Filmový klub – volný výběr

23.–25. 6. Klub zavřený
30. 6. Zhodnocení tématu
Změna programu vyhrazena

Rodinné centrum 
Pilné v*elky
Pacajevova 30, 149 00  Praha 4

www.rcpilnevcelky.cz 

email: info@rcpilnevcelky.cz

Příměstské tábory, které pořádá RC Pilné 
včelky:
29. 6. 2015 – 3. 7. 2015 Montessori týden
7. 7. 2015 – 10. 7. 2015 Montessori týden 
zkrácený týden
13. 7. 2015 – 17. 7. 2015 Kuchtíci
20. 7. 2015 – 24. 7. 2015 Cesta kolem světa
27. 7. 2015 – 31. 7. 2015 Rytíři a princezny
3. 8. 2015 – 7. 8. 2015 Indiáni
10. 8. 2015 – 14. 8. 2015 Experimenty
17. 8. 2015 – 21. 8. 2015 Z pohádky 
do pohádky

program

2. 6. úterý od 10.00 Česko čte dětem – Veřejné 

čtení v Pilných včelkách. Budeme číst Jak pejsek 

a kočička prali prádlo.

16. 6. úterý od 16.00 Vítání léta v Pilných 
včelkách.

sbor cb jižní m;sto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám

e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto 

program

Neděle 10.00 a 17.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro všechny generace (včetně pro-

gramu pro děti). 

Čtvrtek 16.00–17.45: Dorost, program pro děti 

10–14 let – hry, písně a krátké zamyšlení.

Pátek 9.30–11.00: Klub seniorů. Povídání při 

kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 

pro seniory nejen z Jižního Města.

Game session: stolní a deskové hry pro různé 

generace – pátek, jednou měsíčně.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18.00. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdra-
votní cvičení podporující protažení a posílení nej-
více zatěžovaných svalových skupin, prevence 
bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou 
pohodu, út 18.00, čt 18.00.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00  Praha 11-Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

DNY VÍRY <=>Q – na Jižním M;st; 
1. 6., 17.00 a 19.00 Beseda nad fi lmem „God‘s 
Not Dead“ (klubovna + foyer)
2. 6., 9.30 „Co může každý člověk poznat 
o Bohu“ – přednáška – Mgr. Roman CARDAL, 
Ph.D. (foayer)
2. 6., 19.00 Učiňme člověka – divadelní zpra-
cování tří biblických příběhů– hrají T. Durdilová, 
H. Malaníková, I. Pulicarová, na klarinet Hanus 
Axman (sál KCMT) 
3. 6., 9.00–12.00 Zastavení k novému nadech-
nutí (program pro maminky) – během programu 
je postaráno o děti (sál KCMT)
3. 6., 19.00 Hodů la Adonáj – unikátní koncert 
hebrejských písní – hudební sdružení Tof Toda 
(kaple KCMT)
4. 6., 9.00–12.00 Zastavení k novému nadech-
nutí (program pro maminky) – během programu 
je postaráno o děti (sál KCMT)
4. 6., 19.00 Modlitba za každého, kdo žije 
na Jižním Městě a nese životem něco těžkého.
5. 6., 8.45, 10.00, 11.30 program pro ZŠ 
„Stvoření světa a místo člověka v něm“.
19.00  Koncert skupiny ASAF se svědectvím 
o životě s Bohem + kázání  (KCMT) 
Na všechny uvedené akce je vstupné 
dobrovolné. 
Více o dnech víry www.dnyviry.cz 
nebo www.kcmt.cz 

mc dome*ek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 
U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz 
www.mc-domecek.cz

Od září 2015 hledáme do našeho týmu nové 
aktivní maminky. Pokud máte chuť potkat nové 
lidi, přiložit ruku k dílu a dělat něco pro druhé 
v renomované neziskové organizaci, ozvěte 
se na tel. 773 993 985 (koordinátorka MC) či 

Kulturní přehled červen 2015

VÝSTAVA NA RADNICI

Praha na přelomu 

20. a 21. století 

František Vrbecký

(fotografi e z let 1980–2010)

3. 6.–30. 6. 2015

Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 

Po a St 8–17.30 hod.

Út a Čt 8–15.30, Pá 8–14.00

Zveme Vás na zábavní odpoledne 
k příležitosti ukončení školního roku 
a k oslavě 50 let od vzniku DDM Jižní Město.
Co na vás čeká za program?
Elektrické vozítka, malování na obličej, ská-
kací hrad, střelba z luku, klauni, žonglování, 
balónkování, výtvarná dílna, narozeninový 
dort, vystoupení na pódiu (taneční, pohybo-
vé, dramatické a hudební kroužky DDM JM)... 
Těšíme se na Vás.

ábavní odpol

Městská část Praha 11 pořádá dne 
16. 6. 2015 pro seniory vyhlídkovou 
plavbu. Parník Hamburg vyplouvá v 13.00 
a předpokládaný návrat je v 15.00. 
Během plavby připravujeme i kulturní 
program. Palubní lístky si můžete zakoupit 
v informačních centrech ÚMČ (Ocelíkova, 
Vidimova). Kapacita je omezena. 
Cena je 160 Kč.

raha 1111 pořá
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Helping Dolls na pomoc zařízení Klokánek Lás-
kova. Zastupitelé, členi a sympatizanti Hnutí 

ANO v Praze 11 podporují Klokánka v Lásko-

vě ulici dlouhodobě. Projekt Pink Carpet: Hel-

ping Dolls na pomoc zařízení Klokánek Láskova 

se konal ve středu 29. dubna 2015 v OC Cho-

dov a vyvrcholil slavnostní aukcí panenek Barbie, 

které oblékly šaty českých módních designérů 

a tvůrců. Za hnutí ANO se aukce zúčastnili radní 

Jan Říčař a Ondřej Prokop, kteří společně vydra-

žili celkem 6 panenek za bezmála 20 000 Kč. 

