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Sportovní hala Jižní Město se 
na čas změní v meku inline-hokeje 
a dalších netradičních sportů

Hlasování se blíží, postoupilo 
do něj 32 návrhů. Znáte už  
svého favorita?

Vesmírný úspěch  
studentů Gymnázia  
Opatov

Jižní Supi 
vezou bronz 
z mistrovství ČR

05 252406

V Centrálním  
parku vznikl nový 

fitpark pro všechny generace



2 Inzerce

NOVĚ JSME PRO VÁS OTEVŘELI AMBULANCI 
ONKOGYNEKOLOGICKÉ PREVENCE

Pacientkám nabídneme konzultace v oblasti prevence, 
komplexní diagnostiku nádorového onemocnění, 

poradenství při nejasných nálezech či tzv. secondary 
options - konzultace následných možností nebo také 

poradenství při úvaze o změně terapie.

Prevence je důležitou součástí včasného odhalení možného 
problému. Neodkládejte své zdraví na “potom”, pak již 

může být pozdě. Nebojte se svěřit s problémem.

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. 
Více informací na www.comfortcare.cz. Telefon: 224 826 573 email: recepce@comfortcare.cz

GYNEKOLOGIE A CENTRUM  
ONKOGYNEKOLOGICKÉ PREVENCE

Doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

působil 24 let jako přednosta Porodnicko-gynekolog-
ické kliniky FN v Hradci Králové, kde také vyučoval 
na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity.  Své zkušenos-
ti sbíral ve světoznámých onkologických centrech 
ve Stockholmu a Amsterdamu, dále je pak přednášel 
na světových gynekologických vědeckých kongresech. 
Je také šéfredaktorem časopisu Gynekolog. Specializu-
je se na diagnostiku a léčbu gynekologických nádorů. 
Kromě onkologie se věnuje i všeobecné gynekologii an-
tikoncepci.

NOVĚ JSME PRO VÁS OTEVŘELI AMBULANCI 
ONKOGYNEKOLOGICKÉ PREVENCE

Pacientkám nabídneme konzultace v oblasti prevence, 
komplexní diagnostiku nádorového onemocnění,  
poradenství při nejasných nálezech či tzv. secondary 
options – konzultace následných možností nebo také 
poradenství při úvaze o změně terapie.

Prevence je důležitou součástí včasného odhalení 
možného problému. Neodkládejte své zdraví na “po-
tom”, pak již může být pozdě. Nebojte se svěřit 
s problémem.

www.eucklinika.czv naší péči

Medifin - zdravotní služby se mění na 
EUC Klinika Praha

Od června 2018 se Medifin - zdravotní služby mění na EUC Kliniku Praha 
a tím se přihlásí ke stále silnější značce „EUC“ s magentově-modrým 
křížkem. 

EUC Klinika Praha patří mezi největší soukromá ambulantní zařízení 
v Praze. Funguje od roku 1994, od roku 2017 je součástí skupiny EUC. 
Má 4 kliniky: Kartouzská, Malešice, Šustova a Opatovská. Klientům jsou 
k dispozici i lékárny a v klinice Malešice zajišťujeme službu pohotovosti 
a pohotovostní lékárny. Naším cílem je komplexní zajištění vysoké úrovně 
péče a maximálního komfortu pro naše pacienty i zdravotnický personál.

Zdravotnická skupina EUC je provozovatelem největší sítě ambulantních 
klinik v ČR, kterou tvoří 28 zdravotnických zařízení, 19 lékáren a 14 laboratoří. 
V 17 městech ČR ošetříme přes 1,8 mil. klientů za rok. 

Obuj se do toho 
a přidej se k nám 

Jsi časově flexibilní?
HLEDÁME KOLEGY/NĚ 
NA PRODEJNY V PRAZE 
• Průměrná hrubá mzda 

120 - 155 Kč/hod. 
• 13. mzda, 5 týdnů dovolené, 

další benefity 
• Možnost zkrácených úvazků 
• Čím více odpracovaných hodin, 

tím více peněz 

www.deichmann.com
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3Slovo starosty

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

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

267 902 217, Tel.:/fax: 267 902 493, e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Michal Ezechel. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, 

s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 25. května 2018. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. 

Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. Ilustrační fota: www.freepik.com

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

Strana 27 je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro 

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

městské části Praha 11.
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Vážení a milí,

04 Praha 11 uctila památku obětí druhé světové války

05 Sportovní hala Jižní Město se na čas změní  
v meku inline-hokeje a dalších netradičních sportů

09 Milíčovské kopce

16 Návrh Metropolitního plánu (MPP) – výřez hlavního
výkresu s územím MČ Praha 11 pro společné jednání

17 Příměstské tábory

18 Na Vivaldiho!

24 Stoletá ozvěna: Legie. Revoluční vojsko neexistujícího státu

25 Cyklistické závody základních škol Prahy 11

před chvílí jsme s naší fenkou procházeli kolem předzahrádky jedné místní restaurace. Ziri se rozeběhla ke dvěma pánům 

debatujícím u piva, ten první ji hned začal drbat, ten druhý se ale tvářil jako kakabus. Zeptal jsem se ho, proč se tak mračí, 

a on odpověděl: „Čítám věstník Prahy 11.” Pokud měl na mysli názory některých zastupitelů na posledních stránkách 

Klíče, vůbec se mu nedivím. Snad se to ale za pár měsíců zlepší…

 Najednou se mně vybavilo i poslední jednání našeho zastupitelstva. Mimo jiné jsme hodnotili dobrou práci ředitelek a ředitelů 

našich základních a mateřských škol. Navrženým usnesením jsme jim chtěli poděkovat za jejich záslužnou práci. Hádejte, který klub jako 

jediný hlasoval proti! Ano, byl to ten, který má ve svém názvu slova „pro Prahu 11“… Také si myslíte, že místo předložky „pro“ by měla 

být předložka jiná? 

 Raději se vrátím k radostnějším věcem, kterých naštěstí není málo. Před pár dny jsme v Centrálním parku otevírali nové fit hřiště 

za přítomnosti dětí z prvních a druhých tříd blízké ZŠ Mikulova. Po přestřižení pásky se děti s nadšením vrhly na všechny herní prvky. Bylo 

velmi příjemné sledovat jejich radost. Až se na hřiště půjdete podívat nebo si rovnou zacvičit, rozhlédněte se okolo. Uvidíte několik desítek 

nově vysazených stromů. Je to začátek rekonstrukce západní části Centrálního parku. Měla by být hotova ještě letos! A příští rok má přijít 

na řadu i poslední, tedy prostřední část parku.

 Ještě před prázdninami budeme slavnostně otevírat pěkně zrenovovaný park Mejstříkova–Křtinská. To je ten mezi naším úřadem 

a ZUŠ Jižní Město, jejíž žáci budou při slavnostním otevření hrát i zpívat. Kromě dalšího fit hřiště zde najdete i hřiště na pétanque. A bude 

i občerstvení. Přijďte se podívat! Sledujte naše webové stránky, kde už brzy najdete přesné datum.

 Jistě jste četli o nedávném velkém požáru v Hostivaři. Hasili tam i naši dobrovolní hasiči, kterým patří velký dík za mnoho hodin těžké 

práce. Takovým symbolickým, ale velmi zaslouženým poděkováním bude dnešní předání druhého nového hasičského auta. Zaslouží si ho!

 Končit budu participativním rozpočtem. Blížíme se totiž do finále! Vybráno bylo více než 20 Vašich projektů, které splnily všechny 

požadavky. Ještě nás čeká veřejné představení těchto vybraných projektů a pak už budete mít všichni možnost hlasovat o tom, které 

projekty budou realizovány. Dnes už podruhé Vám připomínám: pokud chcete hlasovat, sledujte naše webové stránky. 

                                              Mějte se krásně! 

Váš Petr Jirava, starosta
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4 Zprávy z rady MČ

 Zajímá vás činnost rady a chtěli 
byste se o ní dozvědět víc? 
Všechna přijatá usnesení 

z oblasti územního rozvoje, 
životního prostředí, školství, 
kultury, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11  
www.praha11.cz  

v sekci Radnice ¨ Rada MČ ¨ 
Usnesení RMČ.

Návštěvní dny členů  
rady v červnu 2018 

Ing. Petr Jirava, starosta (ANO 2011)               
  20. 6. 15.30–17.30

Petr Lukeš, zástupce starosty 
(BEZPP)  20. 6. 15.30–17.30

Ing. Oldřich Balík, zástupce starosty 
(ANO 2011)  4. 6. 16.00–18.00

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty 
(TOP 09)   22. 6. 8.30–10.00

Ing. Stanislav Urbánek, uvolněný člen 
rady (TOP 09)   7. 6. 16.00–18.00

Ing. Jan Frey, uvolněný člen rady 
(BEZPP)  29. 6. 8.00–10.00

Jan Říčař, neuvolněný člen rady  
(ANO 2011)  4. 6. 8.00–9.00 
 po předchozí domluvě

Ing. Petr Štefek, neuvolněný člen 
rady (ČSSD)  8. 6. 18.00–19.00  
 po předchozí domluvě

Kde: v kancelářích jednotlivých 
radních, sekce C Úřadu MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, Praha 11 

Praha 11 uctila památku obětí  
druhé světové války   
Na chodovském hřbitově proběhl 9. května 
vzpomínkový pietní akt k 73. výročí vítěz-
ství protifašistické koalice nad nacistickým 
Německem a osvobození Československa. 
Za účasti zahraničních delegací zde zá-
stupci jedenácté městské části v  čele 

V Centrálním parku vznikl nový fitpark, 
sloužit bude všem generacím 
Řada jihoměstských sportovišť se v květnu 
rozšířila o zbrusu nový fitpark v Centrálním 
parku. Městská část Praha 11 jej vybudo-
vala za podpory hlavního města Prahy.
Cvičební plocha se čtyřmi posilovacími 
stanicemi a  běžeckou dráhou bude pro 
veřejnost otevřena každý den, samo-
zřejmě zdarma. Fitness hřiště je zároveň 
koncipováno tak, aby ho mohly využívat 

všechny generace – od dětí po seniory. 
„Je to prostě místo, kde se lidé sejdou, 
zacvičí si, protáhnou se, pečují o své tělo. 
Jde bezesporu o  prospěšnou záležitost 
a budeme budovat další,“ slíbil starosta 
MČ Praha 11 Ing. Petr Jirava (ANO).
Cvičební prvky slouží především k prota-
žení dolních a horních končetin, ale i břiš-
ního nebo zádového svalstva. Na každé 
z posilovacích stanic je umístěn jednodu-
chý návod k  použití včetně ilustračního 
obrázku. Majitelé chytrých telefonů si na-
víc mohou přes QR kód stáhnout aplika-

ci s podrobným popisem funkcí jednotli-
vých cvičebních prvků.
Hřiště se nachází v blízkosti Základní ško-
ly Mikulova, při jeho otevření proto nebyla 
nouze o malé sportovce, kteří ho nadšeně 
„pokřtili“. „Mám radost, že se hřiště líbí – 
je důležité, aby děti nejen získávaly nové 
znalosti, ale mohly si také občas protáh-
nout tělo. Ostatně když budou mít příle-
žitost se trochu provětrat, půjdou jim i ty 
znalosti lépe do hlavy,“ dodal Mg. Jakub 
Lepš (TOP 09), zástupce starosty MČ Pra-
ha 11 pro školství, sport a kulturu.

Odbor kancelář starosty
oznamuje, že se ve čtvrtek

7. 6. a 21. 6. 2018 uskuteční 
zasedání členů Zastupitelstva  

MČ Praha 11.
Obě zastupitelstva se konají 
od 9.00 hodin v zasedacím 

sále objektu Centra pohybové 
medicíny, Pyšelská 4, Praha 4. 

se starostou Ing. Petrem Jiravou (ANO) 
uctili památku 263 rudoarmějců pad-
lých v  Pražské operaci a  31 padlých 
pražských povstalců z Chodova a oko-
lí, kteří jsou na  chodovském hřbitově 
pohřbeni.
Součástí pietního aktu, na  jehož organi-
zaci se tradičně významně podílel Český 
svaz bojovníků za svobodu, byla pěvecká 
vystoupení sboru Mendy ze ZŠ Mende-
lova a Akademie 55+ při ZUŠ Křtínská.

Dobrovolní hasiči z Chodova mají  
nový požární automobil  
Léto je za  dveřmi a  s  ním i  vyšší riziko 
vzniku požárů. Sbor dobrovolných hasičů 
Praha 11 - Chodov je na něj však dokona-
le připraven: do vozového parku sboru to-
tiž v květnu přibylo zbrusu nové požární 

vozidlo CAS 30 SCANIA. Za finanční pod-
pory hl. m. Prahy darovala zásahový vůz 
chodovským dobrovolným hasičům MČ 
Praha 11. V  prostorách hasičské zbroj-
nice jej veliteli jednotky Jiřímu Košárkovi 
slavnostně předali starosta městské čás-
ti Ing. Petr Jirava (ANO) a radní hl. m. Pra-
hy pro bezpečnost a prevenci kriminality 
Libor Hadrava (ANO).  



5Aktuálně

BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV 

Podnájem pokračuje 

 n 194 bytových jednotek 
v kategorii 1+kk až 3+kk

 n 4 komerční prostory
 n 201 parkovacích stání

Podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková, a. s. 

Bližší informace pro zájemce jsou uvedeny 
na www.jihomestska.cz, 

případné dotazy budou zodpovězeny
 na tel.: +420 226 801 200 

nebo 
na e-mailu: podnajem@jihomestska.cz

Sportovní hala Jižní Město se na čas změní  
v meku inline-hokeje a dalších netradičních sportů
V nadcházejících dnech změní Sportovní hala Jižní Město svůj hlavní charakter 
a z florbalové svatyně se stane na nadcházející měsíce meka, a to zejména inli-
ne-hokeje. Hala poskytne zázemí celkem čtyřem týmům, které zde odehrají svá 
mistrovská utkání. Dále se na hale z netradičních a méně známých sportů představí 
také hokejbal. Ostatní tradiční halové sporty však nemusejí zoufat. Ty najdou svůj 
dočasný azyl na naší druhé hale Jedenáctka VS.

V této souvislosti má naše společnost am-
bici uspořádat při příležitosti Dne dětí, tedy 

1. 6. 2018, na hale Jižní Město speciální 
program, který by zejména jihoměstským 

dětem, ale nejen jim představil netradiční 
sporty: inline-hokej, hokejbal, roller-derby 
a samotné inline a veřejné bruslení. V sou-
časnosti jednáme se zástupci těchto spor-
tů ohledně jejich participace.
Středisko správy a provozu sportovišť 
dále slaví úspěch ve věci žádosti o po-
skytnutí účelové dotace – víceletého 
grantu od hl. m. Prahy. Naše společnost 
získá ročně 475 000 Kč na náklady spo-
jené přímo s provozem (teplo, elektřina, 
vodné a stočné) našich dvou sportovních 
hal, které máme ve správě. Tato finanční 
podpora byla získána na 3 roky dopředu. 
Velké díky patří celému týmu střediska 
za přípravu podkladů pro žádost o před-
mětný grant a zároveň děkuji místopřed-
sedovi představenstva naší společnosti 
Ing. Ondřeji Prokopovi, který byl garan-
tem této žádosti.

Za celý tým správců sportovišť
Mgr. Jan Stárek – vedoucí střediska

Město přátelské k životu
Moderní metropole musí být přátel-
ská k životu. Začíná to u dostateč-
ného počtu oddychových zón, jaký-
mi jsou parky, hřiště, kavárny apod. 
Na Jižním Městě je zahájen proces 
regenerace vnitrobloků a hřišť. Ne-
menší význam má zlepšení stavu stá-
vající sítě komunikací, jejichž část je 
ve správě Prahy 11.
U pěších tahů docházelo během času 
na řadě míst k postupné degradaci 
a v roce 2017 byly zahájeny v někte-
rých lokalitách postupné opravy. Týka-
ly se následujících ulic:
•  Ulice Divišovská – oprava bezbariéro-

vého místa pro přecházení.
•  V Benátkách – opravy podélných ko-

lejí frézováním.

•  Petýrkova – celková oprava chodníku 
za bytovými domy.

•  Ulice Zdiměřická – oprava obrub 
u vjezdu na parkoviště.

•  Ulice Blažimská – oprava křížení chod-
níků.

•  Ulice Gregorova – oprava přístupu 
na schody k parkovišti.

•  Ulice Kryštofova – vchody.
•  Ulice Emilie Hyblerové – celková opra-

va chodníku, včetně odvodnění před 
zadními vchody bytových domů před 
č. p. 519/520/521.

V rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 
bylo počítáno s dalšími postupnými opra-
vami a zajištěno dostatečné finanční krytí. 
Práce budou zadávány na základě vyhoto-
veného zásobníku oprav obsahujícího dílčí 

opravy na několika desítkách lokalit vyka-
zujících neuspokojivý technický stav.
Budou zaměřeny na opravy schodů, 
vpustí, propady a lokální výtluky či poško-
zené a nerovné povrchy chodníků. V sou-
časné době jsou zadány opravy schodišť 
v ulicích Tererova, Klírova, Gregorova, 
Podjavorinské a  lokální opravy povrchů 
chodníků v lokalitách Plickova a Bohůňo-
va–Tererova. Zároveň je před dokonče-
ním projektová dokumentace pro opravy 
lávek ve svěřené správě MČ Praha 11.
Důležité je samozřejmě také klást dů-
raz na bezbariérovost, bez-
pečnost a kvalitní údržbu.

Ing. Petr Štefek, 
radní, ČSSD



Spolu za lepší 116

Hlasování se blíží, postoupilo do něj 32 návrhů. 
Znáte už svého favorita?

Projekt Spolu za lepší 11 má za sebou čtvrtou fázi, v rámci níž analyzovala odborná 
komise podané návrhy. Ty byly vedle splnění formálních náležitostí hodnoceny 
zejména z hlediska realizovatelnosti.

32 z nich nakonec úspěšně postoupilo 
do hlasování, které proběhne od 11. 6. 
do 30. 6. 2018 prostřednictvím chytrých 
telefonů, tabletů či počítačů. Jak na to?

1.  Otevřete si webovou stránku 
www.spoluzalepsi11.cz.

2. V aplikaci „Hlasování“ vyplníte číslo 
svého mobilního telefonu.

3.  Přijde vám SMS s PIN kódem, který vy-
plníte do příslušného pole na webové 
stránce. Poté se vám zobrazí všechny 
projekty zařazené do hlasování, které 
jsou rozděleny na malé a velké projekty.

4.  Projektům můžete udělit jak pozitivní, 
tak negativní hlasy. Negativní hlasy lze 
udělit jen v případě, že udělíte hlasy po-
zitivní. Malým projektům lze udělit až 6 

pozitivních hlasů a 3 negativní, velkým 
projektům 4 hlasy pozitivní a 2 negativní. 
Hlasování je tedy nastaveno v poměru 
2:1, jak je u projektů participativního roz-
počtu běžné.  

Podrobná pravidla  hlasování jsou k dis-
pozici na www.spoluzalepsi11.cz
Níže naleznete stručný přehled návrhů 
zařazených do hlasování, blíže se s nimi 
můžete seznámit na webových strán-
kách projektu. 

Mgr. Martina Sádlová  
koordinátorka projektu 

Návrhy realizovatelné v původní podobě:

Návrhy realizovatelné v upravené podobě:

2. Ladislav Kos – 

Umístění závěsných 

květináčů na sloupy 

veřejného osvětlení 

v ul. Opatovská

4. Lucie Urbanová – 

Běžecký ovál

28. Matěj Bíža – 
Základní lezecká 
a posilovací sesta-
va u cyklostezky 
v ulici Tererova

24. Marta Šorfová – Re-
vitalizace chodníku v ulici 
Petýrkova

9. Vladimír Kašparov-
ský – Rekonstrukce 
dětského hřiště poblíž 
ulice Machkova

6. Sylvie Krhovská – Re-
vitalizace trávníků před 
domy v ulici Křejpského

29. Luboš Štancl –  
Obnovení parku 
ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Hněvkovského 
a Chalupkova

25. Lenka Neuschlová 

– Rozšíření dětského 

hřiště Samohelova

52. Václav Rysl – Revitalizace 
Valentovy ulice a přilehlého 
parkoviště

15. Noemi Nováčková 

– Revitalizace chodníků, 

laviček a dětského 

hřiště v blízkosti ulic 

Mejstříkova

14. Noemi Nováčková 

–  Oprava podlahy 

kontejnerového stání + 

umístění fotopasti

30. Martina Jiřín-

ská – Revitaliza-

ce zeleně

40. Ivana Hovorková– 
Revitalizace hřiště 
Klírova

53. Václav 
Rysl – Osazení kruhového objez-du Litochlebské náměstí

47. Ivana Móze-

rová – Vyčištění 

a zatravnění plochy 

před vstupem do ZŠ 

Květnového vítěz-

ství 40/64

50. Ondřej Bachor – Revi-

talizace vnitrobloku mezi 

domy Květnového vítězství 

– U Rybářství – Starobylá

32. Věra Grandeo-
vá – Instalace 3 
laviček podél ulice 
Opatovská

43. Jan Zbořil – 

Plíce kolem dálnice, 

stromy jako čističky 

ovzduší kolem 

dálnice D1

48. Lukáš Policar 

– Chytrá lavička 
na Pošepného 
náměstí

51. Jan Pevný – Za-

hrajte si stolní tenis 

v ulicích Prahy 11

12. Jana Rajtma-

jerová – Oplocení 

fotbalového 

hřiště

8. Blanka Hrabánková 

– Obnovení a úprava 

části pozemku v okolí 

ulice Kosmická

21. Miroslav Jireček 

– Z nefunkčního – 

funkční!! Venkovní 

stolní tenis pro 

dospělé i děti :–)

17. Radek Šimon – 

Vzdušná protisluneční 

pergola v parku u Cho-

dovské vodní tvrze

18. Eva Forgá-
čová – Výměna 
betonových bloků 
v Radimovické ulici 
za piknikové místo

16. Pavel Laube  
– Venkovní stoly 
na stolní tenis

33. Martina Brennová – 

Trampolínky

44. Antonín Vintr – Světlo u Modré školy

45. Jakub Kulhánek 
– Hopsej, skákej – 
ale bezpečně!

46. Lukáš Policar – 
Náměstí pro všechny 
generace

13. Ondřej Kožina – Obnova venkovního fitness

11. Jana Rajtmaje-
rová – Revitalizace plácku/parku před 
domy v ulici  
Brandlova 
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Praha 11 stojí na rozcestí svého dalšího vývoje
Praha 11 je početně šestou největší městskou částí Prahy, aktuálně je se svými  
78 tisíci obyvateli srovnatelná s významnými krajskými městy, jako jsou například 
Zlín či Pardubice. Praha 11 není však samostatným městem, je součástí „organi-
smu“ celého města Prahy, přičemž na území Prahy 11 naprosto dominuje funkce 
bydlení. Za většinou pracovních příležitostí, studiem na vysokých školách nebo 
do nemocnic musejí obyvatelé Prahy 11 dojíždět do jiných částí města.

Při vědomí těchto skutečností a pohledu 
na reálná data o výstavbě nových bytů 
se jeví jako překvapivé, že se na území  
Prahy 11 před rokem 2014 vzedmula tak 
silná vlna odporu proti nové výstavbě přes-
to, že intenzita nové výstavby v Praze 11 
po roce 2000 byla ve srovnání s dalšími 
městskými částmi podprůměrná.
Od roku 2001 do 2015 bylo v Praze 11 do-
končeno pouze 1.300 nových bytů, zatímco 
např. v obdobně početné a typově podob-
né Praze 13 (Stodůlky, Lužiny, Nové Butovi-
ce) bylo za stejné období postaveno nových 
bytů 3krát tolik, tedy více než 4.500 bytů. 
Aktuální akutní stav pražské bytové krize 
se tak nevyhýbá ani Jižnímu Městu, a to 
s mnohými následnými negativními dopady. 
Z údajů posledních let také vyplývá, že po-
litickými zásahy po roce 2014 bylo povo-
lování nové výstavby v Praze 11 paralyzo-
váno, a bude velmi obtížné, aby byl tento 
deficit ve výstavbě na Jižním Městě v něko-
lika příštích letech dorovnán.  Stále rostoucí 
ceny bytů a nájemného by mohly znamenat 
snížení dosud vysoké sociální promíšenosti 
jednotlivých pražských čtvrtí. 
Demografická data z lokalit s novou výstav-
bou jasně dokazují celkem předpokládatelný 
fakt, že do nových projektů se stěhují lidé pře-
devším ve věkové skupině 25-45 let s malý-
mi dětmi nebo směřující k založení nové ro-
diny. Nová výstavba je klíčová pro oživení 
stárnoucí věkové struktury obyvatelstva, 
což je jeden z palčivých problémů pražských 
sídlišť a Prahy 11 především. Nová výstav-
ba nepochybně přivádí ekonomicky aktivní 
obyvatele, kteří pak posílí celkovou „kupní 
sílu“ a tím i rozvoj služeb v lokalitě. Starší 
věkové skupiny, bohužel, objektivně nelze 
označit za příjmově nadprůměrné. Kombi-
nací výše uvedených faktorů tedy dochází 
k tomu, že relativní zastoupení věkové 
skupiny 64–15 let klesá v Praze 11
nejrychleji ze všech 57 městských částí 
v Praze.  
Do seniorského věku se nyní dostávají 
všichni obyvatelé, kteří se na sídliště Již-
ní Město při jeho dokončení v 70. a 80. 
letech jako dospělí přistěhovali. Zároveň 
však pro přímé potomky této první gene-
race „domácích“ obyvatel není na Jižním 
Městě místo. To souvisí se stále se prodlu-
žující délkou života – žena, která se dnes 
v Praze dožívá 65 let, se podle stávajících 
měr úmrtnosti dožije nejpravděpodobněji 
věku 85,5 roku. To je nepochybně pozi-
tivní skutečnost. Znamená to však, že se 
počet ryze seniorských domácností bude 
dále rychle zvyšovat. Původní byty jsou 
stále obydlené prvními obyvateli sídlišť, 

ale nové se staví sporadicky. Právě pro-
to mladí lidé po absolvování střední nebo 
vysoké školy nebo po dosažení dospělosti 
Jižní Město opouštějí.
Další alarmující a překvapivý fakt je, že pod-
le údajů ze sčítání lidu z roku 2011 se podíl 
obydlených bytů v bytových (panelových) 
domech v jednotlivých částech Jižního 
Města pohybuje mezi 97–99 %. To zname-
ná, že byty jsou ve stavu plné obsazenosti 
a v tomto ohledu zřejmě v dnešní době ne-
existují v Praze 11 žádné rezervy nevyuži-
tých bytů ve stávající zástavbě. 
Rozvoj a výstavba nových bytů zname-
ná i ekonomický přínos pro rozpočet MČ. 
Například po dokončení projektu Milíčovský 
háj stoupl v tomto místě počet obyvatel 
od roku 2011 o 2.600 osob, zatímco v ji-
ných lokalitách na JM počet obyvatel kle-
sal. Kdybychom odhlédli od všech jiných 
faktorů a uvažovali stabilní dotační příjem 
MČ přerozdělený z MHMP na jednoho oby-
vatele ve výši 3.000 Kč, vychází nám, že 
tito noví obyvatelé přinášejí rozpočtu Pra-
hy 11 téměř 8 mil. Kč ročně. V horizontu  
20 let je to hypoteticky 160 mil. Kč. Akti-
vistické a nepodložené hypotézy o tom, že 
městská část na nové obyvatele doplácí, se 
jeví v tomto světle jako liché.

Jak zachovat Jižnímu Městu 
„dobrou pověst“
Proces degradace části města začíná ob-
vykle velmi pomalu a nenápadně.  Současné 
trendy však ukazují, že v Praze 11 by mohl 
negativní vývoj pokračovat koncentrací sku-
pin obyvatelstva s nižším vzděláním do ob-
lastí JM, neboť souvislost mezi výší příjmů 
a vzdělaností je zcela přímá. Podle podrobné 
analýzy sociální a demografické struktury 
pražských sídlišť, kterou zpracoval IPR z dat 
sčítání lidu mezi roky 2001 a 2011, podíl VŠ 
a SŠ vzdělaných obyvatel zejména na JM I 
(Háje, Opatov) významně, ačkoliv ještě ne 

dramaticky klesl. Kombinace nadprůměrné-
ho podílu obyvatel s nižším vzděláním a niž-
šími příjmy může vést v několika příštích 
letech k nevyhnutelnému společenskému 
úpadku. Z Jižního Města by se mohla začít 
stávat „špatná adresa“. V takové situaci 
by ani zjevně nižší úroveň nájemného nebo 
cen bytů proti obdobným lokalitám Prahy 
nevyvážila určitou problematičnost lokality 
z hlediska jiných faktorů, než je pouze cena.
Takové změny či společenské posuny mají 
vždy politické, ekonomické a kulturní fakto-
ry. Jak popsal britský sociolog Peter Saun-
ders, mezi významné politické příčiny, které 
mohou navzdory původně dobře míněným 
úmyslům iniciovat negativní procesy degra-
dace městské čtvrti, patří situace, kdy místní 
nátlakové skupiny dlouhodobě a agresivně 
agitují ve prospěch udržení stávajícího cha-
rakteru nějaké obytné čtvrti proti hrozbě 
„invaze“ nově příchozích obyvatel.
Praha 11 a analogicky i další oblasti praž-
ských sídlišť vybudovaných v 70. a 80. le- 
tech minulého století jsou nuceny se se 
změnami ve věkové a sociální struktuře vy-
pořádat. Celopražské vedení by mělo mít 
jasné strategie na udržení atraktivity sídlišť 
pro různé typy generací i příjmových skupin 
obyvatel. Praha 11 by měla v dlouhodo-
bém horizontu usilovat o umístění někte-
ré z institucí „celoměstského“ významu 
(např. nová nemocnice, vysoká škola a vě-
decký kampus, technologický park apod.), 
na kterou budou navázány další služby i by-
dlení, tak aby byla oživována a podněcová-
na budoucí atraktivita MČ jako celku.
Tak velká a významná městská část jako 
Praha 11 rozhodně nesmí být ponechána 
na pospas lehkovážným experimentům 
lokálním samosprávám s jejich extrémními 
nápady. Cílené blokování rozvoje, iracio-
nální bránění jakékoliv bytové výstavbě, 
snaha o konzervaci současného stavu lo-
kality za každou cenu nemůže v dlouhodo-
bé perspektivě přinést pozitivní efekty, jen 
bude posilovat odliv stávajících obyvatel 
a snižovat atraktivitu Prahy 11 ve srovná-
ní s jinými částmi města Prahy.

Martin Červinka, demograf, ekonom
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Praha 8

Praha 13

Praha 3

Praha 15

Praha 10
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2 030

1 938

1 420

1 370

193

975

853

732

672

659

529

484

267

149

89

55

51

34

Celkový počet zahájených staveb bytů v nových bytových domech podle 
22 pražských správních obvodů v letech 2012 až 2017.
Stavební úřad v Praze 11 pravomocně povolil za šest let jen 
193 bytů. To je vzhledem k velikosti Prahy 11 naprosto 
neadekvátní počet.
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Výstavba nové lávky  
pro pěší k hlavnímu 
vchodu do polikliniky  
v ul. Opatovská

Jak jsme již zmiňovali v minulých čís-
lech, v loňském roce došlo k propadu 
lávky pro pěší k hlavnímu vchodu do po-
likliniky v ulici Opatovská. Na základě 
výsledků mimořádné mostní prohlídky 
se ukázalo jako nezbytné lávku odstra-

nit a postavit novou. K odstranění do-
šlo ještě v roce 2017, 2. 1. 2018 pak 
byla podepsána smlouva na realizaci 
výstavby nové lávky se společností 
Raeder & Falge s.r.o. Termín zahájení 
stavby byl z klimatických důvodů bohu-
žel posunut, lhůta pro realizace 77 dní 
však zůstala dodržena: 21. 5. 2018 
byla nová lávka úspěšně zkolaudována 
a je nyní veřejně přístupná.

Přístavba sportovního  
areálu ZŠ Campanus

Přístavbou sportovního areálu dojde 
na jedné straně k rozšíření možností 
školy v oblasti tělesné výchovy, na dru-
hé straně budou volné kapacity areálu 
využity pro potřeby sportovních klubů 
Jižního Města. Část této přístavby bude 
hrazena z investiční dotace poskytnuté 
Magistrátem hl. m. Prahy a část z roz-
počtu MČ Praha 11.

Dne 16. 5. 2018 došlo k podpisu 
smlouvy na realizaci přístavby spor-
tovního areálu se společností Tost.cz, 
s.r.o. V současné době probíhají jed-
nání s účastníky výstavby, předpoklá-
dané zahájení prací připadá na začá-
tek července. Termín realizace je dle 
smlouvy o dílo 200 dní od předání 
staveniště.

Rekonstrukce varny  
ZŠ Pošepného náměstí 2022

Dne 14. 5. 2018 byla podepsána 
smlouva se společností Subterra a.s. 
ohledně rekonstrukce varny ZŠ Po-
šepného náměstí 2022. Od předání 
staveniště má dodavatel dle smlouvy 
o dílo 4 měsíce na realizaci. I v tomto 
případě bude část rekonstrukce hra-
zena z investiční dotace poskytnuté 
Magistrátem hl. m. Prahy a část z roz-
počtu MČ Praha 11.

V červnu odstartuje  
Karlínská scéna Regina

Letní kino, divadlo i koncerty pod 
širým nebem nabídne po celé léto 
zahrada budovy Českého rozhlasu 
v Karlíně. Program začne už v po-
lovině června.
Už tradičně se karlínská rozhlaso-
vá zahrada promění v letní kino. 
Letos tady bude už pošestnácté. 
A stejně jako v minulých letech 
i tentokrát nabídne české i za-
hraniční filmové novinky a také 
osvědčené filmové hity. To vše 
za velmi příznivé vstupné. To ale 
není všechno – kromě kina nabíd-
ne Karlínská scéna Regina také 
divadélka pro děti, koncerty, ro-
dinné programy i tematické dny, 
například Den s Karlem Zemanem. 
A tyto programy budou zdarma.
Další informace najdete průběžně 
na webu na www.reginadabpra-
ha.cz, facebookovém profilu akce 
www.facebook.com/karlinskasce-
naregina a samozřejmě i ve vysí-
lání pražské digitální rozhlasové 
stanice Regina DAB Praha, která 
z karlínské budovy vysílá, a dala 
proto Karlínské scéně své jméno.

investiční 

akce  

MČ Praha 11
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Nové fitness hřiště

Městská část realizuje na pozem-
ku parc. č. 265/630 (prostor u Milí-
čovského lesa v Kateřinkách za ulicí 
Vodnická) venkovní fitness hřiště. 
Na ploše o rozloze cca 200 m2 budou 
umístěny čtyři fitness stanice a běžec-
ká dráha, na kterých si budeme moci 
komplexně procvičit a protáhnout 
celé tělo. Při cvičení se využívá vlast-
ní váhy těla, bez užití mechanických 
součástí na stanicích. Soubory cviků 
na zahřátí těla, procvičení rukou, no-
hou a zad budou popsány na tabulích 
umístěných na jednotlivých stanicích. 
Cvičení jsou určena uživatelům od  
14 let a na každé stanici může cvičit 
více uživatelů současně. 
Zakázku v hodnotě 650 608 Kč bude 
realizovat firma ONYX wood, spol. s r. o.
  Ing. Markéta Novotná, 

odbor občansko-správní

Pozvánka na pivní slavnosti
Pátek 22. června 
14.00 přátelské fotbalové utkání  Měst-
ská policie hl. m. Prahy x Policie ČR
14.00–18.00 vodní záchranáři na Náves-
ním rybníku
14.00–16.00 přílet vrtulníku PČR
15.00–18.00 PČR – dynamická  ukázka 
zásahu + info stánek
16.00  tenisová školička – den otevře-
ných dveří  
17.00 městská policie – ukázka výcviku psů
17.20 Sbor dobrovolných hasičů Praha-
-Újezd – mládež, ukázka požárního útoku 
Doprovodný program
15.00–18.00 harmonikář    
18.00–23.00 Stanley's Old Boys Lobkowicz

Sobota 23. června   
8.00–17.00  PRD CUP – fotbalový turnaj 
v malé  kopané 
10.00–17.00  volejbalový turnaj žen 
Doprovodný program
celý den dětská nafukovací atrakce 
15.00–17.00 harmonikář 
17.00–20.00 kapela Rain  
18.00 vyhlášení výsledků turnaje  PRD 
CUP   
20.00–01.00 večerní zábava – skupina 
Horváth Band 

Parkování soukromých vozidel je omeze-
no! Použijte prosím autobus č. 363, za-
stávka K Sukovu.