Celkem se za večer vydražily panenky téměř 

za 150 000 Kč. Celý výtěžek aukce putuje přímo 

na konto FOD Klokánek Láskova, který se stejně 

jako Klokánky po celé České republice ocitl změ-

nou zákona v tíživé situaci. Pokud byste se i vy 

chtěli připojit a pomoci Jihoměstskému Klokán-

ku, můžete využít mnoho cest, které jsou popsa-

né na webu: http://www.klokanek-laskova.cz/ 

pod záložkou „Jak pomoci“.

Aerobic Cup. Také letos se na Mikulce sešli příznivci aerobi-

ku a sportování. Na dubnovou soutěž v aerobiku se přihlásilo 

250 účastníků z 15 pražských škol, což byl zatím rekord-

ní počet. Soutěžilo se v několika kategoriích, od prvňáčků 

po žáky devátých tříd, a v každé kategorii proběhla vyřazo-

vací kola. Bez ohledu na věk podávali všichni účastníci skvělé 

výkony. Předcvičitelky napomohly k báječné atmosféře a ma-

ximálním výkonům všech. Ti nejlepší si odnesli pěkné ceny 

a všichni ostatní fajn zážitek. Těšíme se na další, v pořadí 

18. ročník. Přijdete také?

Nové atrium. V dubnu se uskutečnilo v Gymnázia Evolution Již-

ní Město slavnostní otevření zrekonstruovaného biologického 

atria. Ve spolupráci se zoo Praha byla vytvořena expozice pro 

leguána kubánského a želvy kubánské. Přítomni byli zástupci 

gymnázia, hlavní kurátor plazů zoo Praha Petr Velenský, před-

stavitelé městské části místostarostové Petr Jirava a Jakub 

Lepš. Všichni doufáme, že se leguánovi bude na Jižním Městě 

dařit a škola bude i nadále spolupracovat s pražskou zoo. Bu-

deme rádi, když k nám v rámci výuky přírodopisu zavítají žáci 

základních škol. Po předchozím objednání rádi uvítáme i zájem-

ce z řad obyvatel Jižního Města.

Terénní programy v Praze 11 

neziskové organizace Proxima Sociale, o. p. s., 

pořádají již 11. ročník 

MARÍNA STREET PÁRKY
17. 6. 2015 na hřišti u ZŠ Květnového vítězství 15–20 hod.

Hlavní náplní bude vyvrcholení turnajů ve streetfotbale. Fot-

balové týmy s hráči do 20 let se mohou registrovat na face-

booku „Terén Jižák“ do 15. 6., kde také naleznou podrobnější 

informace. Součástí akce je vystoupení mladých nadějných 

DJ´s, které bude dokreslovat atmosféru odpoledne. Pro ty, 

kteří nehrají fotbal, bude připraven žonglovací workshop. 

Akce se uskuteční bez alkoholu, drog a agrese. Vstup je 

zdarma. Přijďte se podívat na fotbalové klání mladých lidí!

Pojďte se dotknout hloubky

DNY VÍRY
Dny víry, týden, v němž křesťané z různých církví, kazatelé, 

kněží, ale především „normální věřící“ – dobrovolníci, členové 

hnutí, farností, sborů, komunit – nejen z Prahy, ale i z dalších 

míst, vyprávějí o svém životě, o své víře a současné podobě 

křesťanství.

Chceme vás pozvat, nebojte se zastavit a setkat, diskutovat, 

naslouchat. Nabízíme mnoho pohledů na víru. Nejen v roz-

hovorech, ale také v umění, které je pro nás tak důležitým 

aspektem víry. A také v populárně odborných přednáškách, 

vždyť vzdělanost je pro nás jedním z nejzásadnějších prvků 

víry. Mimochodem, víte, že objevitel teorie velkého třesku byl 

křesťan, kněz a jezuita Georges Lemaître? Těšíme se na se-

tkání! (P. Ing. Michal Němeček – za organizátory)

Více informací na www.dnyviry.cz 

Kaleidoskop

ZŠ Květnového vítězství 1554 přijme vyučenou kuchařku 
a vychovatelku do ŠD. Nabídky zasílejte na info@kvetnak.cz
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  jubilea na Chodovské tvrzi  

Kultura

Manželé Jana a Miloslav Šimánkovi 

oslavili 10. 4. zlatou svatbu na Cho-

dovské tvrzi.

Manželé Milada a Oldřich Petříkovi z DD, 

Donovalská, oslavili 18. 3. kamennou 
svatbu – 65 let společného života. Pan 

Petřík oslavil 2. května 95. narozeniny 

a paní Petříková oslaví 17. června 90. 
narozeniny. 

Paní Jindřiška 

Zafouková, 

nejstarší občanka 

Jižního Města, 

oslavila 

12. dubna 105. 
narozeniny.

Manželé Věra a Ladislav Hrdinovi osla-

vili 24. dubna v Chodovské tvrzi výročí 

zlaté svatby.

Prvního občánka roku 2015 Víta Bou-

chala přivítal starosta MČ Praha 11 Jiří 

Štyler 8. dubna na Chodovské tvrzi. 

Městská část Praha 11 zve všechny kluky a holky, maminky a tatínky

nnaa D Děěttsskký ý ddeenn
 24. června 2015 před Komunitním Centrem Matky Terezy. 

Akce se koná od 9 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin. Děti se mohou těšit na divadýlko, soutěže a atrakce.

Součástí odpoledního programu bude ukázka psovoda Policie ČR a práce s termovizí cizinecké policie.

MČ Praha 11 pořádá i letos příměstské tábory pro jihoměstské děti
Tábory jsou určeny pro děti od 4 do 15 let.

Na základě poptávkového řízení byly vybrány dva subjekty, které budou tyto tábory v roce 2015 organizovat.

CK Sport, s. r. o.
Jedná se o volnočasové aktivity v termínu:

29. 6. – 31. 8. 2015
Místo konání: ZŠ K Milíčovu

Přihlášky:
www.taborypraha11.cz, e-mail: info@sportacek.com

tel.: 725 006 262

Dotovaná cena za jedno dítě 150 Kč/den. 

V ceně je zahrnuta dopolední i odpolední svačina, oběd a pitný režim během celého dne. Radnice Prahy 11 přispěla na tyto 

dotované ceny částkou na jedno dítě 100 Kč/den. Více informací k táborům najdete na webu MČ Praha 11.

JS FAN tábory, s. r. o.
Jedná se o tábor s výukou angličtiny v termínech:

7. 7. – 10. 7. 2015 • 13. 7. – 17. 7. 2015
20. 7. – 24. 7. 2015 • 10. 8. – 14. 8. 2015
Místo konání: MŠ Květnového vítězství 1738/14

Přihlášky: 
e-mail: jsfan@jsfan.cz, pí. Prokopová, tel.: 777 147 599

Dotovaná cena za jedno dítě 250 Kč/den – při platbě 3 a více 

dní, 280 Kč/den – při platbě 1 den. 
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Roky končící pětkou

O té smutné díře
V Praze byla 20. srpna 1845 velká slá-

va. Na dnešní Masarykovo nádraží dora-

zil první vlak. Metropole Čech se zařadi-

la mezi velká evropská města propojená 

tehdejší novinkou – železnicí. Předtím 

bylo samozřejmě hodně lamentování. Už 

jen prolomení středověkých hradeb měs-

ta vyvolávalo u tradicionalistů nejrůzněj-

ší emoce. Koho by ale dnes napadlo, že 

před dobou historicky tak krátkou končila 

Praha už někde u nástupišť „Masaryčky“? 

Od těch dob stále roste dál. Někdy to bý-

valo posunem jejích hranic, jindy promě-

nami v jejich rámci.

Nás dělí necelé půlstoletí od časů, kdy se 

otevřela hranice hlavního města na  jihu 

tak, že metropole pojala i  Háje a  Cho-

dov. O pár roků později psal Josef Burgr 

do  jednoho podnikového časopisu: „Po-

blíž provozovny Komex v  Chodově za-

hájila provozní jednotka Metrostavu č. 

46 zemní práce pro stavbu stanice me-

tra Centrum.“ Nejenom vlak, také metro 

je dnes v životě Pražanů již běžnou, ba 

nutnou potřebou. Sousední stanice pro-

dlužované trasy C, tehdy budované, nes-

ly v  plánech jména zdejších obcí, Háje 

a Chodov. Tady, mezi nimi, se ale uplat-

nil novotvar.

V následujících desetiletích všechny zmí-

něné stanice nesly jiná, dobová jména. 

Pak je praxe vrátila k  těm místním. Do-

konce i Centrum, které od té doby známe 

jako Opatov. Původní pojmenování této 

stanice ve starých plánech ale prozrazu-

je, že tato lokalita měla mít zvláštní urče-

ní pro celou zástavbu Jižního Města.  

Zmíněná stať v  dobovém časopisu po-

pisuje tehdejší postup prací a  zámě-

ry. V  místech budoucí stanice Centrum 

prvně padesát pracovníků přemisťova-

lo 360 tisíc kubíků zeminy, ale „v  roce 

1976 má být už ,pod stropem´, neboť 

stavbaři tudy povedou páteřní komu-

nikaci“. Onu komunikaci, která tehdy 

opravdu vznikla, nyní známe jako uli-

ci Chilskou. Představuje důležité napo-

jení města na  dálnici D1. Další postup 

výstavby však ustrnul. U  stanice met-

ra Opatov proudí dnes lidé kolem výloh 

v  improvizovaných pasážích (a  kolem 

improvizovaného WC). O  podlaží výš, 

na stanicích MHD v Chilské ulici, se stří-

dá autobus za  autobusem. Celá lokali-

ta však jako centrum stále zdaleka nevy-

hlíží. Architekt Jiří Lasovský, který kdysi 

navrhoval dobová řešení tohoto prosto-

ru, se později jen smutně zmiňoval o „té 

přežívající díře“ v  terénu kolem stanice 

Opatov. Do  roku 1989 tam přiměřené 

náměstí ani zástavba centra nevznik-

ly. A  my vidíme, že za  další čtvrtstole-

tí také ne. Jakoby roztržené Jižní Měs-

to dodnes dělí u stanice metra Opatov 

prostor „ani ryba ani rak“. Škoda je to 

nejenom z  hlediska možného účelného 

využití lokality. Také pro pocit stability, 

sousedství, pro vztah k bydlišti, k domo-

vu. Je to dosud pokračující ztráta génia 

loci místa, jeho degradace v  povědomí 

stále nových generací.

Jiří Bartoň

Děti zpěvem oslavily příchod jara 
Již desátý, jubilejní ročník soutěžní pře-

hlídky dětských pěveckých sborů Zahra-

da písní proběhl 11. a 12. dubna v Kul-

turním centru Zahrada na Jižním Městě. 

A  i  letos se bylo na  co dívat, a  přede-

vším – co poslouchat.

Pěveckého festivalu se letos zúčastni-

lo 32 sborů ze všech koutů České re-

publiky, zazpívat si přijelo celkem 850 

dětí od  západních Čech až po  Moravu, 

od  předškoláků až po  středoškolské 

studenty. Některé zde nebyly poprvé 

(a  doufáme, že ani naposledy). Na  Za-

hradu písní se dětské sbory rády vrace-

jí, především díky přátelské atmosféře, 

dobré organizaci a  perfektnímu zázemí 

Kulturního centra Zahrada (díky němuž 

má festival i své jméno).