Městská část Praha-Újezd 
ve spolupráci s pivovarem Lobkowicz 
pořádá

Začínáme v pátek 22. 6. 2018
Končíme v sobotu 23. 6. 2018 
Kde: SK Újezd Praha 4,  
Nad Statkem 118

KULTURNÍ PROGRAM
PIVNÍ SOUTĚŽE
SPORTOVNÍ UTKÁNÍ

KULTURNÍ PROGRAM
PIVNÍ SOUTĚŽE
SPORTOVNÍ UTKÁNÍ

PIVNÍ 
SLAVNOSTI 
2018

PIVNÍ 
SLAVNOSTI 
2018

Milíčovské kopce

Úklidová akce
Městská část Praha-Újezd společně se 
Sborem dobrovolných hasičů Praha-Újezd 
uspořádaly v neděli 15. dubna jarní úkli-
dovou akci Milíčovských kopců. S potě-
šením musíme konstatovat, že vzhledem 
ke skutečnosti, že kopce a jejich přilehlé 
okolí pravidelně uklízíme, nasbíráme kaž-
dým rokem menší množství odpadků.  
Letos to bylo 1 200 kg, což je nejméně 
ze všech uplynulých ročníků. 
Městská část při každém úklidu obstará-
vá ochranné pomůcky, pytle a velkoob-
jemový kontejner na odvoz nasbíraných 
odpadků. Samozřejmostí je zajištění do-
statečného pitného režimu, pro nejmenší 

účastníky byla připravena malá sladkost 
a všichni přítomní si po skončení akce 
mohli na připraveném ohništi opéct buřta.
Velmi nás těší účast rodičů s dětmi 
a dobrovolníků z organizace Trash Hero 
Praha, za kterou jim moc děkujeme. Stej-
ně tak děkujeme organizátorům a těšíme 
se na další spolupráci v příštím roce.
Řádění vandalů na kopcích
V souvislosti s péčí o Milíčovské kopce 
bohužel musíme konstatovat, že ne všem 
občanům záleží na vzhledu okolí a ochra-
ně či údržbě zeleně. Necelý týden po vy-
sázení 20 kusů jedliček na druhém kopci 
jich několik neznámí vandalové vytrhali  
a ukradli.  Václav Drahorád, starosta

Stavění májky a nepálení čarodějnic
Stavění májky a pálení čarodějnic je 
v Újezdu již dlouholetou tradicí. I v letoš-
ním roce jsme si 30. dubna připomněli 
tento stále udržovaný lidový zvyk. 
Příprava začala již ve čtvrtek 26. dubna, 
a to opracováním sedmnáctimetrové-
ho smrku, který městské části darovala 
Dendrologická zahrada. Strom byl zbaven 
kůry a větví a na jeho špičku byl umístěn 
věnec s barevnými pentlemi. V pondělí 
30. dubna se již od rána připravoval pro-
stor „u skály“, kde se uklízelo, sekala se 
tráva, stavěla se malá hranice a zázemí 

mobilního občerstvení. V odpoledních 
hodinách na újezdském náměstí členo-
vé SDH společně s dobrovolníky pomo-
cí lan a žebříku vztyčili májku a ukotvili ji 
v zemi. Společně se starostou si poté 
všichni zúčastnění za skvěle odvedenou 
práci připili. Ve večerních hodinách měla 
být v prostoru „u skály“ zapálena hranice 
s čarodějnicí. Bohužel vzhledem k poča-
sí byla vydána pro území Prahy výstra-
ha na nebezpečí požáru. Podle nařízení 
 hl. m. Prahy to mimo jiné znamená zákaz 
rozdělávání nebo udržování otevřeného 

ohně. I když jsme s nařízením nesouhlasili, 
nezbylo nám nic jiného než ho respekto-
vat. Zákaz se totiž vztahoval i na ohláše-
ná pálení, u kterých jsou přítomni členové 
sboru dobrovolných hasičů. Hranici jsme 
rozebrali a čarodějnici upálili 26. května 
na Májové veselici. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě stavění májky a nepá-
lení čarodějnice, zejména členům Sboru 
dobrovolných hasičů Praha-Újezd, Haně 
Kovandové, Janě Draštíkové a Zuzaně 
Fialové.

Václav Drahorád, starosta
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO 
SENIORY: Z Černého mostu 
do Ctěnic
Dne: 14. června 2018 (čtvrtek)
Sraz: v 10.00 hod. před stanicí met-
ra „B“ Černý Most – nahoře od příjez-
du z Prahy
Délka trasy: 10 km
Trasa: Od  metra půjdeme 
cestou do Satalic přes obo-
ru do Vinoře, odkud projde-
me lesíkem k zámku Ctěnice. 
Vinořský park  je  přírodní re-
zervací, kterou tvoří býva-
lý  zámecký park. Rozkládá 
se na  jih  od  městské čás-
ti Praha-Vinoř. Na jihozápadě 
je alejí spojena s přírodní pa-
mátkou Bažantnice v Sata-
licích. Území je převážně za-
lesněné  s  výstupy několika  pramenů. 
Je ohraničené pískovcovými skalami. 
Zámek Ctěnice je jedinečným zámec-
kým  a  hospodářským  areálem se 
středověkým původem, postupně 
byl upravován do renesanční a poz-
ději i do barokní podoby.
Cesta je nenáročná. Trasou vás pro-
vede paní Věra.

Seniorský turnaj v pétanque

Aktivně strávené odpoledne při hře 
pétanque si užili účastníci přihlášení 
do amatérského turnaje, který se usku-
tečnil 10. května v zahradě v Křejpské-
ho ul. Letos se zaregistrovalo šestnáct 
družstev, které jsme rozdělili do čtyř sku-
pin. Do  hry se seniory se také zapojil 
Ing. Petr Dvořák, ředitel Jihoměstské a.s. 
A již po prvních rozstřelech bylo patrné, 
že všechny pohltila soutěžní atmosféra.
Počasí přálo a ani přes bouřkové mra-
ky nakonec nespadla jediná kapička. 
Z  jednotlivých skupin se do finále po-
stupně vyprofilovala čtyři družstva, 
která soutěžila o vítězné pozice. 
První tři družstva si odnesla ocenění 
a věřím, že všichni ostatní příjemný po-
cit ze sportovního zážitku.
Děkujeme všem účastníkům, kteří se 
k nám přidali bez ohledu na zdatnost 

a užili si kouzlo této hry. 
Bc. Jana Holubová

Cykloprojížďka pro aktivní 
seniory: Z Jižáku cestou králů 
na Karlštejn
Dne: 20. června 2018 (středa) 
Sraz: v 9.00 hodin Háje, u Komunit-
ního centra – kostel M. Terezy 
Délka trasy: cca 43 km, dle fyzické 
kondice je možné individuální zkráce-

ní či prodloužení trasy (cyklostez-
ka na Karlštejn a zpět víceméně 
kopíruje stanice vlaku).

Trasa: J. Město – Kunratice – Li-
buš, Modřanskou roklí k  pří-

vozu, přes Vltavu na trasu 
A1, podél Berounky k  cíli. 
Z Karlštejna vlakem do Pra-

hy. Pro výkonnější: prodlou-
žení do Srbska či Berouna nebo návrat 
z Karlštejna na kole až domů :-)
Podmínkou účasti  je cyklistická hel-
ma, náhradní duše nebo lepení 
na opravu. Doporučena lehká svačina 
a pití dle potřeby. Další občerstvení 
po cestě. Výlet se nekoná v případě 
deštivého počasí. Kontakt: Bc. Jana 
Holubová: 724  603  317,  e-mail:   
poradenstvi@jmsoc.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PRŮVODCEM: Kolem dvou radnic přes Malé náměstí
Dne: 5. června 2018 (úterý)
Sraz: ve 14 hodin v hale stanice metra 
Staroměstská (vyjet pojízdnými schody 
nahoru do vestibulu)
Co se dozvíte? 
Jak to bylo s  mistrem Hanušem a  proč 
chtěli dát orloj do starého železa v 18. sto - 

letí. Jak se alegorická socha Vltavy na-
zývaná Terezka na Mariánském nám. má-
lem stala nejbohatší sochou na světě.
Kontakt pro dotazy v  pracovní dny 
Bc.  Jana Holubová: pondělí–pá-
tek 8.00–14.00, tel.: 724 603 317, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Přijmeme POMOCNOU SÍLU DO 
KUCHYNĚ do Stravovacího centra, 
Křejp ského 1502/8, Praha 11
Požadujeme: praxe v oboru, zdravotní 
průkaz, trestní bezúhonnost.
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pra-

covní doba PO–PÁ. Nástupní mzda 
16.000 Kč. Osobní ohodnocení po zku-
šební době, 5 týdnů dovolené.
Kontakt: H. Velebilová, vedoucí SC,  
tel.:  724 603 314,  
e-mail: krejpskeho@jmsoc.cz

Pro všechny turistické a komentované procházky platí:
Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor 
nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizo-
váním fotografií během akcí vyjádřete prokazatelně před zahájením. 
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PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN 
S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ: 

Přijďte si s  námi sdílet 
radost z  pohybu a  za-
hnat samotu. Můžete 

se připojit kdykoliv i  bez 
objednání. Hole 

na Nordic walking 
vlastní, není mož-

nost zapůjčení. Dů-
ležitá je dobrá obuv. 

Vycházíme prakticky 
za každého počasí.
Kdy: 5. 6., 12. 6.,  

19. 6., 26. 6. 2018 
vždy v 10.00 hodin

Kde: skupina se schází před ob-
jektem centra FILIPOVKA, Filipo-
va 2013/1, Chodov (spojení – bus  
č. 135 do  zastávky Dědinova 
na Jižním Městě II).

MEZI DOMY V KVĚTNU
Květen MEZI DOMY byl plný narozeni-
nových oslav, děti si vychutnávaly naši 
skvělou zmrzlinu a našli si k nám ces-
tu i senioři, kteří si v naší zahradě za-

hráli pétanque. Jejich sportovní aktivita 
vyvrcholila poslední den v květnu, kdy 
jsme je mohli podpořit v rámci sportov-
ního dne. 

MÁTE TAKÉ CHUŤ ZACVIČIT SI?
Pokud byste také rádi dopřáli své-
mu tělu a duši trochu pozornosti, rádi 
vás přivítáme na  našich pravidelných 
lekcích TAI-CHI, které se konají každé 
pondělí od  18.30 do  19.30. Pro ma-
minky s dětmi máme také tip: TANEC 

NA MÍČÍCH, který se koná každý druhý  
čtvrtek (v  červnu budou lekce  
7. 6. a 21. 6.). Tyto kurzy bychom rádi 
otevřeli také od  září, máte tedy jedi-
nečnou příležitost vyzkoušet si je ješ-
tě před létem.

PŘEDNÁŠKA O EKOVESNICI SIEBEN LINDEN A VZNIKAJÍCÍ EKOVESNICI V ČR
Přijďte se seznámit s  aktivitami 
spolku ZEMĚSOUZNĚNÍ, který usi-
luje o  založení první plnohodnotné 
ekovesnice v ČR! Inspirace z úspěš-
né komunitní ekovesnice Sieben 
Linden nám může ukázat nový po-

hled na  to, jak bychom mohli na-
hradit konzumní společnost. Tato 
nová cesta muže přinést udržitelný 
a šťastný život mnoha dalším gene-
racím. Přijďte MEZI DOMY ve čtvrtek  
28. 6. v 18.30 hod. 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU A DVA MĚSÍCE PRÁZDNIN
Konec školního roku se nezadržitel-
ně blíží, zveme vás přivítat prázdni-
ny do MEZI DOMY. Přes léto budeme 
mít zavřeno, v  červnu máte tedy po-
slední příležitost namlsat svoje jazýč-

ky dobrůtkami z naší kavárny. Těšíme 
se na vás! 
Za celý tým KC MEZI DOMY vám přeje 
krásný červen

Andrej Mikulka

Seniorský výlet 

S  finanční podporou městské části  
Prahy 11 se uskutečnil dne 26. dubna 
výlet seniorů z  Jižního Města do  Kuk-
su a Kladrub nad Labem, který připravila  
Jihoměstská sociální a.s.
Plný autobus vyjel krátce po sedmé ho-
dině. Po  příjezdu na  parkoviště v  Kuk-
su jsme museli překonat náročnější úsek 
cesty přes údolí k  vlastnímu citlivě zre-
konstruovanému hospitálu. Základním 
okruhem nás provedla průvodkyně, která 
zde působí již řadu let, a tak výklad často 
zpestřila i  různými zajímavostmi, zejmé-
na v hrobce hraběte F. A. Šporka. Po vy-
datném obědě jsme se prošli energií nabí-
jející bylinkovou zahradou, nakoupili něco 

zdravého v místním obchůdku se zdravou 
výživou a vydali se na cestu do jednoho 
z  nejstarších hřebčínů na  světě. Zblízka 
jsme obdivovali ušlechtilost a  noblesu 
starokladrubských koní. 
Prohlídka stájí, úžasný výklad obou prů-
vodkyň a setkání naživo s tímto ušlechti-
lým plemenem pohltilo všechny účastníky 
zájezdu. Trochu jsme se zde pozdrželi, ale 
stálo to za to.
Do Prahy jsme se vrátili v pořádku v sedm 
večer plni zážitků umocněných krásným 
slunečným počasím. Dle reakcí zúčastně-
ných si den všichni užili a  pro ty, kteří se 
nedostali na  jaře, plánujeme pokračování 
v podzimním termínu.  Bc. Jana Holubová

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat sociál-
ní pracovnici z JMS a.s. paní Janě 
Holubové  za její práci. Je až k ne-
víře, co tato křehká žena všechno 
pro nás seniory zvládne. Všechny 
akce, které se konají, jako např. 
Maškarní, Velikonoce, Pálení čaro-
dějnic, plavba lodí, rekreace, Spor-
tovní hry, Vánoce, Silvestr a další, 
jsou vždy pečlivě připravené včet-
ně soutěží a odměn soutěžícím.

V letošním roce kromě jiných měla 
největší práci s  výletem do  Kuk-
su a  Kladrub, který byl perfektně 
připravený, se zajímavým výkla-
dem a bylo postaráno i o oběd pro 
účastníky zájezdu. Tento výlet ne-
byl jen pro seniory z klubů a  DPS, 
ale i  pro seniory z  celého Jižního 
Města a  konal se pod hlavičkou 
MČ Praha 11.

Je však s  podivem, že vstupen-
ky na výlet byly prodávány v DPS 
Šalounova, kde od  fronty zájem-
ců paní Holubová musela vyslech-
nout nepěkné poznámky těch, 
na které se již nedostalo. Snad by 
to šlo pro  příště vyřešit jinak.
Ještě jednou vřelý dík paní Holu-
bové za  její pečlivou a  náročnou 
práci pro nás seniory. Moc si jí vá-
žíme a doufáme, že to s námi i na-
dále ještě dlouho vydrží, protože 
ji máme všichni moc rádi. Zároveň 
také bychom chtěli poděkovat ce-
lému týmu personálu  z  JMS a.s., 
který se o nás při všech těchto ak-
cích vzorně stará.

Za 2. klub seniorů V. Rysková
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English City Camp

WORKSHOP
Y

SPORT
Y
ANGLIČT

INA
TÝM Z USA

HRY

příměstský tábor 
s angličtinou  pro děti 

ve věku 10–14 let

9.–13. 7. 2018

EDUCAnet, Roztylská 1, Praha - Chodov
Cena 2700 Kč. Hodiny zábavné angličtiny, 

tvořivé dílny, sport a další. 
Přihlášky na www.younglife.cz v sekci Praha

Pořádá Young Life Praha za podpory EDUCAnet Praha 
kontakt: Marek Šrámek, 608 204 279, marek@younglife.cz
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Skupiny Crescon a Ungelt připravují u stanice metra Roztyly nový projekt domova pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory a zdravotnického zařízení s více než 10 odbornostmi.

Domov Sofi e
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Nenechte se 
připravit o svou 
nemovitost!

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na známých adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Nestyďte se za své dluhy.
Přijďte k nám se ZDARMA poradit! 
Najdeme pro Vás nejvhodnější řešení.

Máte dluhy, exekuce, exekuční 
příkaz k prodeji nemovitosti?

Narazili jste na lichváře?

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

Někdo Vás podvedl? 

Prodej bytové jednotky 4+1, 
užitná plocha jednotky 78m2, 
v osobním vlastnictví. Jednot-
ka se nachází v 2. podlaží z 
13.

PRODEJ BYTU 4+1
Křejpského, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
72m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí ve 6. podlaží ze 7.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Matúškova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
73m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí ve 12. podlaží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Benkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha jednotky 28m2, 
v osobním vlastnictví. Byto-
vá jednotka se nachází ve 8. 
podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 1+kk
Přeštická, Hostivař

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
77m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
1. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Nechvílova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
77m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
2. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Petýrkova, Chodov 

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 71m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 7. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 79m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 3. podlaží z 4.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Jurkovičova, Háje
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   Návrh Metropolitního plánu (MPP) – výřez hlavního     výkresu s územím MČ Praha 11 pro společné jednání

podrobnější informace a legendu k mapě naleznete na webových stránkách:
https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/



   Návrh Metropolitního plánu (MPP) – výřez hlavního     výkresu s územím MČ Praha 11 pro společné jednání

podrobnější informace a legendu k mapě naleznete na webových stránkách:
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16 Život na Jižním Městě

Návrh Metropolitního plánu (MPP) – výřez hlavního 
výkresu s územím MČ Praha 11 pro společné jednání

Území hl. m. Prahy je v rámci MPP rozděleno do tzv. „lokalit“. Lokalita je ohrani-
čená část území se společnou regulací popsanou v rámci tzv. krycího listu lokality 
(příloha MPP č. 8).