Sbory každý rok soutěží, jak jinak než 

ve zpěvu, celkem ve čtyřech kategoriích 

rozdělených podle věku zpěváků a hod-

notí je odborná porota. V letošním roce 

jejími členy byli Tereza Bystřická, sbor-

mistryně pořádajícího sboru Svítání, Ale-

na Tichá, vyučující zpěvu na Karlově uni-

verzitě, a Marek Valášek, který učí zpěv 

na Pražské konzervatoři a  je nositelem 

prestižní hudební Ceny Ferdinanda Vla-

cha. Sbory za  jejich výkony ocenili zla-

tým, stříbrným nebo bronzovým pás-

mem a výjimkou nebyly ani mimořádné 

ceny poroty. 

Zahradu písní pořádá Sdružení dětské-

ho pěveckého sboru Svítání společ-

ně s  Unií pěveckých sborů, za  podpo-

ry městské části Prahy 11, Magistrátu 

hlavního města Prahy a  Ministerstva 

kultury. V  neposlední řadě patří velké 

díky Kulturnímu centru Zahrada, bez je-

hož vstřícnosti by nebylo možné akci ta-

kového rozsahu zorganizovat. Festival 

je volně přístupný veřejnosti, proto sr-

dečně zveme všechny pěvce i  nepěvce 

na příští ročník.  

Jana Leichterová

Příjezd prvního vlaku 20. 8. 1845. Výřez z dobové rytiny. Jeden z návrhů na centrum na Opatově v r. 1976.          

Život na Jižním Městě
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Oslava Dne Země v Mateřské škole Hroncova

Naše mateřská škola tradičně vede děti k ohleduplnosti k přírodě a životnímu 
prostředí. Také proto jsme se sešli v úterý 21. 4. 2015 na zahradě školy a společně 
oslavili Den Země. 

Pro děti a  jejich rodiče bylo připraveno 

milé přivítání v  podobě ukázky dravých 

ptáků a  sokolnické práce. Od  sokolní-

ka Ondry jsme se dozvěděli, jak se drav-

ci cvičí, jaké jsou jejich životní podmínky 

v  přírodě, a  zájemci si zkusili přistávání 

dravců na rukavici. 

Děti si také ověřily své znalosti o přírodě 

v praxi. Po celé zahradě byla rozmístěna 

stanoviště s úkoly a vědomostními otáz-

kami týkajícími se právě ochrany přírody 

a života na Zemi. Poté, co děti spolu s ro-

diči vyřešily všechna zadání a  zasporto-

valy si, čekala na ně odměna. Samozřej-

mě bylo připraveno i  občerstvení, které 

jistě dodalo našim malým soutěžícím sílu 

do dalších úkolů.

Letošní oslava Dne Země se, myslím, vy-

dařila také díky krásnému jarnímu počasí 

a nadšení našich rodičů a dětí, kteří se se-

šli v opravdu velkém počtu.

Všem zúčastněným děkujeme a budeme 

se těšit na další akce.   

Jiřina Havlíková, ředitelka školy 

Děti si užily den na MS v hokeji

Žáci základních škol v Praze 11 se měli 

možnost podívat díky projektu „Vstu-

penky na  hokej pro školy“ zdarma 

na  zápasy MS v  ledním hokeji 2015. 

Nádherný zážitek pro stovky jihoměst-

ských dětí připravili organizátoři letoš-

ního mistrovství světa. „Vidět vrcholná 

utkání na  vlastní oči může děti moti-

vovat k  vlastnímu sportování a  i  pro-

to jsme se rozhodli ukázat dětem lední 

hokej na nejvyšší světové úrovni,“ říká 

Petr Bříza, předseda pražské části or-

ganizačního výboru MS. „To, že o tento 

projekt projevila zájem většina našich 

základních škol, je pro nás potvrzením, 

že děti mají o sport obecně zájem, což 

je samozřejmě příjemné zjištění. Moc 

děkujeme organizátorům, že takovou-

to akci pro školy připravili,“ doplňuje Ja-

kub Lepš, radní MČ Praha 11 pro oblast 

školství, kultury a sportu. 

MČ Praha 11 vyšla vstříc i těm, kdo se 

na hokej osobně nedostali, a připravila 

pro obyvatele Jižního Města možnost 

zhlédnout vybraná utkání na velkoploš-

né obrazovce.

Relax

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

Za něčím nic 

nehledej 
Ve foyer opatovské knihovny se 

v červnu svými malbami a grafi kami 

představí mladý absolvent AVU Jakub 

Tytykalo (*1984).

od 1. 6. do 27. 6. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 hod., So 9–15 hod.,

tel.: 272 918 759
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Vydařený 4. ročník 
Běhu Jižním Městem
V sobotu 18. dubna 2015 se uskutečnil 
v Centrálním parku, se zázemím v ZŠ Mi-
kulova, už 4. ročník Běhu Jižním Městem.
Pořadatelé z oddílu Atletika Jižní Město 

připravili běžecký program, včetně dopro-

vodného programu, pro kategorie od těch 

nejmenších Broučků až po kategorie do-

spělých. O závod je každým rokem větší 

zájem, o čemž svědčí vysoký počet aktiv-

ních běžců, který dosáhl rekordního po-

čtu 315 účastníků. Je potěšitelná přede-

vším účast téměř 270 mladých adeptů 

a už mladých atletů od předškolního věku 

po kategorii žactva. 

Součástí závodu je otevřený Pohár Praž-

ských Běžeckých Nadějí, kterého se zú-

častnilo více než 100 běžeckých talen-

tů nejenom z Prahy. Hodnocení hlavního 

organizátora, že tento závod z pohledu 

účasti, organizace i  atmosféry je hor-

kým aspirantem na nejlepší závod PPBN 

2015, je odměnou za práci organizační-

ho týmu. Podstatné je, že mladí přízniv-

ci běhu včetně početné účasti rodinných 

příslušníků si nacházejí cestu k aktivnímu 

běhání a potažmo k atletice. Potěšitelné 

je, že povedené běžecké akce se zúčast-

nilo více než šest desítek mladých atle-

tů z pořádajícího oddílu, kteří získali v ne-

lehké konkurenci cenných pět zlatých, tři 

bronzové medaile a  dalších sedm umís-

tění do šestého místa. Cestu k zaběhání 

si našla také řada příznivců všeho věku 

z Jižního Města.

Více najdete na: www.atletikajm.cz  

Premiérový titul pro Chodov získaly ženy!
Již 24 let působí na Jižním Městě oddíl 

Florbal Chodov a letos na jaře si připsal 

největší úspěch ve své historii, když žen-

ský tým pozvedl v O2 aréně nad hlavu 

pohár pro mistra České republiky. Ne-

bylo to poprvé, kdy se chodovský tým 

představil v superfi nále fl orbalu, tedy je-

diném zápase, který rozhoduje o fl orba-

lových mistrech. Již v roce 2013 si v O2 

aréně zahráli muži, ale tehdy odešli po-

raženi. Na mistrovský titul tak jeden ze 

dvou nejstarších českých fl orbalových 

oddílů čekal až do roku 2015. Triumf byl 

o to sladší, že ve fi nále chodovské hráč-

ky zdolaly jihoměstského rivala Herba-

dent Praha 11. 

Souboj těchto dvou týmů také ukázal, 

že nejlepší ženský fl orbal se aktuálně 

hraje u nás na  Jižním Městě! Samotné 

fi nále, kterému přímo v  hale přihlíželo 

skoro 7 tisíc diváků a dalších 164 tisíc 

u  televizních obrazovek, nabídlo obou-

stranně skvělý fl orbal. Chodov nako-

nec zvítězil 4:1, když se hvězdami zápa-

su staly brankářka Kristýna Provázková 

a dvougólová střelkyně Martina Řepko-

vá, která byla také tou hráčkou, která 

v prodloužení 7. semifi nálového zápasu 

na půdě Vítkovic vystřelila postup Cho-

dova do superfi nále.

Věříme, že i v příští sezoně budou oba ji-

homěstské týmy bojovat o  čelní pozice 

a že se k nim přidají i chodovští muži, kte-

ří letos zakončili sezonu na 6. místě.

Letní fotbalový (příměstský kemp)

FK DUKLA JM 2015

13.–17. 7. 2015
Vždy od 9 do 17 hodin.

Kemp vedou zkušení licencovaní 

trenéři FK Dukla JM.

Hostem kempu je Luděk Zelenka, 
bývalý reprezentant, 
hráč SK Slavia Praha.

Trénovat se bude v areálech 

Schulhoff ova a Mikulova. Po celý 

kemp je v ceně zajištěn oběd 

v Jihoměstském pivovaru a 2x svači-

na a pitný režim po celý den. 

BONUS: 
Každý účastník obdrží 
tréninkový set Adidas.
Přihlášky a informace:

www.< duklajm.cz/kempy

Tel.: 777 097 960

Sport a relax
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Obchodní centrum
V Klíči 3 jsem se dozvěděl, co se neudě-

lá. Nebudou nové byty, domovy pro seni-

ory atd. Vedení zastavilo i projekt divadla 

Kotelna. Ten počítal i s umístěním ZUŠ. 

Nadané děti mají smůlu. MČ stále infor-

muje o OC Chodov. V Klíči se můžeme 

dočíst, že informace o dostavbě získáme 

na „spřáteleném webu dostavba-oc-cho-

dov“. Proč vedení MČ urputně bojuje pro-

ti stavbám důležitějším a nekomerčním, 

ale podporuje obchodní centrum? Ne-

souvisí to snad se sponzorským darem, 

který MČ údajně obdržela na ples v Top 

Hotelu Praha (za zvýhodněný pronájem), 

na který si vstupenky koupilo jen 165 lidí 

místo dvou tisíc? Není propagování OC 

Chodov protislužbou za fi nanční výpo-

moc? Před rokem se HPP11 ohrazovalo 

proti reakcím na své články ve stejném 

čísle Klíče. Po volbách na to zapomnělo. 

Reaguje ve stejném vydání a dokonce na 

stejné stránce!

Petr Sýkora, 

zastupitel za Jižní Město – náš domov

Myslíme na alergiky?
Štylerovo vedení zrušilo výběrové říze-

ní na fi rmu, která se má starat o 220 ha 

zeleně na JM. Tráva začíná růst a bude 

kvést. Ptám se: kdo bude plochy sekat, 

kdo prořeže dřeviny a ochrání alergiky 

před alergeny? Jihoměstská majetková? 

A že je problém vyřešený? Není! Někte-

ré práce vyžadují speciální techniku. Po-

kud ji JMM nevlastní, musí stroje nakou-

pit (což je drahé) nebo si najme fi rmu. Na 

to musí JMM vypsat zdlouhavé výběro-

vé řízení. A trávy čekat nebudou. Příroda 

má totiž vlastní pravidla. Kdyby nové ve-

dení nebylo slepé a nenávistné, převzalo 

rozdělané věci a dokončilo je, nebyla by 

situace tak špatná. Fanatická bitva pro-

ti všemu před volbami má totiž spoustu 

nevinných obětí. Kdo za nic nemůže, ale 

zaplatí, jsou alergikové. Kvetoucí trávy 

pro ně znamenají riziko. Proto se ptám: 

myslíte i na ně, starosto?  

 Jan Gabriel, zastupitel Prahy 11

Na zájezdy do Terezína nejsou peníze
Při bezhlavém škrtání v rozpočtu MČ vza-

la za  své i  důležitá tradice: Jihoměstské 

děti nepojedou pod patronací 52. základ-

ní organizace v Praze 4 Českého svazu bo-

jovníků za svobodu na poznávací zájezdy 

do Terezína a Lidic. Léta záleželo Praze 11 

na tom, aby se nezapomnělo na hrůzy, kte-

ré 2. světová válka přinesla. Úřad fi nanč-

ně podporoval zájezdy školáků do lidického 

památníku a terezínského ghetta. S tragic-

kou částí historie i statečností českého ná-

roda se jich seznámily stovky. Nové vede-

ní však akci nepovažuje za dost důležitou, 

aby na  ni našlo peníze. Svaz bojovníků 

za svobodu, školáci, jejich rodiče a zejména 

občané JM jsou zklamaní. A tak se ptám: 

To jste místo plesu nemohli raději podpořit 

seznámení dětí s důležitými místy historie? 