Návrh MPP ve společném jednání je vy-
staven od 27. 4. 2018 do 26. 7. 2018 
v novém Centru architektury a městské-
ho plánování (CAMP) v sídle zpracovatele 
návrhu Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy (IPR Praha) na adrese Vyšehrad-
ská 51, Praha 2 (ÚT až NE 9.00–21.00 
hodin). Na výstavě jsou připraveni odbor-
níci z řad zpracovatele IPR Praha pro pří-
padné dotazy. Kromě výstavy je možné 
se seznámit s návrhem MPP i z pohodlí 
domova. Celý návrh s možností prohlí-
žení či stažení jednotlivých dokumentů 
lze nalézt na http://plan.iprpraha.cz/cs/
metropolitni-plan. V CAMPu jsou průběž-
ně pořádány i večerní veřejné přednáš-

ky, zatím známé červnové termíny jsou  
13. 6. 2018 od 19:00 hodin a 28. 6. 
od 19:00 hodin. Program přednášek i dal-
ších akcí je uveden na http://praha.camp/. 
S návrhem MPP je možné se seznámit 
i přímo v ulicích Prahy. Od 2. 5. 2018 
do 28. 6. 2018 podniká tour po měst-
ských částech mobilní infostánek IPR Pra-
ha. Harmonogram návštěv je zveřejněn na 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/
dokumenty/predstaveni_mp_harmo-
nogram_3.pdf. Naši městskou část 
navštíví infostánek v PO 11. 6. 2018 
(12:00–20:00 hodin) a v ÚT 12. 6. 2018 
(10:00–18:00 hodin) u  OC Chodov. Dne 
11. 6. 2018 se předpokládá zveřejně-

ní veřejné vyhlášky s oznámením konání 
společného jednání s odborným výkla-
dem. Toto jednání je naplánováno na  
27. 6. 2018 od 9.00 hodin ve Střední hale 
Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Pra-
ha 7. Konečný termín pro připomínky ve-
řejnosti je 26. 7. 2018 a je nutné je do to-
hoto termínu doručit písemně pořizovateli 
(Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního 
rozvoje, Jungmannova 35, Praha 1).
Další základní informace k MPP ve vzta-
hu k naší městské části lze průběžně 
najít na https://www.praha11.cz/cs/
uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-
-a-uzemni-planovani/uzemni-plan/metro-
politni-plan/.

Lokality vymezené na území MČ Praha 11:

Název lokality
Rozloha 
lokality 
(ha)

Typ struktury
Využití  
lokality

transformační (T) či rozvojové (R) plochy 
v rámci lokality

062 / Chodov – komerce 46 hybridní obytné 411/062/2084 (T)

063 / Chodovec 50 hybridní obytné

413/063/2148 (R)

413/063/2659 (R)

411/063/2256 (T)

412/063/5287 (T)

076 / Roztyly 24 hybridní obytné
411/076/2082 (T)

411/076/2083 (T)

077 / Opatov 25 hybridní obytné
411/077/2095 (T)

411/077/2347 (T)

185 / Chodovec – rozvoj 27 heterogenní obytné

415/185/4018 (T+R)

413/185/2396 (R)

413/185/2699 (R)

361 / Starý Spořilov 79 zahradní město obytné 412/361/5065 (T)

363 / Starý Chodov 67 zahradní město obytné - 

364 / Litochleby 35 zahradní město obytné -

365 / Staré Háje 28 zahradní město obytné -

542 / Sídliště Chodov 51 modernistická obytné -

549 / Sídliště Horní Roztyly 68 modernistická obytné 411/549/2257 (T)

552 / Sídliště Jižní Město I sever 78 modernistická obytné 413/552/2697 (R)

553 / Sídliště Jižní Město I jih 273 modernistická obytné

413/553/2007 (R)

411/553/2038 (T)

411/553/2039 (T)

411/553/2040 (T)

413/553/2008 (R)

415/553/4043 (T+R)

634 / Na Jelenách 29 areál produkce produkční
415/634/4067 (T+R)

413/634/2271 (R)

721 / Chodovská radiála 45 lineární produkční -

842 / Centrální park Jižní Město 14 parkové prostranství rekreační -

915 / Trojmezí 156 leso-zemědělská krajina rekreační
412/915/5301 (T)

412/915/5302 (T)

917 / Milíčovská rybniční soustava 79
zemědělsko-rybniční 
krajina

přírodní
412/917/5152 (T)

412/917/5164 (T)

936 / Hrnčíře – Kateřinky 178
zemědělská krajina 
v rovině

rekreační

412/936/5160 (T)

412/936/5161 (T)

412/936/5298 (T)

977 / Krčský les 321 krajina výrazných údolí rekreační -

978 / Hostivařský les 261 krajina výrazných údolí rekreační -



Příměstské tábory
Za podpory MČ Praha 11 se konají i letos letní jednoden-
ní příměstské tábory pro jihoměstské děti v době letních 
prázdnin od 2. 7. do 31. 8. 2018. 
Některé tábory jsou určeny i pro děti 
od 3 let! 

Na základě poptávkového řízení bylo vy-
bráno 8 organizátorů, kteří budou tyto tá-
bory během letních prázdnin organizovat. 

Dům dětí a mládeže Jižní Město

(převážně pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: každý týden se bu-
dou konat tábory s rozdílným zaměřením 
a tematikou – např. všeobecný, sportov-
ní, taneční, florbalový, animační, lego ro-
botika a další zajímavé tábory. 
Termín konání: 2. 7. 2018–31. 8. 2018 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Dům dětí a mládeže Jižní 
Město – Šalounova 2024 a Květnového 
vít. 2126 
Kontakty: 
tel.: 778 496 948, 778 473 546
e-mail: kumperova@ddmjm.cz
kontaktní osoba: Mgr. Marie Kumperová 
web. stránky: www.ddmjm.cz
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
160 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Sportlines a.s. – středisko volného času

(pro děti 6–15 let, dle dohody lze při-
jmout i děti od 3 let)
Specifikace tábora: každý týden se bude 
konat tábor na jiné téma: miniolympiáda, 
piráti, indiáni a western, vědci, superhr-
dina. V rámci aktivit bude připraven pro 
děti i celodenní výlet, pohybové aktivity, 
lanové překážky, netradiční sporty a sou-
těže, celotáborová hra atd. 
Termín  konání: 2. 7. 2018–31. 8. 2018 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: ZŠ Mikulova 1594,  
Praha 4
Kontakty: tel.: 702 286 731
e-mail: pt@sportlines.cz; 
koncitikova@sportlines.cz 
kontaktní osoba: Gabriela Končitíková 
webové stránky:  
www.primestske-tabory-praha11.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 
činí 190 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ 
Praha 11. 

JS FAN tábory s.r.o. 

(pro děti 5–12 let)
Specifikace tábora: tábor  
 

spojený s výukou angličtiny 
Termín konání: 23. 7. 2018–10. 8. 2018 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: budova ZŠ a MŠ Květno-
vého vít. 1738/14 (v základní škole) 
Kontakty: tel.: 776 723 036
e-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
kontaktní osoba: Lucie Prokopová 
webové stránky: www.jsfan.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
310 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Kroužky, o.p.s. 

(pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: zážitkový příměst-
ský tábor – celotáborová hra, výlety, 
míčové hry, výtvarné aktivity, vědecké 
pokusy a mnoho dalšího. 
Termín konání: 9. 7. 2018–24. 8. 2018 
(vždy od 7.30 do 17 hod.) 
Místo konání: ZŠ Květnového vít. 1554
Kontakty: tel.: 608 995 523
e-mail: radmila.rezacova@krouzky.cz
kontaktní osoba: Radmila Řezáčová 
webové stránky: http://krouzkynadmonin-
cem.krouzky.cz/tabory/primestske-tabory 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
300 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Cestovní kancelář – Sport s.r.o. 

(pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: hry v přírodě (lanové 
překážky), celodenní výlet, aquapark, mí-
čové hry (kopaná, volejbal, vybíjená, soft-
bal), celodenní dobrodružné hry (dobývá-
ní hradu, hledání pokladu, trifidi, skákací 
hrad), den plný sportu a soutěží (atletic-
ké soutěže, cyklovýlety, koloběžky) atd.
Termín konání: 2. 7. 2018–31. 8. 2018 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: ZŠ a SŠ Kupeckého (Mod-
rá škola) 
Kontakty: tel.: 725 00 62 62 – přihlášky 
Marcela Živělová, Jana Borovcová 
e-mail: info@sportacek.com 
webové stránky: www.taborypraha11.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
190 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Avedonna Agency, s.r.o. 

(pro děti 3–15 let)
Specifikace tábora: každý tý-
den se bude konat tábor na jiné 

téma: např. safari, tábor s Aste-
rixem a Obelixem, po stopách ko-

coura Mikeše, indiánské léto, v džung-
li, hurá do Mirakula, cesta kolem světa 

a další zajímavé výlety. 

Termín konání:  
2. 7. 2018–31. 8. 2018 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Kulturní centrum Zahrada, 
Malenická 1784 – Jižní Město II
Kontakty: tel.: 605 266 094
e-mail: vylety@avedonna.cz
kontaktní osoba: Monika Svobodová 
webové stránky: www.primestak.cz
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
290 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Martina Stříteská – Pilné včelky

(pro děti 4–7 let) 
Specifikace tábora: každý týden se bude 
konat tábor na jiné téma: míčové hry 
v přírodě, kuchtíci, hrajeme si na povo-
lání, keramika, olympijské hry, z pohádky 
do pohádky atd.
Termín konání: 2. 7. 2018–31. 8. 2018 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Rodinné centrum Pilné 
včelky, Pacajevova 30 
Kontakty: tel.: 608 522 210
e-mail: info@rcpilnevcelky.cz
kontaktní osoba: Martina Stříteská 
webové stránky: www.rcpilnevcelky.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
250 Kč/1 dítě/den (kromě dvojjazyčně ve-
deného tábora) – do vyčerpání finančního 
příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Dita Krhovská – Ateliér pro Radost 

(pro děti 5–15 let)
Specifikace tábora: kresba tužkou, rud-
kou, uhlem, malba pastelem, akvarel, 
malba temperou na plátno, výlety a další 
umělecké aktivity – každý týden na jiné 
téma např.: umělcova cesta kolem světa, 
indiánské umění, láska k umění, umělec 
v nás, umělcem v 5 dnech, malíř na ces-
tách, barevný svět, přátelství jako cesta 
k umění atd. 
Termín konání: 2. 7. 2018–31. 8. 2018 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Ateliér pro Radost,  
Bachova 1568
Kontakty: 
tel.: 608 515 631
e-mail: atelier@atelierproradost.cz
kontaktní osoba: Dita Krhovská
webové stránky: www.atelierproradost.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
400 Kč/1 dítě/den - do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

V ceně tábora je vždy zahrnuta dopo-
lední i odpolední svačina, oběd a pitný 
režim během celého dne. MČ Praha 11 
přispívá na tábory částkou 100 Kč/ 
1 dítě/den. Více informací k tábo-
rům najdete na webu MČ Praha 11  
(www.praha11.cz). MČ Praha 11 ne-
odpovídá za organizaci a průběh jed-
notlivých příměstských táborů! 



Na první pohled má název divadelně-
-koncertního galavečera letošního roční-
ku Tónů Chodovské tvrze obdobnou ra-
zanci jako známé husitské zvolání „Hrrr 
na ně!“. Přesto jsme se raději s žádostí 
o bližší vysvětlení obrátili na osobu nej-
povolanější, totiž na autorku scénáře, ale 
zároveň i stěžejní interpretku jak herec-
kého, tak i instrumentálního partu Zdeň-
ku Žádníkovou Volencovou.

V programu letošního ročníku tradiční-
ho festivalu jde o jediný koncert „s vy-
křičníkem“. Předznamenává i tento 
ryze formální náznak, že půjde opravdu 
o výjimečnou událost? 
Poměrně krátce po premiéře, která se 
na sklonku května uskutečnila na Žo-
fíně, představíme divákům na nádvoří 
Chodovské tvrze unikátní koncertní po-
řad s divadelními prvky, v němž přední 
čeští virtuosové nejenom hrají původní 
hudební party, ale zároveň i představují 
scény z osobního života geniálního skla-
datele Antonia Vivaldiho. A ten vykřičník 
má hned dva významy, které pochopíte 
na konci představení.

Kdy se nápad na toto scénické obohace-
ní Vivaldiho hudby zrodil? 
Zhruba před dvěma lety mě oslovil Ja-

roslav Svěcený, zda bych se pokusila 
propojit interpretaci Vivaldiho hudby 
s moderní a vtipnou dramatickou for-
mou. Vznikl tak „koncert v divadle“ 
a zároveň „divadlo v koncertě“. A Ja-
roslavu Svěcenému jsem také přisou-
dila hereckou roli – jak jinak, zahraje 
si nejenom Vivaldiho skladby jakožto 
houslista, ale Vivaldiho samotného… 
A ráda bych zmínila, že různé herecké 
party mají všichni členové komorního 
orchestru. 

Je pravda, že budete v programu gala-
večera uvedena nejenom jako scenárist-

ka, ale také jako flétnistka, a dokonce 
jako herečka? 
Ano, s Jaroslavem Svěceným jsem nastu-
dovala i part Vivaldiho flétnového koncer-
tu, neboť jsem již řadu let žačkou vynikající 
české flétnistky Magdaleny Tůmové Bílko-
vé, první ženské vítězky soutěže Pražské-
ho jara. A zahraju si i obě osudové ženy 
Antonia Vivaldiho. Pan Svěcený se stal pro 
tento projekt hercem a mně „na oplátku“ 
dopřál adrenalin v podobě živého hraní 
s orchestrem. Když dohraji třetí větu, mám 
tepovku zralou na příjem na kardiologii. 

Pokud tomu dobře rozumím, vy sama se 
tedy na nádvoří Chodovské tvrze objeví-
te hned ve dvou dvojrolích…
Je tomu tak – stávám se jak flétnistkou, 
tak hereckou představitelkou, a to hned 
dvou dam, které vstoupily do života geni-
álního skladatele. Hraji jeho múzu a dlou-
holetou přítelkyni Annu Girò a samozřej-
mě jeho maminku Camillu Vivaldi. 

Máte spolu s Jaroslavem Svěceným 
s tímto projektem další plány?
V druhé polovině roku 2018 budou násle-
dovat koncerty po celé České republice 
a v roce 2019 se v německé a anglické 
mutaci přidají i evropské destinace. Vy si 
však v žádném případě nenechte ujít pro-
vedení v rámci letošních Tónů Chodovské 
tvrze – ostatně i nám právě na tomto ve-
čeru nesmírně záleží! (vf)

Na Vivaldiho!

Vstupenky k dostání na pokladnách  
Chodovské tvrze i KC Zahrada nebo také online  
na www.chodovskatvrz.cz

10. 7. 2018 – 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ  
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Julie Svěcená – housle
Karolína Žmolíková – soprán
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr

Plné vstupné 550 Kč | Senioři 450 Kč | ZTP 275 Kč

10.–18. července

Tóny
Chodovské
tvrze2018

11. 7. 2018 – 20.00 hodin
JAROSLAV SVĚCENÝ a CIGÁNSKI DIABLI
Plné vstupné 590 Kč | Senioři 490 Kč | ZTP 295 Kč

12. 7. 2018 – 20.00 hodin
NA VIVALDIHO!
Divadelně-koncertní galavečer
Jaroslav Svěcený – housle a role Antonia Vivaldiho
Zdeňka Žádníková Volencová – role Anny Giró 
a Camilly Vivaldi
Virtuosi Pragenses Collegium

Plné vstupné 550 Kč | Senioři 450 Kč | ZTP 275 Kč

17. 7. 2018 – 20.00 hodin
ŠANSON V GALA
Renata Drössler – zpěv
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Petr Ožana – klavír
Zdeňka Žádníková Volencová – flétna, autorka scénáře

Plné vstupné 450 Kč | Senioři 350 Kč | ZTP 225 Kč

18. 7. 2018 – 20.00 hodin
KLASIKA A JAZZ BEZ FRAKU
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Tom Vybíral Trio:
Tomáš Vybíral – kontrabas a bicí
František Krtička – piano, vibrafon a aranže
Ondřej Štajnochr – kontrabas a baskytara
Collegium Jaroslava Svěceného

Plné vstupné 450 Kč | Senioři 350 Kč | ZTP 225 Kč
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KULTURNÍ JIŽNÍ  

MĚSTO o. p. s.

Malenická 1784

148 00 Praha 11

Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154,  

197 – zast. Jarníkova, pak 3 minuty chůze.

Metro Opatov, bus 177 – zast. U Kunratic-

kého lesa, pak 7 minut chůze. Od Centra 

Chodov 10 minut chůze. Otevřeno po–čt 

8.00–21.00, 

pá 8.00–18.00 nebo dle programu.

PROGRAM ČERVEN 2018
KONCERTY:
 7. 6. The Led Farmers– od 20.00. 
Po úspěšném koncertu v únoru loňského 

roku se skvělá kapela z Irska opět vrací 

na Zahradu!

 19. 6. Queenie – World Queen Tribute 
Band – od 20.00. Koncert úspěšné reviva-

lové skupiny, kterou spojuje láska k hudbě 

legendárních Queen. Koncert je k stání.

 21. 6. Country večer u ohně s kapelou 
Knokaut – od 19.00. Večer plný country 

a trampských písní u táboráku s kapelou 

Knokaut. Přijďte na stylové zakončení hu-

dební sezóny v Zahradě! Buřty zajištěny.