V  roce, kdy slavíme 70. výročí konce nej-

strašnější války v dějinách lidstva?

Dalibor Mlejnský, zastupitel za JM–ND

Pozn. redakce: Zastupitelstvo Prahy 11 na svém zasedání dne 14. května schválilo – na návrh rady městské části – poskytnutí dota-

ce Českému svazu bojovníků za svobodu na poznávací zájezdy žáků základních škol Prahy 11 do Lidic, Terezína a Národního památ-

níku hrdinů heydrichiády ve výši 50 tis. Kč (stejná výše dotace jako v loňském roce).

Rozhovor s Dužanem Duongem, 
režisérem „dokufi kce“ Mat goc
Zpovídali: Jan Keřka a Šárka Šimečková 

Š: Začněme u fi lmu – byli jsme na jeho 
premiéře a  vážně nás bavil. Jak tě na-
padlo točit právě tohle téma?
D: To bylo tak – Lukáš Kokeš tehdy do-

točil V.I.P. (dokument V.I.P. – Vietnamese 

Important People, v němž „hrál“ i Dužan, 

měl premiéru v  květnu 2014 společně 

s Dužanovým fi lmem, pozn. aut.), a já pak 

odjížděl do Vietnamu a říkal jsem mu: chci 

natočit něco ve Vietnamu, něco „hustý-

ho“! Původně jsem chtěl natočit nějaké 

tancování, nějakou imidžovku nebo něco 

podobného, ale Lukáš mi řekl: to je bl-

bost, když už tam letíš, tak toho musíš 

fakt využít! Tak jsme si sedli a  dali do-

hromady obecnou kostru, co bych tam 

mohl dělat. No a shodli jsme se, že tam 

jako pojedu proti své vůli, akorát původ-

ní námět byl, že tam zničím motorku; 

teta na mě pak bude řvát, budu tam pro-

stě makat, a pak se nějak obrodím. Ale 

tu motorku jsem nakonec jenom ukradl 

(smích).

H: Dokážeš si představit, že bys v tom 
žil, že by tví rodiče žili ve Vietnamu a ty 
s nimi?
D: Kdybych žil ve Vietnamu, tak jsem úpl-

ně jiný člověk. Vůbec nevím jaký, asi těž-

ko bych se dostal k  hiphoppingu, třeba 

bych byl ošklivý (smích). Ale vážně, rodi-

če mě tam původně chtěli nechat, když 

jsem nastupoval do první třídy, pět šest 

let mi asi bylo.

H: Aby ses naučil jazyk?
D: Ne, oni mě tam chtěli poslat nadob-

ro. Normálně mi nakoupili školní tašku, 

tužky, papíry, sešity, všechno evropské, 

a pak mě poslali do školy do Vietnamu. 

Tam jsem byl asi tři měsíce, než můj čes-

ký děda s  babičkou přemluvili tátu, aby 

mě přivezli zpátky. Ale znám takové, se 

kterými jsem vyrůstal, pak odjeli do Viet-

namu, zůstali tam deset let, a  když se 

vrátili, já je vůbec nepoznal. 

Celý rozhovor pod názvem „Na  náplav-

ce s Dužanem Duongem“ si můžete pře-

číst na  http://www.klubhanoi.cz/view.

php?cisloclanku=2014112801.

Mat goc – rež. Dužan Duong, Česko/Vi-

etnam, 2014, 19 min.

Jak se na  Vietnam dívají potomci viet-

namských rodičů? Ti, kteří mluví lépe čes-

ky než vietnamsky a jimž jsou bližší hod-

noty západní kultury než ty rodičovské? 

Českému divákovi se zase dostává mož-

nost nahlédnout za zeď unifi kujících kul-

turních stereotypů a  nazřít životodárný 

pohyb uvnitř menšiny.

Na  fi lm a  následnou besedu s  auto-
rem přijďte ve středu 10. června 2015 
od  19.00 do  KC Zahrada. Akci pořádá 
společnost South East Asia – liaison, 
z. s. (SEA-liaison / Klub Hanoi). Vstupné 
dobrovolné.
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BYDLENÍ 
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 
mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milíčov-

ského nebo Krčského lesa, i  před privati-

zací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-
ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 
jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a  Opatovská 1753/12 

na  tel. 607 00 11 88, na e-mailu: info@

jihomestskereality.cz

• Rodina s  malým dítětem hledá byt 

ke  koupi na  JM. Velikost a  stav bytu ne-

rozhoduje. Platíme hotově. Nejsme RK. 

Volejte tel. 721 474 416.

• Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 

v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA BYTY 
V PRAZE. Menší 1–2 + 1 a  větší 3–4 + 

1, platba hotově. Dluhy vyplatím, možno 

i  před privatizací. Na  stěhování nespě-

chám, lze i na dožití. Tel.: 608 661 664

• Pronájem bytu 2 + kk, 4. podlaží, Již-

ní Město-Háje. Dům po  rekonstrukci. Byt 

částečně zařízený. Zděné jádro. Pouze 

dlouhodobý pronájem. Tel.: 606 636 298

• Hledáme pronájem bytu o velikosti gars. 

až 2 + 1 do  12  000 Kč včetně poplatků 

nebo 3 + kk až 4 + 1 do 15 000 Kč včetně 

poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202

• Výměny bytů v Praze 11. Nabízíme ně-

kolik bytů na výměnu, nyní aktuálně OV 3 

+ 1/L za 2 + kk (Praha 4, 10), OV 3 + kk/L 

za 2 + kk, OV 3 + kk/L za 2 + kk/L, OV 2 

+ kk/L za OV 3 + 1/L, OV 2 + kk/L Vestec 

u Prahy za 3 + kk/L v Praze 11. Bližší info 

na  www.hlousekreality.cz nebo na  tel.: 