DIVADLO:
 9. 6. Divadlo NeoM: Dámský krejčí – 
od 19.30. Komediální hra z 30. let o věčně 

nevěrném doktorovi, který se vydává 

za krejčího, aby románky skryl před manžel-

kou. A do toho všeho přijede na návštěvu 

tchýně…

 17. 6. Hotel na konci světa – od 19.00. 
Autorská komedie amatérského divadelního 

spolku Nahoďto pod DDM Hobby centrum 

Praha 4.

 25. 6. Peter Shaffer: Černá komedie 
– od 19.00. Jedna z nejzábavnějších a nej-

duchaplnějších her v podání amatérského 

divadelního souboru při ZŠ Campanus.

 28. 6. Sue Townsendová: Tajný deník 
Adriana Molea – od 18.00. Vlastní drama-

tizace příhod mladého puberťáka v podání 

žáků 2. stupně ZŠ Campanus.

KINO KLUB ZAHRADA:
 4. 6. Hastrman – od 19.00. Příběh jedné 

lásky, jedné vášně a jedné krajiny. Romantický 

thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli. ČR, 2018, 

100 minut. Nevhodné pro děti do 12 let.

 11. 6. Tři billboardy kousek za Ebbin-
gem – od 19.00. Mildred zavraždili dceru, 

a protože se vyšetřování už několik měsíců 

bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat… 

Komedie/Drama. USA/VB, 2017, 115 mi-

nut. EN/CZ titulky. Nepřístupné do 15 let.

 18. 6. Planeta Česko – od 19.00. První 

celovečerní dokument o české přírodě uka-

zuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin 

KC ZAHRADA žijících kolem nás zcela zblízka. ČR, 2017, 

81 minut. Komentář čte Kryštof Hádek. 

Přístupné.

 20. 6. Slepý Gulliver – od 19.00. Open 

air projekce dokumentárního filmu za osobní 

účasti scénáristy a režiséra Martina Ryšavého. 

Snímek pojednává o rozostřeném vidění světa 

a cestovateli, který hledá způsob, jak jej pocho-

pit, uspořádat a sdělit. ČR, 2016, 104 minut.

DĚTEM:
 1. 6. Dětský den na Chodovské tvrzi – 

od 14.00. Tradiční dětský den, který vás 

přenese na pouť; do světa plného klasických 

dětských her, cukrové vaty, kolotočů a papí-

rových růží.

PROGRAM: 14.00–17.00 Hry pro děti, 

deskohraní, kolotoč, skákací hrad, střelnice, 

výtvarné dílny a mnoho dalšího. Od 17.00 

pohádka Suprkluk. Hraje Studio Damúza 

na nádvoří Chodovské tvrze.

VÝSTAVY:
 4. 6.–30. 6. Čáry, čmáry, malování
Výstava žákovských prací ZUŠ a ZŠ Prahy 11. 

Vernisáž 4. 6. od 18.00. Zahrají kytarové 

soubory ZUŠ Jižní Město a ZUŠ Hostivař.

DALŠÍ AKCE:
 5. 6. Drum circle – od 17.30 skupino-

vé bubnování pro rodiče s malými dětmi, 

od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 6. 6. Divadelní představení souborů 
ZUŠ Jednabáseň, Eláhop!, Prtě a Pískle – 
od 18.00. Program: J. Werich: Splněný sen, 

A. Lingrenová: Pipi Dlouhá punčocha, O co 

jde a koláž básní.

 8. 6. Koncert Akademie 55+ – od 18.00. 
Závěrečné vystoupení studentů Akademie 55+.

 9. 6. Sobotní výtvarná dílna – od 10.00. 
Výroba bylinkového mýdla. Tradiční tvořivá 

dílnička pro děti.

 12. 6. Výstřižky přání – od 15.30. Pře-

hlídka divadelního studia pro děti předškolní-

ho věku. Lektorské vedení: Hana Strejčková 

a Filip Novák.

 12. 6. CO: Vidím – Musím – Přeji – 
od 17.00. Autorské představení divadelního 

studia pro děti od 7 do 12 let. Jak vidí děti 

dospěláky? Co současné děti musí? Jaká 

přání mají malí a velcí? Lektorské vedení: 

Hana Strejčková a Filip Novák.

 15. 6. Grilování bez hranic – od 16.00 
do 22.00. Ochutnávka mezinárodní kuchy-

ně, živá i reprodukovaná hudba, dětské hry 

a workshopy. Vstup volný.

PŘIPRAVUJEME:
 10.–12. 7. a 17.–18. 7. 2018 Tóny Cho-
dovské tvrze – od 20.00.
Patnáctý ročník letního hudebního fes-
tivalu, kterým posluchače již tradičně 
provede houslový virtuos Jaroslav Svěcený 
a jeho zajímaví hosté. Kompletní informace 

o programu na www.chodovskatvrz.cz 

 10. 7. Slavnostní zahajovací koncert 
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo 

Julie Svěcená – housle 

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

K U L T U R A

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s.

Praha 4, Ledvinova 9

Tel.: 267 914 831, 

info@chodovskatvrz.cz 

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna: po: zavřeno; út–pá 10.00–19.00 

a so–ne 13.00–19.00 h.

Restaurace otevřena denně 11.30–22.30

Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203,  
213 – zastávka Chodovská tvrz, pak 
3 minuty chůze. Metrem C – stanice Cho-
dov, pak 10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY:
 4. a 5. 6. Absolventské koncerty – od 18.30
Žáci Základní umělecké školy Jižní Město 

se představí v rámci svých absolventských 

koncertů. Vstup zdarma.

Kulturní přehled květen–červen

Karolína Žmolíková – soprán 

Virtuosi Pragenses – komorní orchestr 

 11. 7.  Jaroslav Svěcený a Cigánski 
Diabli (SK)  
Zbrusu nový program světoznámého slo-

venského orchestru Cigánski Diabli a hous-

listy Jaroslava Svěceného

 12. 7. Na Vivaldiho! 
Divadelně-koncertní galavečer 

Jaroslav Svěcený – housle a role Antonia  

Vivaldiho 

Zdeňka Žádníková Volencová – role Anny 

Girò a Camilly Vivaldi 

Collegium Virtuosi Pragenses 

 17. 7. Šanson v gala 

Renata Drössler – zpěv 

Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo 

Petr Ožana – klavír 

Zdeňka Žádníková Volencová – flétna, autor-

ka scénáře 

 18. 7. Klasika a jazz bez fraku 

Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo 

Tom Vybíral Trio (Tomáš Vybíral – kontrabas 

a bicí, František Krtička – piano,

vibrafon a aranže, Ondřej Štajnochr – kon-

trabas a baskytara) 

Collegium Jaroslava Svěceného 

 27.–31. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
„POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH“
Kulturní centrum Zahrada pořádá letní příměst-

ský tábor pro všechny veselé, kamarádské 

a aktivní holky a kluky ze všech koutů světa.

Pro koho? České děti a děti cizinci od 6 do 10 let

Kdy? Od 27. do 31. 8. 2018, od 9 do 16 h

Bližší informace a přihlášky  

ivana.jirovska@kczahrada.cz 

KURZY A DÍLNY:
Od září pro vás připravujeme nové kurzy. Bližší 

informace najdete na www.kczahrada.cz

Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 

hod. Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let 

a školička pro děti od 2 do 5 let. Více info 

na www.rcbabocka.cz , tel. 777 945 049.

CHODOVSKÁ TVRZ

Vstupenky k dostání na pokladnách  
Chodovské tvrze i KC Zahrada nebo také online  
na www.chodovskatvrz.cz

10. 7. 2018 – 20.00 hodin
SLAVNOSTNÍ  
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Julie Svěcená – housle
Karolína Žmolíková – soprán
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr

Plné vstupné 550 Kč | Senioři 450 Kč | ZTP 275 Kč

10.–18. července

Tóny
Chodovské
tvrze2018

11. 7. 2018 – 20.00 hodin
JAROSLAV SVĚCENÝ a CIGÁNSKI DIABLI
Plné vstupné 590 Kč | Senioři 490 Kč | ZTP 295 Kč

12. 7. 2018 – 20.00 hodin
NA VIVALDIHO!
Divadelně-koncertní galavečer
Jaroslav Svěcený – housle a role Antonia Vivaldiho
Zdeňka Žádníková Volencová – role Anny Giró 
a Camilly Vivaldi
Virtuosi Pragenses Collegium

Plné vstupné 550 Kč | Senioři 450 Kč | ZTP 275 Kč

17. 7. 2018 – 20.00 hodin
ŠANSON V GALA
Renata Drössler – zpěv
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Petr Ožana – klavír
Zdeňka Žádníková Volencová – flétna, autorka scénáře

Plné vstupné 450 Kč | Senioři 350 Kč | ZTP 225 Kč

18. 7. 2018 – 20.00 hodin
KLASIKA A JAZZ BEZ FRAKU
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Tom Vybíral Trio:
Tomáš Vybíral – kontrabas a bicí
František Krtička – piano, vibrafon a aranže
Ondřej Štajnochr – kontrabas a baskytara
Collegium Jaroslava Svěceného

Plné vstupné 450 Kč | Senioři 350 Kč | ZTP 225 Kč
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 11. 6. Jedenáctého na „Jedenáctce“ 
aneb Kvartet Jiřího Válka – od 19.00
Pravidelná hudební setkání vždy jedenácté-

ho v měsíci. Tentokrát na tvrz zavítá Kvartet 

Jiřího Válka, jenž je složen z našich předních 

hudebníků: J. Válek, V. Strnad, J. Greifoner 

a P. Nohavica. Zazní slavné skladby zahranič-

ních autorů ve stylu swingu a latinsko-americ-

kého jazzu, stejně jako ukázky vlastní tvorby. 

 13. 6. Antonína Gondolán – recitál – 
od 18.00 
Legendární jazzový kontrabasista, skladatel 

a zpěvák Antonín Gondolán spolu se svý-

mi vynikajícími spoluhráči zahraje a zazpívá 

v sále Chodovské tvrze. 

 20. 6. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 

středu v měsíci. Vystoupí Václav Větvička, 

Petr Ožana, Filip Sychra a Jana Rychterová. 

 28. 6. Jazz klub Tvrz: Radek Němejc 
Quartet – od 20.00
Jazzové standardy ve své autentické podo-

bě. „Lead tenor sax“ poprvé v Jazz klubu 

Tvrz. Radek Němejc patří mezi nejvyhledá-

vanější bubeníky a perkusisty české a slo-

venské jazzové scény již téměř tři desetiletí. 

Účinkují: Radek Němejc – bicí, perkuse, Jan 

Kyncl – tenorsaxofon, Pavel Obermajer – 

kytara, Tomáš Baroš – kontrabas. (Kapacita 

klubu omezena!)

KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
 1. 6. Dětský den u Chodovské tvrze 
– 14.00
Tradiční dětský den, který vás přenese 

na pouť, do světa plného klasických dět-

ských her, voňavé cukrové vaty, kolotočů 

a papírových růží. Vstup zdarma.

Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 5. 6. Rovněž v červnu probíhají od úterý 

do čtvrtka od 14.00 v ateliéru Chodovské 

tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné 

dílny pro děti i dospělé. Informace a rezer-

vace na www.dovedeme.cz; Dovedeme@

email.cz či na tel. 733 507 188.

 6. 6. a 20. 6. Patchwork – 16.00–19.00
Kurz základů ručně šitého patchworku. 

S sebou je třeba přinést šicí potřeby a látky. 

Minimum 4 – max. 10 lidí. Rezervace nutná.

 19. 6. Josef Hlávka – největší český 
filantrop – od 18.00
Beseda o tvůrci snad 150 velkých staveb-

ních realizací, zakladateli a prvním preziden-

tovi České akademie císaře Františka Josefa 

pro vědy, slovesnost a umění – dnešní 

Akademie věd České republiky. Vyprávět 

bude historik Petr Hora-Hořejš. 

 22. 6. Poprask na laguně – 19.00 
Vystoupení divadelního souboru Hamlet při 

ZŠ Ke Kateřinkám. Vstupné dobrovolné.

 27. 6. Strašidlo cantervillské – 19.00
Vystoupení divadelního souboru Hamlet při 

ZŠ Ke Kateřinkám. Vstupné dobrovolné.

VÝSTAVY: 
 25. 4.–13. 6.
Svět (nejen dětské) ilustrace – Trnka, Lada, 
Born a další
Prodejní výstava prací nejvýznamnějších 

českých výtvarníků 20. století, kteří vynikali 

mimo jiné ve zcela specifickém žánru 

ilustrace. 

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

Šalounova 2024, 149 00 Praha 4

Telefon a fax: 778 473 546

E-mail: sal@ddmjm.cz

ČERVEN:
 8. 6., 16.30–20.00: Závěrečný koncert 
pro rodiče. Vystoupení dětí z hudebních 

kroužků. DDM JM, Květnového vítězství.

 9. 6., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od  

6 do 12 let a rodinné příslušníky. DDM JM, 

Šalounova.

 9. 6., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti a mládež 

ve věku od 13 do 18 let a rodinné 

příslušníky. DDM JM, Šalounova.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

výchovu a přirozené vzdělávání dětí s prvky 

Montessori pedagogiky. Více informací 

na http://msbenjaminek.webnode.cz. 

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

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 

dopoledne.

FIT pohybový program pro kluky 
a holčičky od 3 let, po a st 15.30, 16.15.

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

Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let,  
8–11 let, po a st 17.00, 18.00.

HIP–HOP – taneční kurz pro děti od  
10 let, pondělí 17.45

Pohybové hry v tělocvičně pro děti  
4–6 let, čt 16.00.

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.

SMS Systém dle MUDr. Smíška – cvičení 

s gumami, vhodné při bolestech zad

Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
cvičení podporující protažení zatěžovaných 

svalových skupin, prevence bolestí zad 

a relaxace, út, čt 18.00.

Více informací na 

http://benjaminklub.webnode.cz

Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

Z PROGRAMU NA ČERVEN 2018:
ZÁPISY NA ZÁŘIJOVÉ KURZY 
PROBĚHNOU 24.–25. 6. 2018  
10–12 a 15–17.
NOVINKY
FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda, 

pilates, overbaly, velké míče, každý pátek 

v 11.00

Tanec na míčích pro těhulky – posílí váš 

vztah k vašemu tělu i miminku, protáhnete 

si a roztančíte celé tělo, každé úterý 

od 15.00.

LETNÍ TÁBOR
16.–20. 7. Sportovní příměstský tábor 
v Benjamin klubu
MŠ BENJAMINEK
Zápisy do MŠ proběhnou ve středu  
6. 6. 2018 v 10–12 hod.
Celodenní mateřská školka pro děti od  

2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou školku 

podporující pohybové aktivity a pobyt 

venku spojený se sepětím s přírodou, 

rozšířenou výtvarnou a dramatickou 

BENJAMIN KLUB

 27. 6.–29. 7.
Martina Fojtů – Obrazy, kresby, akvarely
Akademická malířka Martina Fojtů se věnuje 

střídavě malbě, kresbě, akvarelu a koláži. 

V každé z těchto technik používá více vyjad-

řovacích způsobů. Objevování nových mož-

ností je pro ni přínosem i dobrodružstvím 

a zároveň potřebou.

Centrum fyzioterapeutické péče

Machkova 1642/2, 149 00, 

Praha 11, tel.: 606 404 804

PROGRAM ČERVEN 2018
SKUPINOVÁ CVIČENÍ
 Jóga děti 3–6 let – pondělí 16.00–17.00

 Jóga s Veronikou – pondělí 17.00–18.00

 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18.00–19.00

 Cvičení pro těhotné – úterý 8.30–9.30

 Fit & Core – úterý 19.20–20.20

 Ranní jóga – středa 8.00–9.00

 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20

 Fyzio & Jóga – čtvrtek 18.20–19.20

 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20

Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz

Změna programu vyhrazena.

FYZIOKLINIKA

 Eva A. Schmidtová, Pavel Soukup
Název výstavy: BARVY A TVARY (obrazy)
4. 6.– 25. 6. 2018
Budova radnice ÚMČ Praha 11,  
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8–17.30 hod., út, čt: 
8–15.30, pá: 8–14.00

VÝSTAVA NA RADNICI

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53

Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 

nebo Benkova (154, 170, 197)

E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz

Web: jizni-mesto.evangnet.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
 Bohoslužby: každou neděli od 9.30

Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli 

v měsíci od 18 hodin

Biblická hodina: každé úterý od 18.15 hodin

Program pro děti: každou středu od  

17 hodin

Kavárnička nejen pro seniory: každou 

první středu v měsíci od 10 do 12 hodin 

(s programem: tentokrát putování po severu 

– za polárním kruhem Finska a Norska)

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
výstava obrazů Jiřiny Adamcové – 

přístupná v době bohoslužeb a po nich cca 

do 12 hodin

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO



21

Bohúňova 1336/13, 

149 00, Praha 4

facebook.com/

klubovnakosik

www.klubovnakosik.cz

info@klubovnakosik.cz, 

Tel.: 777 420 681

PROGRAM ČERVEN:
 4. 6. 17.00–19.00 Šijeme kapsář nejen 
do stanu! Pro holky švadlenky nebo rodiče 

s dětmi

 6. 6. 17.00–19.00 Keramický podnos 
(talířek) na jahody. Pro všechny zájemce 

o keramiku

 13. 6. 17.00–19.00 Šijeme letní tašku 
k vodě! Pro holky švadlenky nebo rodiče 

s dětmi

 13. 6. KONČÍ VŠECHNY KERAMICKÉ 

KURZY, VYZVEDNĚTE SI SVÉ VÝROBKY!!!

V týdnu 11.–15. 6. a 25.–28. 6. 2018 

nabízíme volné dopolední časy třídám ZŠ 

a MŠ pro výtvarné i recyklační tvoření! 

V případě zájmu se nám ozvěte!

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
Nabízíme ještě několik volných míst, bližší 

informace na tel.: 777 420 681 nebo  

info@klubovnakosik.cz

 16.–20. 7. 2018 Po stopách lesních 
skřítků, pro děti 7–12 let/ výtvarně- 

-keramické zaměření 

 27.–31. 8. 2018  Trojský kůň, pro děti 

7–12 let/ keramicko-archeologické zaměření 

na téma staré řecké báje a pověsti

ZÁPIS DO KURZŮ ve školním roce 
2018/19 BUDE ZAHÁJEN V TÝDNU 
OD 27. 8. 2018!

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY 

A DOVOLENOU A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU 

V ZÁŘÍ!

KLUBOVNA

 10. 6., 18.00–21.00: Jolaniny hvězdy. 
Tradiční hudební a pěvecké vystoupení, letos 

již potřinácté. Divadlo Dobeška, Jasná.

 13. 6., 14.00–19.00: Hurá prázdniny! 
Zahradní slavnost na závěr školního roku. 

DDM JM, Šalounova.

 30. 6.–3. 7., 9.00–16.00: Letní 
keramická dílna. Pro děti od 9 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

Podrobné informace naleznete na  

www.ddmjm.cz.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu.

e-mail: jizni.mesto@cb.cz,  
www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V ČERVNU 2018
– uvítáme vás v Kostelně, Modletická 

1391/4, zast. Ke Kateřinkám:

 Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba napříč generacemi. Program pro 

děti zajištěn. 

Čtvrtek 14. a 28. 6. od 17.00 do 18.30: 
Game session. Hry společenské, deskové 

i karetní pro děti 9–14 let.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

Kulturní přehled květen–červen

SENIOR FITNES z.s. 
Bolí vás často záda? Máte ztuhlé klouby? 
Cvičitelé Senior fitnes z.s. vědí, jak vám 
pomoci. Přijďte si s námi zacvičit! Bližší 
na www.seniorfitnes.cz
V Praze 11: cvičíme:
ChrpaSport Chodov, Krejnická 2021/1
Zdravotní cvičení
ÚT: 9.30–10.30 
Anna Macejková
tel.: +420 776 677 503
e-mail: jana.anna.macejkova@gmail.com

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1,  
149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
ČERVEN 2018
 3. 6., 14.00–17.00 Balónková oslava 
dne dětí – odpoledne plné her pro děti 
do 11 let.
 6. 6., 18.30 „Ochutnávka Kurzů ALFA“ 
– pozvání pro všechny, kteří by rádi věděli, 
o čem to všechno je. Je třeba se předem 
nahlásit na e-mail: alfa.kcmt@gmail.com. 
Součástí večera je drobná večeře.
 7. 6., 19.00 Zastavení u Matky Tere-
zy – Izrael – radost i prokletí. Ani 70 let 
po svém založení nemá Izrael jasné státní 
hranice a dobré vztahy se sousedy. Pohled 
do zákulisí argumentační války v židovsko-
-arabském konfliktu. Tématem nás provede 
Břetislav Tureček, který přes 5 let působil 
v Jeruzalémě jako stálý zpravodaj České-
ho rozhlasu. Je autorem oceňované knihy 
Nesvatá válka o Svatou zemi. 
 28. 6., 18.00 Mše svatá ze slavnosti sv. 
Petra a Pavla, celebruje P. Petr Bubeníček

KCMT

MČ Praha 11 vyhlašuje  
IX. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ  
KLÍČ

pod záštitou zástupce starosty 
Mgr. Jakuba Lepše 

Soutěž je určena obyvatelům a přízniv-
cům Jižního Města a vyhlašuje se v těch-

to věkových kategoriích: 

a) do 15 let 
b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města
Žánr:

bez omezení, např. fejeton, pohádka, 
báseň, povídka (i sci-fi či fantasy)

V každé kategorii budou vyhlášeni autoři 
nejlepších prací bez ohledu na žánr. Pod-

mínkou pro zařazení do soutěže je, aby při-
hlášené literární dílo bylo původní, dosud 

nepublikované, maximální rozsah díla  
– 3 normostrany. 

Své práce posílejte pouze v elektronické 
podobě v jednom z uvedených formátů – 
pdf, doc nebo docx, na adresu zlatyklic@

praha11.cz. Uveďte jméno, e-mail, adresu 
a věk, případně tel. kontakt, u žáků a stu-

dentů i adresu školy. 
Termín uzávěrky: 30. 6. 2018

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne 
v rámci Dnů Prahy 11,  

nejlepší práce budou zveřejněny 
na webu MČ Praha 11. 

posílejte – těšíme se na vaše práce

MC Domeček YMCA Praha, o. s., 

www.mcdomecek.cz, tel.: 773 993 985

e-mail: mc-domecek@praha.ymca.cz

U Modré školy 1, KCMT – Praha 4 – Háje

PRAVIDELNÝ PROGRAM
 Pondělí 8.00–12.00: Školička Sluníčko 
 Úterý 9.00–12.00: otevřená herna, čas 
na besedu – témata sledujte na webových 
stránkách
 Středa 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(do 18 m.)
 Čtvrtek 9.00–12.00: otevřená herna, od 
10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 m.)
 Pátek 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: 
Šikulové – tvořivá dílnička pro děti za pomoci 
rodičů či prarodičů.
Vstupné do herny je 50 za rodinu na celé 
dopoledne.
AKCE V ČERVNU
 ČESKOSLOVENSKÉ ODPOLEDNE. 
Středa 13. 6. a 16. 6. středa v čase 
17.00–18.30. Přijďte si popovídat, zazpívat 
písničky, přečíst pohádku. Vstupné je pro 

MC DOMEČEK  
YMCA PRAHA

tento měsíc dobrovolné. Na program se 
není třeba předem hlásit.
 OSLAVA DNE DĚTÍ aneb BALONKOVÁ 
OSLAVA – Neděle 3. 6. 14.00–16.00 
Pořádáme ve spolupráci s KCMT – odpolední 
akce hlavně pro děti – odpoledne plné soutěží, 
skákání a bublin. Celou akci zakončí divadlo 
Pod Kloboukem představením Po stopách 
krále Karla. Divadlo začne v 16:00.
Více na našem webu a Facebooku.
PŘEDNÁŠKY A BESEDY
VEČERNÍ
 PO 11. 6. 18.00–20.00 – První pomoc 
u miminek a dětí do tří let. Přednáší zkušená 
lektorka první pomoci Lucie POLÁCHOVÁ, 
DiS. Na přednášku se přihlašujte e-mailem 
apechackova@fitmami.cz nebo na telefonu 
607 914 005.
DOPOLEDNÍ
 Dopolední přednášky vždy  
v 10.00–12.00 přímo v herně, kde si 
mohou vaše děti během přednášky pohrát
Červnové přednášky: KOJENÍ A ŠÁTKOVÁNÍ 
Více na našem webu a Facebooku.
Poradny
V MC Domeček nabízíme také Laktační 
poradnu, Poradnu efektivního rodičov-
ství, Poradnu přirozeného plánování 
rodičovství, poradnu těhotenství a porod 
Sledujte naše webové stránky www.
mc-domecek.cz a facebookové stránky 
https://www.facebook.com/MCDomecek/, 
kde naleznete všechny aktuální informace 
o dění v našem mateřském centru. 
Kontaktovat nás můžete na e-mailu 
mcdomecek@praha.ymca.cz nebo 
na telefonu 773 993 985.
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Vstupenky můžete objednávat na tel. 271 910 246, e-mailové adrese  
zahrada@kczahrada.cz nebo zakoupit online na www.webticket.cz/program/kcz. 
Kompletní program na www.kczahrada.cz.

Grilování bez hranic
15. 6. od 16.00 do 22.00

Přijďte si posedět na Zahradu: ochut-
nejte různé mezinárodní speciality, ugri-
lujte si nějakou dobrotu, to vše za do-

provodu reprodukované a živé hudby. 
Pro děti budou připraveny různé hry 
a workshopy. Akce pro celou rodinu. 
Koná se i za nepříznivého počasí. Vstup 
volný.

QUEENIE World Queen Tribute Band
19. 6. od 20.00 Zveme vás na koncert úspěšné re-

vivalové skupiny, která se řadí mezi 
přední tribute kapely napříč celou Ev-
ropou, kde také nejčastěji vystupu-
je. Queenie si zakládají na přesném 
a autentickém pojetí písní Queen, 
a to ve špičkové kvalitě a v dobových 
kostýmech. Všechny písně jsou hrány 
živě v původních tóninách a na au-
tentické nástroje. Na koncertě uslyší-
te klasické kousky, jako např. I Want 
To Break Free, Love Of My Life nebo 
třeba Brighton Rock. Koncert je 
k stání.

Country večer u ohně s kapelou Knokaut
21. 6. od 19.00
Večer plný country a trampských pís-
niček u táboráku s muzikanty z kapely 
Knokaut. Přijďte na stylové zakončení 
hudební sezóny v KC Zahrada! Čekají 
na vás ty nejlepší a nejznámější písnič-
ky z country a folkového žánru, jaké vás 
jen napadnou. Buřty možné zakoupit 
na místě! Vstup volný.

Tři billboardy kousek za Ebbingem 
Mildred zavraždili dceru, a protože se 
vyšetřování už několik měsíců bezvý-
sledně vleče, rozhodne se jednat… 
Komedie/Drama. USA/VB, 2017,  

 
115 minut. EN/CZ titulky. Nepřístup-
né do 15 let.
Dramaturg KC Zahrada rozhodně dopo-
ručuje, nenechte si ujít!

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

DITTA JIŘIČKOVÁ: 
NAŠE SRDCE, 
NAŠE MYSL

Červnová výstava ve foyer opatov-
ské knihovny představí fotografie, 
kresby a grafické listy výtvarnice 
Ditty Jiřičkové (*1954). V posledních 
letech se věnuje především digitální 
grafice a grafickému designu. Osob-
ním tématem D. Jiřičkové je vnitřní 
proměna, která je zobrazena jako 
strukturální, pohyblivé pole.

Od 4. 6. do 30. 6. 2018

Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11 
Otevírací doba: Po až pá 9–19, 
so 9–15 hod.
tel.: 770 130 258

KC Zahrada pořádá 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH
Tábor pro všechny veselé, kamarád-
ské a aktivní holky a kluky ze všech 
koutů světa. 
Příměstský tábor nabízí celotáboro-
vou hru  Poutníci po hvězdách, zpí-
vání pro radost a hravé tvoření, 
zdravý pohyb, loutkohraní i kreslení, 
pohádky i napínavé příběhy. 
Pro koho? české děti a děti cizinci 
od 6 do 10 let
Kdy? od 27. do 31. 8. 2018, 9–16 h
Kde? Kulturní centrum Zahrada, Ma-
lenická 1784, Praha 11
Za kolik? program a lektorské vede-
ní zdarma; spoluúčast rodičů na ná-
kladech na stravování 500 Kč
Projekt byl podpořen dotací Mini-
sterstva vnitra v rámci programu 
„Integrace cizinců na lokální úrovni“.
Maximální kapacita 10 + 10 dětí
Bližší informace a přihlášky  
ivana.jirovska@kczahrada.cz 

18. 6. Planeta Česko 
První celovečerní dokument o české pří-
rodě ukazuje fascinující dobrodružství 
zvířat a rostlin žijících kolem nás úplně 
zblízka. Stojí zcela jistě za vidění! ČR, 
2017, 81 minut. Komentář čte Kryštof 
Hádek. Přístupné.

Kino klub Zahrada od 19.00
4. 6. Hastrman 
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jed-
né krajiny. Romantický thriller s Karlem  
Dobrým v hlavní roli. ČR, 2018, 100 mi-
nut. Nevhodné pro děti do 12 let.
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Jazz klub Tvrz: Radek Němejc Quartet 
28. 6. v 20.00 
hodin (Restaurace 
Chodovská tvrz)
Zazní jazzové stan-
dardy ve své auten-

tické podobě, stejně jako „lead tenor sax“ 
poprvé v Jazz klubu Tvrz. Radek Němejc 
patří mezi nejvyhledávanější bubeníky 
a perkusisty české a slovenské jazzové 
scény již téměř tři desetiletí. Je nejenom 

vynikajícím instrumentalistou, ale i uzná-
vaným pedagogem. Má širokou koncert-
ní praxi mimo jiné i v muzikálech (tým 
Ondřeje Brouska, muzikál Hello Dolly) 
a filmové hudbě (spolupráce s Michalem 
Pavlíčkem, Varhanem Orchestrovičem 
Bauerem nebo Vladimírem Franzem). 
Dále účinkují: Jan Kyncl – tenorsaxofon, 
Pavel Obermajer – kytara, Tomáš Baroš 
– kontrabas. (Kapacita klubu omezena!)

Josef Hlávka – největší český filantrop
19. 6. 18.00 hodin 
Zapomenutý, ba dlouho záměrně opo-
míjený velikán české historie Josef Hláv-
ka (1831–1908) byl v očích minulého 
režimu v dlouholeté nemilosti. Třebaže 
si dnes mimořádný formát Josefa Hláv-
ky a jeho mnohostrannou péči o českou 
vzdělanost uvědomujeme, půlstoletí ml-
čení dál setrvačně koná své zlovolné dílo. 
Velká část naší populace o této velké 
osobnosti našich dějin totiž prakticky nic 
neví. O tvůrci snad 150 velkých staveb-
ních realizací, zakladateli a prvním prezi-
dentovi České akademie císaře Františka 

Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění 
– dnešní Akademie 
věd České repub-
liky, o patronovi 
a mecenáši desítek 
českých umělců, bu-
dovateli Hlávkových 
vysokoškolských kolejí a původci dodnes 
působící Nadace Marie, Zdeňky a Jose-
fa Hlávkových, jakož i o dramatických 
osudech tohoto velkého vlastence bude 
vyprávět historik Petr Hora-Hořejš, autor 
známého cyklu Toulky českou minulostí. 

SVĚT (NEJEN DĚTSKÉ) ILUSTRACE – Trnka, Lada, Born a další
25. 4.–13. 6. 2018 
Prodejní výstava prací nejvýznamněj-
ších českých výtvarníků 20. století, kteří 
vynikali mimo jiné ve zcela specifickém 
žánru ilustrace. V prostorách Velké ga-
lerie Chodovské tvrze můžete spatřit 
kresby, malby a grafiky od takových 
jmen, jako jsou Ondřej Sekora, Jiří Trnka, 
Adolf Born, Jiří Winter – Neprakta, Kamil 
Lhoták, Josef Lada, Jan Zrzavý, Zdeněk 
Burian, Jiří Kalousek a řada dalších.

Antonín Gondolán – recitál 
13. 6. v 18.00 hodin
Legendární jazzový kontrabasista, skla-
datel a zpěvák Antonín Gondolán spolu 
se svými vynikajícími spoluhráči zahraje 
a zazpívá v sále Chodovské tvrze své 
autorské skladby, stejně tak jako slavné 
swingové a jazzové písně.
Antonín Gondolán, bývalý spolupra-
covník známých jmen, jako jsou např. 
Gustav Brom, Karel Gott, Helena Von-
dráčková či Waldemar Matuška a další, 
vydal v loňském roce své zatím po-
slední CD s názvem „Among us“, které 
natočil ve spolupráci s mnoha dalšími 
zvučnými jmény současné pop music. 
Účinkují: Antonín Gondolán – zpěv, kon-
trabas, Jakub Tököly – klavír, Radek Ně-
mejc – perkuse. 

Čarodějnici nakonec neupálili 
před Chodovskou tvrzí 

Před Chodovskou tvrzí každoročně 
pořádá tým KC Zahrada a Chodov-
ské tvrze Čarodějnice. Počasí akci 
přálo, děti poznávaly bylinky, hledaly 
cestu z bludiště, závodily na vlast-
noručně vyrobeném koštěti. Ne-
chyběla pohádka a kapela, buřty se 
opékaly s takovou radostí, že se ani 
čarodějnice nestihla upálit.

Prázdniny 2018 se pomalu blíží 
a s nimi i náš již 

27. ročník Letního tábora 
Bílkovice 
Jsme cykloturistic-
ký oddíl, který celo-
ročně působí na Již-
ním Městě a jako 
každoročně i tento-
krát pořádáme letní 
tábor v Bílkovicích. 
Vaše děti se mohou těšit na originální 
celotáborovou hru, na výlety na kole 
i pěšky, večerní táboráky, koupání v ba-
zénu a mnoho dalšího. Nechte své 
děti prožít 2 týdny v krásné přírodě, 
odkud si odnesou spoustu zážitků. 
Tábor je určen pro děti převážně od  
6 do 15 let. Více info: www.oddilufo.cz

Gratulace

Maminka paní 
Milada Baráko-

vá oslaví 9. června 
2018 krásné životní jubi-

leum 90 let, přejeme jí hodně 
zdraví, životního elánu a vitality.  
Srdečně přeje rodina.

Zlatou svatbu 
oslavili 2. 5. 
2018 manželé 
Vlasta a Jan 
Buřilovi 

Životní 
jubilea 
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Stoletá ozvěna: Legie. Revoluční vojsko neexistujícího státu

Mezi mnohé paradoxy roku 1918, posledního roku Velké války, zvané dnes  
1. světová, patří existence revolučních vojenských oddílů Československa, státu 
po většinu roku dosud neexistujícího. 