732 237 741

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + ná-
vštěva zdarma! Tel.: 606 227 390, e-mail: 

jsaifrt@seznam.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

zií. Sítě proti hmyzu. Tel.: 601 236 957, 

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské 
práce, bytová jádra, rekonstrukce bytů 
a koupelen, drobné práce. 36 měsíců zá-

ruka. Byt. jádra již od 99 000 Kč na klíč. Ce-

nová nabídka zdarma. Tel.: 608 709 716, 

Jan Rakovec, www.rakovec.cz

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-

suvky jističe, dotažení spojů, vedení 

k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách, 

www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízíme 

byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd. Od-

voz starého nábytku na  skládku. Odvoz 

nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady 

na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
A BYTŮ NA KLÍČ. Obklady, dlažby, štuky, 

instalatérské a elektrikářské práce. Tomáš 

Doležal, 723  044  706, www.koupelny-

-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: dolmek@

seznam.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

Horyna, tel.: 603 554 550, 271 912 323

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

v  bytech i  SO + NE. Tel.: 602  719  678 

v 7–22 hod. Prodej nových a odvoz sta-

rých chladniček.

• Hubení štěnic, hlodavců, švábů, mra-
venců a  dalších škůdců. Profesionální 

deratizace a  dezinsekce. Jsme specialis-

té na štěnice. Hubení Škůdců Kordovský, 

www.hubeniskudcu.cz. Tel.: 731 573 893

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, stropní kazety, dekorace, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. 

Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330. 

E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Instalatér, oprava voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 771 808

• Levně odvoz nábytku, el. spotřebičů 
apod. do sběrného dvora. Výhradně čeští 

pracovníci! Ceny od 100 Kč. Bourání a ře-

zání beton. příček. Likvidace byt. jádra 

s odvozem – 5900 Kč. Tel.: 777 207 227

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis, tel.: 222  361  720 a  mobil: 

602 390 630

• HUBENÍ HLODAVCŮ. Profesionálně a lev-

ně vyřešíme Váš problém s hlodavci a hmy-

zem. Myši, potkani, švábi, mravenci, štěnice. 

Tel.: 607 607 201, www.zzgroup.cz 

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. pro-

story. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 

e-mail: marti.dvorak@centrum.cz.

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET TRADICE V PRAZE 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRODEJ VÝMĚNU BYTŮKOUPI

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ
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• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 

kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667, 

e-mail: infomal@volny.cz

• Instalatérské práce, voda, odpady 

a  topení. Výměna zařizovacích předmě-

tů. Výměny rozvodů vody a odpadů. Tel.: 

603 344 485

• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalounic-

tví. Obchod: molitany + drť, koženky, 

kůže, juta, 900 druhů potahových látek, 

popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. 

Praha 4-Pankrác. Tel.: 241  402  270, 

www.molitany.cz

• MALOVÁNÍ – LAKOVÁNÍ – ÚKLID. 
LEVNĚ, KVALITNĚ, CENOVÝ ROZPOČET 

ZDARMA, p. SUS, tel.: 603 505 927

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• Oprava, ladění a instalace TV, satelitu, 
set-top boxu, DVD, radiomagnetofonu. 
Servis malých domácích elektrických spo-

třebičů. Tel.: 739 049 499

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
NA  KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! SLEVA 10 % 

NA  STAV. PRÁCE. Jádro od  86  000 Kč. 

Tradice 17 let. RENO-NOVOTNÝ, renono-

votny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, tel.: 

602 292 812, 272 912 326

• TV SERVIS – KŮS – opravy televizorů 

a mobilních telefonů u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-
nýže, opravy a  servis žaluzií. Zaměření 

a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285,

 www.interierservisgroup.cz

• NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – tel.: 

606  556  547. Malování, lakování, štu-

kování, fasády, zaměření zdarma, práce 

i  o  víkendu. www.malovani-novotny.cz, 

e-mail: malovani.novotny@seznam.cz

• VEŠKERÉ INSTALATÉRSKÉ A  TO-
PENÁŘSKÉ PRÁCE – VODA, TOPENÍ, 

ODPADY, OD  DROBNÝCH OPRAV AŽ 

PO  REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 

NA KLÍČ, GRAFICKÉ NÁVRHY KOUPELEN 

A  WC, KVALITA A  SPOLEHLIVOST. Tel.: 

605 802 803

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterií), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

dů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@

seznam.cz

• REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA. 
JSME SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11. DO-

DÁME A  ZAJISTÍME VŠE POTŘEBNÉ. 

Již 24 let zkušeností s  rekonstrukcemi. 

www.BytovaJadra.cz, tel.: 602 244 255

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety.

Tel.: 737 202 354

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-

NOSKAR@email.cz

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-

nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 

Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 

samozřejmostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: 

jin60jir@seznam.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

né ceny, pí Jenšíková, tel.: 777 285 669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

MUDr.  MARIE ŠIMKOVÁ, PRAHA 4, 

HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍJÍMÁ 

K REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, SMLOU-

VY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. TEL.: 

267 914 143

• Nabízím péči o seniory v domácím pro-

středí – pečovatelka s praxí a certifi kátem. 

Tel.: 602 269 012, Z. Mařanová

• LETNÍ AKCE od 1. 6. do 31. 8. 2015 pro 

dámy pedikúra ZDARMA k barvení, střihá-

ní atd., pro pány střihání ZDARMA k pedi-

kúře. Obj. na tel.: 773 217 771

FINANCE 
A PRÁVO

• Advokátní kancelář u metra Háje, Pra-

ha 4 – právní služby pro občany, družstva, 

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

603 823 260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíko-

vé 534, P4-Háje. Pojištění úraz, majetek, 

auta, cestovní, penze, úvěry, investi-

ce. Servis, platby kartou/hotově. Mobil: 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnic-

tví, prohlášení nemovité věci, zakládání 

SVJ, zaměření a pasportizace bytů, jedná-

ní na Katastru nemovitostí, právní servis. 