Československou národní radu v Paří-
ži tvořili T. G. Masaryk, M. R. Štefánik  
a E. Beneš. Muži, žijící v exilu, které by 
na území Rakouského císařství, třeba 
v Praze, čekala nejzávažnější obvinění. Pů-
sobili však na druhé straně válečných linií, 
v poměrném bezpečí států Dohody. Měli 
řadu spolupracovníků z řad Čechů a Slová-
ků a místních sympatizantů, také dokon-
ce ilegální zpravodajce v Čechách. A dis-
ponovali rozrůstající se armádou. Radu 
postupně akceptovaly vlády světových 
velmocí na straně Dohody jako představi-
telku Čechů a Slováků a jejich – budoucího – 
samostatného československého státu. 
Československý národ nebyl nějaký účelo-
vý výmysl válečných let. O československé 
národní jednotě se alternativně hovořilo 
od 19. století, shledávaly se pro ni histo-
rické, folklórní a jiné doklady. Usilovalo se 
o zachování jednotného jazyka. Rozšiřová-
ny byly osobní kontakty… Nyní byla tato 
alternativa odvážně povýšena na jistotu. 
Československé revoluční vojenské oddíly 
se staly předvojem armády zatím jen tu-
šeného budoucího státu. K názvu čs. legie 
dospěly během doby. Základem útvarů se 

stali předváleční vystěhovalci, kteří do ciziny 
odešli za výdělkem. Počty legionářů výrazně 
rozšiřovali dobrovolníci ze zahraničních tá-
borů zajatých „rakouských“ a „uherských“ 
vojáků, ovšemže Čechů a Slováků. Jejich 
rozhodování nebylo vůbec jednoduché. 
Cestu do zajetí jim svého času usnadňova-
lo odvážné rozhodnutí, že nemíní zbytečně 
umírat kvůli soupeření velmocí. Nyní v tábo-
rech vstupovali do vojska, které čekalo bojo-
vé nasazení proti „jejich“ bývalým armádám 
a spojencům. Umírali v boji, v případě zajetí 
pak jako „vlastizrádci“. Mezi legionáře patřili 
i někteří muži z území naší dnešní městské 
části a z okolního regionu.
Nejpočetnější útvary legií existovaly 
na území rozbouřeného Ruska. Vyjednaly 
si cestu, která měla skončit na frontách 
západní Evropy, ale musela směřovat ob-
ráceně. Největší uskupení po transsibiřské 
železniční magistrále k Tichému oceánu. 
V polovině května 1918 se však staly 
za Uralem vojenským činitelem na ruském 
území. Jejich střety s bolševiky, dočas-
né ovládnutí železniční magistrály a tím  
v reálu velké části Sibiře na sebe poutaly 
pozornost světových médií i politiků. 

O legionářích se v českých zemích v prů-
běhu prvního pololetí roku 1918 více 
nebo méně vědělo. Domácího vývoje se 
ovšem dotýkaly i další činitele, o nichž 
někdy příště. Jiří Bartoň

V sobotu 9. června ve 13 hodin se u Mi-
líčovského dvora (asi 10 min. od stanice 
MHD Horčičkova) sejdou ti, kdo pak u Mi-
líčovských rybníků pomohou otevřít letoš-
ní léto. V sobotu 30. června v 10 hod. je 
u Staroměstské mostecké věže sraz zá-
jemců, kteří i v letošním roce 100. výročí 
Československa společně uctí půvaby 
staré Prahy a památku velikánů naší his-
torie. Zve kronikář městské části. Účast 
je osobním rozhodnutím každého.

Muži v legionářských uniformách ze všech vá-
lečných front. Dobový dokument. Soukr. sbírka.

Vesmírný úspěch studentů Gymnázia Opatov 
Víte, milí čtenáři Klíče, co je to CANSAT? Ne? Jde o soutěž pořádanou kosmickou 
agenturou (ESA) a do češtiny lze tento termín přeložit jako „Satelit z plechovky“. 
Této soutěže se mohou účastnit maximálně šestičlenné týmy (+ učitel/mentor) ze 
středních škol. Tým s názvem HATALOM z Gymnázia Opatov se soutěže zúčastnil, 
vyhrál celorepublikové klání a na evropské finále poletí koncem června na Azorské 
ostrovy.

A nyní pár slov k tomu, 
co soutěž vlastně obná-
ší: Cílem je sestavit, na-

programovat, propagovat 
a prezentovat satelit veli-
kosti plechovky od Coca-coly 

 (průměr 65  mm, výška 115  mm 
a váha 300–350 g). Sa- 
telit je pak dronem vynesen 

do výšky, poté brzděn padákem nebo  
vrtulemi s tím, že dopadnout musí rychlostí  
6–12 m/s. V národním finále byl satelit 
vynesen do výšky 300–500 m, v evrop-
ské soutěži to bude cca 1000 m. 
„Primární misí satelitu je odesílání základ-
ních telemetrických dat (teplota a tlak 
vzduchu) alespoň jednou za vteřinu,“ vy-
světluje Honza Janoušek, správce sociál-
ních sítí a PR manažer týmu. „Sekundární 
misi pak tvoří týmy samy.“
K Honzovi se pár slovy připojují Jakub Su-
chánek (IT mág a duše všeho, co se týká 
programování) a Lukáš Völfl (konstruktér 
a stavitel dronu): „My jsme se rozhodli 
pro přistání pomocí čtyř vrtulí, jako léta-

jí drony. To je náš cíl pro evropské finále. 
Na národním finále jsme přistávali pomocí 
obyčejného padáku. Náš Cansat obsa-
hoval také rypadlo a mističku s agarem, 
pomocí kterého jsme schopni detekovat 
život.“
Všichni účastníci týmu budou letos ma-
turovat z matematiky a z fyziky a role si 
mezi sebou rozdělili opravdu bravurně. 
Kromě Jana Janouška, Jakuba Suchánka 
a Lukáše Völfla tým tvoří ještě Martin Ví-
tek (správce webu a pravá ruka progra-
mátora Jakuba), Jakub Zeman (milovník 
technologií všeho druhu a elektřiny – sto-
jí mj. za hardwarem projektu) a Patrik No-
votný – šéf týmu a „kluk schopný všeho“, 
programováním počínaje a tvorbou hard-
waru konče.
Všichni držíme týmu Hatalom pěsti pro 
štěstí a věříme, že díky němu budou 
Gymnázium Opatov a pražské Jižní Měs-
to opět o něco známější ve světě vědy 
a tvořivosti.

Za kolektiv učitelů a studentů  
GO Věra Dittrichová

Zleva stojí: Patrik Novotný, Lukáš Völfl, 
Jakub Zeman, Jakub Suchánek, Martin Vítek,  
Jan Janoušek, prof. Lenka Vinklerová.
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Cyklistické závody základních škol Prahy 11
Tradiční cyklistické závody pro základní 
školy Prahy 11 jsou součástí Poháru 
starosty Prahy 11, do kterého se ce-
loročně započítávají výsledky sportov-
ních soutěží organizovaných Domem 
dětí a mládeže P11. I letos se tyto zá-

vody konaly v Milíčovském lese a byly 
určeny pro žáky 2. stupně základ-
ních škol. Připraven byl okruh o délce 
1,25 km, který kombinoval zpevněné 
cesty a lesní pěšiny. Žáci ZŠ Donoval-
ská byli úspěšní, když ovládli kategorii 

mladších žákyň a starších žáků. Týmy 
starších žákyň a mladších chlapců se 
umístily na druhých místech. Všem žá-
kům gratulujeme a děkujeme za bojov-
né výkony!

Pavel Dittrich

Mladí basketbalisté z Jižního Města slaví 
další úspěch. Starším žákům se povedlo 
z pátého místa v extralize postoupit mezi 
nejlepších 8 týmů v republice. Na květno-
vém mistrovství ČR v Pelhřimově dokonce 
svou pozici ještě vylepšili a získali senzační 

bronz! V krátké historii klubu jde již o sed-
mý start a čtvrtou medaili Jižních Supů 
z vrcholné republikové akce. Šest našich 
odchovanců se také protlačilo do širších 
výběrů mládežnické reprezentace, což je 
velmi příjemné ocenění naší práce.

Ani další naše týmy v sezoně nezahálely. 
Kadeti vyhráli svou skupinu ligy U17. Zá-
ložní týmy kadetů i žáků shodně získaly 
stříbrné medaile v pražských přeborech. 
A nejmladší Jižní Supi bojovali o vavříny 
v minižákovských přeborech.
Jižní Supi, chlapecký basketbalový klub 
na Jižním Městě, se kromě úspěchů 
mohou pochlubit také početnou zá-
kladnou čítající přes 100 dětí. Basket-
bal děláme pro radost a všechny nás 
baví. Kluci mají mezi sebou výbornou 
partu a to je náš největší úspěch!
Rádi mezi sebou přivítáme šikovné 
chlapce ročníků narození 2005 a mladší. 
Náborové tréninky pořádáme až do půl-
ky června 2018 každé pondělí a středu 
od 16.30 do 18.00 na ZŠ Chodov. Uvítá-
me chlapce z Prahy 11 a přilehlých obcí. 
Podrobnosti zjistíte na webu www.jizni-
supi.cz či na telefonu 604 983 100. 
Děláš už jiný sport? Nevadí, přijď si 
basket alespoň vyzkoušet, třeba tě 
chytí za srdíčko. První měsíc trénuje 
každý nový zájemce zcela zdarma!

Heartcoach Jižních Supů  
Vojtěch Svoboda

Jižní Supi vezou bronz z mistrovství ČR

Pravidelné cvičení jógy pod širým nebem 
doslova pro každého a zdarma – to je 
akce letošního léta, kterou pro své občany 
připravila městská část Praha 11 ve spolu-
práci s Domem jógy na Chodově.  Zkušení 
lektoři z jógového centra budou provázet 
vaše cvičení každou středu od 18:00 ho-
din v parku u Chodovské tvrze.
„Vítán je doslova každý, protože cviče-
ní jógy je aktivita, kterou můžete vždy 

přizpůsobit svému věku a kondici,“ zve 
na lekce pod širým nebem manažer-
ka Domu jógy Pavla Křečanová. „Jóga 
vás zbaví bolestí zad, uvolní vaše těla 
a pohladí po duši, a když navíc máte 
příležitost cvičit v krásném prostředí 
zeleného parku, není nad čím váhat.  My 
tak navazujeme na loňské letní cvičení 
na střeše OC Chodov, jež se těšilo velké 
popularitě a zájmu veřejnosti, a doufá-

me, že dáme vznik-
nout hezké tradici, 
která v naší měst-
ské části obohatí ži-
vot a zpříjemní letní 
dny.“
Začínáme ve středu 
6. 6. 2018 a lekce 
budou probíhat do konce srpna. S se-
bou potřebujete jen chuť se protáhnout 
a podložku na cvičení. 

Zelená jóga – Jóga zdarma pod širým nebem
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Škola TAEKWON-DO GBHS  
pořádá příměstský tábor

Přemýšlíte, jak své dítě přes dobu 
prázdnin zabavit, zároveň mu 
dopřát pohyb a naučit jej něčemu 
novému?

Pokud ano, právě pro vás již popáté 
pořádáme příměstský tábor, na kte-
rém si vaše děti zacvičí nejen toto 
tradiční korejské bojové umění se 
zaměřením na základy sebeobrany, 
ale také si užijí spoustu zábavy pro-
střednictvím her či výletů.
Ge-Baek Hosin Sool je největší ško-
lou v ČR s nejširší nabídkou tréninků. 
Minulý rok se nám již poněkolikáté 
podařilo obhájit celkové vítězství 
mistrovství České republiky a patří-
me do nejlepšího Střediska talento-
vané mládeže.
Náš příměstský tábor je určený všem 
dětem školou povinným, zacvičit si 
můžou jak začátečníci, tak pokročilí.
Tréninky probíhají pod vedením Rad-
ka Záhejského, tel.: 736 222 675, 
s dohledem mistra Martina Zá-
mečníka.
Doba předávání se pohybuje v roz-
mezí od 7.00 do 8.30, své ratoles-
ti si pak přijďte vyzvednout mezi 
16.00 až 16.30. Oběd i svačiny jsou 
v průběhu dne zajištěny.

CO S SEBOU: věci na cvičení, pití, 
popř. potřeby na výlety

Tábory se konají v ZŠ Campanus – 
Jírovcovo nám. 1782/1, Praha 11 
v datech:
2.–6. 7. 2018
16.–20. 7. 2018
13.–17. 8. 2018
27.–31. 8. 2018
Cena za den činí 450 Kč. Zažádali 
jsme si však o podporu tábora radnici  
Prahy 11, pokud nám tato vyjde vstříc, 
můžeme garantovat cenu pouhých 
350 Kč na den.
Pro všechny absolventy nejméně 
jednoho tábora máme připravený 
DÁREK.
Více info: www.tkd.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

FC Háje JM pořádal 16. ročník turnaje Mateřinacup

Letošní jaro bylo na Hájích opět ve zna-
mení fotbalového turnaje s názvem Ma-
teřinacup 2018, jedná se o turnaj pro 
mateřské školy z Jižního Města. Letošní 
ročník byl již šestnáctý a zúčastnilo se 
ho celkem 15 školek a téměř 200 dětí. 
Kluci i děvčata si vyzkoušeli hrát fotbal 
v opravdických fotbalových dresech, 
góly se střílely na fotbalové brány, 
na hřišti nechyběl ani opravdický roz-
hodčí s píšťalkou. Věřím, že to byl pro 

všechny skutečný fotbalový zážitek.
Po skončení turnaje byly rozdány me-
daile, poháry a drobné dárky. Díky patří 
organizátorům, účastníkům a také fa-
nouškům, kteří přišli fotbalisty podpořit. 
Komu se zalíbilo fotbal hrát, může si 
přijít vyzkoušet trénink opět k nám 
na fotbalové hřiště FC Háje JM K Je-
zeru 2. Veškeré informace o našem 
klubu naleznete na oficiálních strán-
kách www.fc-haje.cz.  Jan Špinka

Pozvánka na červnový Sciofest na Pošepného náměstí
Vážení čtenáři, milí sousedé,
rádi bychom vás pozvali na historic-
ky první Sciofest – kulturně-sportovní 
festival, který proběhne ve čtvrtek ` 
14. června od 10 do 20 hodin v okolí 
Pošepného náměstí v Praze 11. 
V prostorách školního klubu ZŠ 
Scioškola Praha 11 se budou po celý 
den odehrávat divadelní představení 
a od 13:00 na náměstí zahrají školní 
a spřátelené kapely.
V dopoledních hodinách budou také 
na hřišti za školou probíhat sportovní 
klání mezi Scioškolami z celé ČR v růz-

ných disciplínách.
Od rána pak budou pro vás a vaše 
děti a vnoučata v okolí školy připra-
veny různé zábavné workshopy a in-
fostánky pro děti i seniory (výtvar-
né, fyzikální, zábavná chemie, jóga 
atd.). Můžete se těšit také na chutné 
a zdravé občerstvení, které pro vás 
připraví naši žáci. 
Přijďte se pobavit a seznámit se s naší 
školou, která již třetím rokem působí 
ve vašem sousedství. 
Těší se na vás žáci a učitelé ZŠ Scioškola 
Praha 11. Více: www.praha11.scioskola.cz
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 Dvakrát měř, jednou řež
Na zastupitelstvu dne 19. 4. 2018 se pro-
jednávalo zrušení smlouvy na prodej bytu. 
Podstatou materiálu bylo, že kupující strana 
neuhradila 2 splátky na byt a toto navrhuje 
rada řešit zrušením smlouvy. To by znamena-
lo, že matka samoživitelka přijde bez náhra-
dy o byt, který si zakoupila na splátky od MČ 
v privatizaci v letech 2012–2014. V tomto 
období jsem měl jako radní privatizaci na sta-
rosti a možnost splátek MČ jsem prosadil, 

aby lidé nemuseli hledat peníze u spekulantů. 
Celá privatizace byla sociálně citlivá a mož-
nost zrušení smlouvy byla myšlena jako 
maximální sankce pro chronické neplatiče. 
Současné vedení ale toto nepochopilo a so-
ciální stránku opomnělo. Majitelka bytu neby-
la aktuálně písemně vyrozuměna, co jí hrozí, 
a rovnou byla navržena maximální sankce. 
O to, co se stane s rodinou po zrušení smlou-
vy, se nikdo z kompetentních radních nezají-

mal. Je pro mě nepřijatelné, abychom klesli 
na úroveň lichvářů, kteří se těší na pochybení 
dlužníka a zmocňují se jeho bytu. Proto jsem 
požádal zastupitele, aby pro tento materiál 
nehlasovali. Materiál nebyl schválen a tímto 
všem zastupitelům, kteří pro zrušení smlouvy 
nehlasovali, děkuji. Dali šanci na slušný život 
jedné rodině...

Josef Belaník, ČSSD

 Co dělá z města příjemné místo k životu?
To, jestli se ve městě cítíme dobře, souvisí 
s kvalitou jeho veřejného prostoru. Město a ži-
vot v něm vnímáme a hodnotíme především 
podle ulic, náměstí, parků a dalších veřejně pří-
stupných prostranství: Můžeme si vychutnat 
letní odpoledne ve stínu stromu na předza-
hrádce blízké kavárny? Jak daleko to máme 
do parku? Mají si kde hrát naše děti? 
 Kvalita veřejného prostoru podstatně ovlivňu-
je nejen podobu města, ale i jeho fungování, 

prosperitu, bezpečnost a v neposlední řadě 
také tělesné a duševní zdraví jeho obyvatel.
Nyní se vytváří Metropolitní plán, který bude 
určovat, co kde by mělo být postaveno. Ale 
jak vytvářet a regenerovat místa lze nalézt 
v „Manuálu tvorby veřejných prostranství“. Jde 
o takzvanou kuchařku pro městské organizace 
a městské části nebo investory, která ukazuje, 
jak zvýšit kvalitu ulic, náměstí či parků. To vne-
se architektonickou úroveň do výstavby!

K samotnému Metropolitnímu plánu bude jis-
tě mnoho připomínek a kritiky. Městská část 
bude zanedlouho moci vznést zásadní připo-
mínky. Aktivní cestou prosazování představ, co 
kde bude, je iniciace vyhotovení územní studie 
v klíčových místech, které musí Metropolitní 
plán respektovat. A tento způsob budu pod-
porovat. 