Info ZDARMA na tel.: 724 304 603

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018, 

na WWW.ADMIS-UCTO.CZ 

• Zpracuji kompletní mzdovou agendu, 

daňovou evidenci, DPH pro fyz. i  práv. 

osoby. Řezáčová, tel.: 724  784  331, 

e-mail: ve.rez@seznam.cz

POČÍTAČE 
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-

DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mob.: 

604  806  516 (i  SMS), daro@daro.cz, 

www.daro.cz

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

733 731 892, E: david.simko@centrum.cz

• PC kámoš – Počítačový servis. Oprava 

PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, in-

stalace Wifi /LAN, odhlučnění PC. Praha 4. 

Tel.: 774 353 444, www.pckamos.cz 

OSTATNÍ
• Fotoateliér. Fotografování portrétů, 
dětí, rodin. Uděláme profesionální foto-

grafi e vašeho dítěte přímo zde, na hřišti! 

Pořiďte si krásnou vzpomínku či skvělý 

dárek pro babičku s  dědou. Tel.: +420 

777 293 051, Křejpského 1508/29

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 480 
KČ/AUTO pevná konečná cena bez po-

platků za  čekání a  nástup, max. 4 pasa-

žéři, snadné objednávání, spolehlivost: 

www.mrtransfer.cz, tel.: 603  431  716 

nebo 608 553 080

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-
ba klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohledni-

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz

• KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – 

opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. 

Zdiměřická 1446, Praha – Jižní Město. 

Otevřeno po–čt 10.00–18.00, pá 10.00–

15.00. Tel.: 734 487 143

• Přijmeme Kadeřnici, Manikérku i Pedi-
kérku na ŽL. Za křeslo pro kadeřnici 4000 

Kč/měsíc, pro manikérku 2500 Kč/měsíc, 

pro pedikérku 3000 Kč/měsíc. V  případě 

zájmu tel.: 607 560 953, www.salonjulie.

euweb.cz

• Ateliér Opatov: rámování a  pasparto-

vání obrazů, grafi k, fotografi í, diplomů 

a plakátů. Křejpského 1508/29, Praha 4. 

Tel.: 777  293  051, e-mail: ramovanijm@

seznam.cz, www.ramovani-jizni-mesto.

webnode.cz

OZNÁMENÍ
• Krásných 50 let táhnou káru společné-
ho života Jana a Karel Šimanovi z Chodo-
va. Do dalších let jim přejí jejich děti Jana 

a Dan s rodinami cestu rovnou bez kame-

nů a zatáček se zdravím a úsměvem.

Vzorkovna: 
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4 
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba: 
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1fl oor • www.1fl oor.cz

 Vám dodá a odborně aplikuje: vinylové dílce, PVC a koberce 
v metráži i čtvercích, dekorativní cementové, epoxi 
a PU pohledové stěrky na podlahy, stěny, kuchyně, koupelny 
– panDOMO, BetonImage, ELEKTA, epoxi úpravu garáží a sklepů 

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu

CESTOVNÍ AGENTURA
       

www.nubis.cz

 
Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 
Po–Ne 9.00–20.00              

777 755 714
222 365 747

               

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří do celého světa.
Akční ceny, last minute a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

L

500 Kč

L
L L
L L
L L

UČEBNICE A VÝUKOVÁ CD KE KURZU ZDARMA

www.autoskolaking.cz
777 180 708

VÝUKA A VÝCVIK VŠECH SKUPIN ŘO
AUTOŠKOLA S LIDSKÝM PŘÍSTUPEM

SLEVA

PO PŘEDLOŽENÍ

TOHOTO INZERÁTU

Podjavorinské 1600/3, 149 00 Praha 4

sy
sté

m O
PTIM

I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
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
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Poliklinika Šustova    Poliklinika Opatovská    Pobočka Majerského

SLEVA

NA DOPLATEK

Pro držitele 
Klientské 

karty*
*Platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
pro pacienty starší 60- a mladší 15-ti let a pro všechny 
držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti 
získají slevu 25 %. Slevu z doplatku lze poskytnout 
až do výše povolené regulované obchodní přirážky 
lékárny. Více informací v lékárně a na www.medifin.eu

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Pobočka
Majerského

v červnu akční sleva
až 75 % na doplatek 

na léky pouze s tímto 
kupónem

kupón na slevu

Č

Fenistil
30 g gel lécivý prípravek ke kožnímu podání,

obsahuje dimetinden-maleinát

129 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
159 Kč159

cenová bomba

běžná cena
1599

K nákupu  
nad 500,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem 3 kg 
dřevěného uhlí 

ZDARMA!

1 ks/ 1 osoba/ 1 den 
Platnost kupónu  
do 30. 6. 2015

Kotlový gril Montana
na dřevěné uhlí, grilovací  
plocha cca  46 cm,  
smaltovaný povrch,  
rozměry:   
48 x 55 x 85 cm

1.150,-

Modulový rošt

Kotlový gril Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací plocha  
cca  47 cm, víko smaltováno,  
teploměr v poklopu,  
rozměry:  59 x 53 x 91,5 cm

3.390,-

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky, práškově  
lakovaný povrch, hlavní  
grilovací plocha: 60 x 45 cm,  
rozměr: 127 x 60 x 112 cm

6.990,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově lakováno v antracitové barvě, 
eukalyptové dřevo s certifikátem FSC, roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm,  
stohovatelná židle, polohovací křeslo

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného proti  
korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood 5.490,-
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan 895,-

1 x stůl                   8.490,-/ ks

6x židle  2.290,-/ ks

2x poloh. křeslo  3.590,-/ ks

 29.410,-

9-dílný set 27.410,-

ušetříte 2.000,-

Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Klíč
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