Ing. Petr Štefek, ČSSD

 Stranický tisk opět na scéně aneb pravda trpí na úkor demagogie a populismu
Blížící se podzimní komunální volby přináší 
jeden pravidelný kolorit. Tím mám na mysli 
zejména zvýšený výskyt různých stranických 
novin a pamfletů všeho druhu, které se zpra-
vidla snaží co nejvíce poplivat a pošpinit své 
politické soupeře, a to obvykle jen na základě 
polopravd, demagogie, populismu či výslov-
ných lží. Věcné, odpovědné a realistické řešení 
jednotlivých problémů v nich zpravidla nena-

jdete. Některé politické subjekty ve výše uve-
dené disciplíně sice vynikají, ale zásadní rozdíly 
nehledejme nalevo ani napravo. 
Zejména tak na voličích samotných bude 
v této nepřehledné sbírce „kvalitního stranic-
kého tisku“ hledat pravdu, objektivní infor-
mace a odpovědná řešení, aby Jižní Město 
nedopadlo dle nedávného komentáře Erika 
Taberyho (pozn. autora: šéfredaktor týde-

níku Respekt): „Kdo nejvíc lže, ten vyhraje. 
Politika je odrazem nás samotných. Pravda 
totiž zabere spoustu času. Naopak lež je 
jednoduchá. A rychlá. Důsledky ale bude mít 
katastrofální.“
Vážené voličky, vážení voliči, inspirativní hledá-
ní a správnou podzimní volbu vám přeje

Mgr. Jan Stárek, TOP 09

 Zločinem na obyvatelích Jižního Města je radou Prahy zrušený požadavek na proslunění bytů
Pražské stavební předpisy doposud garan-
tovaly, že přímé sluneční paprsky musí do-
padat 1. března alespoň na 1/3 obytných 
ploch. Tento důležitý předpis dosud bránil 
živelné výstavbě v Praze, kterou má uvolnit 
nový Metropolitní plán. Chamtiví develope-
ři nechtějí brát ohled na potřeby obyvatel 
na proslunění a naopak chtějí mít neome-
zenou možnost stavět nové domy tak, aby 
mohly zastínit i již postavené byty. K tomu 

si v Praze nakoupili politické strany, média, 
PR agentury,… .
Požadavek na oslunění je základním požadav-
kem na kvalitní moderní bydlení 20. století, 
a proto byl součástí již Athénské charty z roku 
1933. Slunce v bytě nemá jen psychologický 
účinek, ale působí proti virům, baktériím. Již 
naši předci věděli, že slunný byt je zdravý byt, 
který je nejlépe ochrání před šířením infekčních 
chorob.

Každému radnímu bych doporučil, aby se ale-
spoň nechal poučit moudrostí pohádky o Dr-
Voštěpovi respektive O princezně Solimánské 
z Devatero pohádek od Karla Čapka. Platnost 
předpisu je zapotřebí zachovat, protože lidské 
zdraví občanů za to stojí a není možné správu 
naší obce posouvat na úroveň zaostalého So-
limánského sultanátu.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Názory zastupitelů

Odpadkoví hrdinové uklidili 67 kilogramů
Jeden kufr, starý stromeček, spousta 
igelitových sáčků, obalů a lahví. To byly 
největší „poklady“, které našlo osm dob-
rovolníků v neděli 13. května. Na parko-
višti v ulici Bajkonurská a v okolí cesty 
ze zastávky Jižní Město sesbírali celkem  
67 kilogramů.
Dobrovolníci si říkají Trash Hero Praha 
a pořádají pravidelné úklidy po celé Pra-
ze. Připojit se k nim může kdokoliv, akce 
vždy vypisují na Facebooku. Trash Hero 
(v překladu odpadkový hrdina) je součás-
tí stejnojmenného celosvětového hnu-
tí, které vzniklo v roce 2013 v Thajsku. 
Z pláží se přesunulo i do Indonésie, New 
Yorku a od loňska i do Prahy.
Rádi potkáme i vás na jakémkoliv příš-
tím úklidu. Společně si popovídáme 

na procházce s pytlem... a potom třeba 
na pivu. 

Sledujte náš Facebook Trash Hero Praha. 
Monika Trojanová, Trash Hero Praha

67 kg
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 Proč se o bazénu v Praze 11 již nemluví?
Jedná se o komplex několika bazénů, wellness 
centra, kojeneckého plavání a multifunkční 
sportovní haly. Po takovémto areálu obyvate-
lé Prahy 11 volali dlouhé roky!
„Bazén“ v Praze 11 byl v době výstavby 
a při zahájení provozu populisty označován 
za „malý“, „předražený“, „nefunkční“ … a dal-
šími negacemi se opravdu nešetřilo!
A jaká je dnešní realita? Areál Jedenáctka VS 
kvalitně funguje ke spokojenosti všech ná-
vštěvníků! A proto se o něm již nemluví. Není 

totiž zvykem na této stránce něco chválit, 
a tak si dovolím udělat výjimku.
Unikátní je i to, že se před pěti lety podařilo najít 
schopného nájemce a provozovatele plavecké-
ho areálu. Tak se povedlo do té doby nemožné! 
Provoz bazénů nestojí naši městskou část ani 
korunu, naopak je zde příjem z nájmu. Je třeba 
si uvědomit, že plavecké stadiony v majetku obcí 
jsou dotovány mnoha miliony korun ročně!
Denně navštíví tento areál stovky spokojených 
návštěvníků. Všechny naše základní i mateřské 

školy zde absolvují s dětmi plavecký výcvik. 
Kojenecké plavání je svým rozsahem ojedinělé 
v celé Praze, ne-li v celé republice. Nájemce, 
Aqua Sport Club s.r.o., stále rozšiřuje nabídku 
služeb, wellness i provoz restaurace.
Sledujete někdy televizní přenosy florbalových 
zápasů ze sportovní haly? Pak nemůžete pře-
hlédnout logo Prahy 11 a hned víte, kde se hraje!
Prostě Jedenáctka VS je unikátní, zdařilý 
a plně funkční projekt. 

Mgr. Pavel Dittrich, ODS

 Parkovací dům v ulici Nad Opatovem
Dopravní komise rady městské části posuzo-
vala, zda je vhodné v této lokalitě parkovací 
dům postavit. Odpověď zněla jednohlasně ano, 
ale usnesení tento souhlas svázalo se splně-
ním podmínek. Především: parkovací dům bude 
prioritně určen pro obyvatele okolních ulic, budou 
zachovány pěší vazby, bude zajištěn dostatečný 
odstup od domu v ulici Nad Opatovem, dojde 
k ozelenění okolí objektu a rezidenti budou in-

formovaní již v přípravné fázi. Komisí stanovené 
podmínky dobře vyjadřují všeobecnou povědo-
most o situaci na Jižním Městě: parkovacích míst 
je výrazný nedostatek a místní si váží a chtějí za-
chovat přírodní prvky zeleně. Podmínky zároveň 
upozorňují na nebezpečí nových projektů, ty mí-
vají svůj vlastní účel a „místní si přece zvyknou“. 
I proto je velmi důležité, aby i podmínka včasné-
ho informování místních byla plně dodržena. Je 

třeba, aby se místní zajímali, jak budou podmínky 
respektovány v dalších fázích projektu, zda bu-
dou parkovací místa cenově dostupná či jaký 
podíl míst si bude nárokovat magistrát v souvis-
losti s obnovou hotelu Opatov.
Jako člen komise, nominovaný za HPP11, po-
važuji dodržení podmínek za zásadní předpo-
klad vhodnosti výstavby.

Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D., HPP 11

 Obecní sport: pro sportovce, nebo pro všechny?
Několikaletý spor HPP11, KDU-ČSL a Pirá-
tů s ostatními stranami v zastupitelstvu se 
stává jedním z volebních témat. Uvedené 
tři strany nesouhlasí s dosavadním šablono-
vitým systémem, kdy finanční podporu pro 
sport navrhuje komise tvořená především 
zástupci sportovních organizací. Dnes tedy 
řešíme, v jakém poměru se které organizace 
podělí o obecní přízeň. Situace je trochu po-
dobná, jako kdyby v komisi pro rozvoj zasedli 

představitelé developerských firem! Obec by 
neměla podporovat jen výkonnostní nebo vr-
cholový sport, ale možnost rekreačního spor-
tu pro všechny. Vždyť rozděluje peníze nás 
všech... Jak na to? Po vzoru Prahy 6 nebo ně-
kterých francouzských měst dáme každému 
žákovi ZŠ v Praze 11 poukázku a možnost 
zvolit si instituci, ve které chce sportovat. 
Prostředky tak rozdělí přímo ti, o něž se jed-
ná. Zmizí dnešní složitý a sporný mechanis-

mus přidělování dotací i problémy s podja-
tostí členů komise nebo dokonce zastupitelů. 
Změna nebude mít vliv na celkovou výši vy-
členěných prostředků, ale vnese řád do jejich 
rozdělování. Uchazeči o dotace už nebudou 
o svých kvalitách přesvědčovat politiky, ale 
mládež, včetně té, která zatím nesportuje, 
a také rodiče. 

Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

 Ředitelé jihoměstských mateřských a základních škol byli opětovně potvrzeni ve svých funkcích
Rada MČ Praha 11 potvrdila ve svých funkcích 
všechny ředitelky a ředitele mateřských a zá-
kladních škol na další šestileté období.
Jmenované paní ředitelky a páni ředitelé 
vedou uvedené školy a školky dlouhodobě 
s kvalitními výchovně–vzdělávacími výsledky. 
S jejich prací a s fungováním škol jsou spo-
kojeni především rodiče i veřejnost. Výhrady 

k činnosti škol v posledních letech nevyjádřila 
ani Komise pro výchovu a vzdělávání, ani jejich 
zřizovatel, ale ani kontrolní orgány, které ško-
ly navštívily. Výhrady nevyjádřily ani rady škol. 
Vzdělávací programy jsou kvalitně nastaveny, 
schváleny a funkční. 
Toto rozhodnutí rady jednoznačně podporuje-
me. Z působení na radnici osobně znám všech-

ny ředitelky a ředitele a mohu potvrdit, že jsou 
to kvalitní odborníci na svých místech. Svou 
prací se zasloužili o vysokou kvalitu výchovy 
a vzdělávání v jihoměstských školách. Přeji 
všem ředitelkám a ředitelům hodně úspěchů 
a radost z práce.

Mgr. Dalibor Mlejnský, JM-ND 

 Politika kolem Městské policie Praha 11
Strážníci Městské policie v Praze 11 bohužel 
přišli o odměny, které jim navrhl rozdělit jejich 
ředitel. Stačilo, aby na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 11 bylo schváleno předložené 
usnesení, kterým by finance na tyto odměny 
byly přiděleny. Politikaření HPP11 je o tyto 
odměny připravilo. Toto hnutí zaštiťující se 

tím, jak jeho členům jde o Jižní Město, pro 
odměny strážníkům Městské policie Praha 11 
nehlasovalo a s jejich přidělením nesouhlasi-
lo. Je tedy zřejmé, že o bezpečnost obyva-
tel, kontrolu parků, kontrolu pískovišť a tím 
bezpečnost našich dětí jim nejde. Jejich sna-
ha blokovat vše, snaha bořit jim nedovolila 

alespoň malou finanční odměnou poděkovat 
za práci městských strážníků. Dovolím si tedy 
alespoň touto cestou a alespoň slovně měst-
ským strážníkům a Městské policii v Praze 11 
velmi poděkovat za jejich práci. 

Jan Gabriel, ODS

 Postřehy z jednání zastupitelstva 19. 4. 2018
Na posledním jednání zastupitelstva jsme 
podpořili několik rozpočtových opatření, která 
umožní financování rekonstrukce varny a jídel-
ny v ZŠ Pošepného náměstí 2022, dostavbu 
víceúčelové haly a rekonstrukci oválu v ZŠ 
Campanus a rekonstrukci víceúčelového hřiště 
v ZŠ Donovalská. Podpořili jsme také schvále-

ní dotací pro sportovní kluby na Jižním Městě. 
Zastupitelé za JM-ND podpořili rovněž schvá-
lení dotací pro kulturní a sociální oblast. Rov-
něž se podařilo prosadit navýšení dotací ur-
čených na opravy majetku sportovních klubů. 
Bez tohoto navýšení by mimo jiné nemohl So-
kol Chodov provést plánovanou opravu plotu, 

jak uvedl přímo na zastupitelstvu místopřed-
seda Sokola Chodov JUDr. Krátký. ,,Jsme rádi, 
že jsme mohli podpořit projekty, které zlepší 
komfort a zdravý rozvoj našich dětí na Jižním 
Městě,“ na místě uvedl zastupitel za JMND 
Petr Sýkora.  

Ing. Rostislav Korbel, JM-ND

 JM-ND zorganizovalo úklid Centrálního parku a okolí na Opatově
V sobotu 7. dubna zorganizovali zastupitelé 
a členové Jižní Město – náš domov (JMND) 
v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme 
Česko“ úklid Centrálního parku a okolí na Opa-
tově a na Hájích. Akce se zúčastnilo více než 
100 dobrovolníků. Odpadků se sebralo to-

lik, že to zaplnilo 2 nákladní vozy. Zarážející 
není pouze množství odpadu, ale i množství 
použitých stříkaček a jehel po narkomanech. 
Na sběr a likvidaci tohoto infekčního odpa-
du byla volána 7x městská policie. Tímto by-
chom jménem organizátorů chtěli poděkovat 

občanům, kterým není lhostejné prostředí, ve 
kterém žijí a zúčastnili se této akce. Byli jste 
úžasní. Společně jsme dokázali alespoň trochu 
zvelebit naši Prahu 11. 
Děkujeme. 

Klub JMND
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BYDLENÍ

• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí inves-
tici pro moje děti. Nevadí i právně kom-
plikované případy. Výkup bytu i s věc-
ným břemenem na dožití možný. 
Děkuji za nabídku, tel.: 777 211 671

• Sháníme byt ke koupi na JM, men-
ší pro maminku nebo větší pro rodi-
nu se 2 dětmi. Máme hotovost. Kon-
taktujte nás na tel.: 704 371 109

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatiza-
ci. Přijďte se s námi ZDARMA po-
radit do našich kanceláří: Krejnická 
2021/1 a Opatovská 1753/12 
na tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: 
info@jihomestskereality.cz

• Koupím chatu, chalupu do 50 km 
od Prahy, v dobrém i špatném stavu. 
Děkuji za nabídku, tel.: 777 211 671.

• Hledám ke koupi byt 3+kk a vět-
ší v Praze 11. Družstevní nebo OV. 
Původní stav nevadí. RK prosím ne-
volejte. Tel.: 721 606 214

• Koupím menší byt na Jižním Měs-
tě o velikosti 1+kk až 2+kk. Druž-
stevní nebo osobní vlastnictví. Na-
bídněte prosím na tel.: 723 410 514

• HLOUŠEK REALITY Realitní cent-
rum Jižní Město hledá pro své klienty 
byty k prodeji a výměně v Praze 11 
a okolí. Využijte našich dlouhodo-
bých zkušeností a možností. Jsme 
ryze česká realitní kancelář, člen 
ARK ČR. Máme databázi zájemců, 
zavedený realitní i právní servis. 
Nabízíme poradenství a odhady 
cen bytů. Vestibul metra Opatov,  
tel.: 272 927 497, 732 237 741, 
www.hlousekreality.cz

• PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO 
VLASTNICTVÍ, prohlášení nemovité 
věci, zakládání SVJ, likvidace BD, za-
měření bytů, jednání na katastru ne-
movitostí, právní servis. Info ZDAR-
MA na tel.: 724 304 603.

• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro 
manažery firem s rodinami hledáme 
pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ 
PROVIZE! T. 734 319 304

• Jako rodinnou investici koupím 
dva byty v Praze a okolí. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Platba 
hotově, pomůžu vyplatit dluh. Tel.: 
608 661 664

• Hledám menší byt do 14 tis. nebo 
větší do 20 tis. jen pro 2 os. – pár. 
Ideálně více let, lodžie výhodou, ale 
nemusí být, centrum do 30 minut. 
Zařízení dohoda. RK nevolat. Děkuji. 
605 845 088

SLUŽBY

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘI-
ZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČET-
NICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, 
DPH. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. 
TEL.: 604 618 298, 222 364 018,  
WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• Nabízíme strojové čištění kober-
ců a čalounění, mytí oken. Zkuše-
nost, kvalita, osobní přístup. Tel.: 
773 540 170, e-mail: info@dbuklid.cz

• Plovoucí podlahy, tapetování, 
malířské práce, strop. kazety, de-
korace, bytová jádra, rekonstruk-
ce bytů. Zaměření zdarma. Levně, 
rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330 
e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-
klad, dlažby. Malířské a bourací práce, 
odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-
ků, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 
603 538 738, marti.dvorak@centrum.cz

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK v bytech, i SO a NE. Tel.: 
602 719 678 v 7–22 hod. Prodej 
nových a odvoz starých chladniček.

•!! Odvoz starého nábytku na sklád-
ku. Stěhování všeho druhu. Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Nalo-
žíme a odvezeme cokoliv. Vše za ro-
zumnou cenu. Volejte: 773 484 056

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazní-
ka, instalace Wi-Fi, internetu, note-
booků, výuka s trpělivým učitelem. 
Doprava zdarma. m: 604 806 516 
(i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz

• Rychlý servis, seřízení a údržba 
oken, dveří (plast, eurookna). Pra-
videlný servis prodlouží jejich život-
nost. Dod. předokenní sušáky prádla. 
T. 603 715 285

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
480 Kč/AUTO. Pevná konečná cena 
bez poplatků za čekání a nástup, 
max. 4 pasažéři, snadné objednávání, 
spolehlivost. www.mrtransfer.cz, tel.: 
603 431 716, 608 553 080

• OPRAVA ELEKTRONIKY – TV, vi-
deo, DVD, hifi věže, počítače, PC mo-
nitory, videokamery. Rozumné ceny. 
AVC – SERVIS, tel.: 222 361 720, 
602 390 630. 

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁ-
NÍ TAPET, štukování, malířské 
a lakýrnické práce a jiné úpravy 
bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 
604 517 565, www.stukmalba.cz, 
e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: Rozvo-
dy vody a instalace. Baterie, WC, od-
pady, topení. Rekonstrukce rozvodů. 
Kvalitně, levně se zárukou. VČETNĚ 
VÍKENDŮ. Instalace, připojení my-
ček, praček. T. 602 377 213

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Na-
bízím: Servis a čištění PC u vás doma. 
Výběr, nákup a instalaci zařízení. Výuku 
základů práce s PC. M: 733 731 892, 
E: david.simko@centrum.cz

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

• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabí-
zíme malířské a lakýrnické práce. 
Byty, nebytové prostory, školy, 
kanceláře. T: 606 556 547, e-mail: 
malovani .novotny@seznam.cz, 
www.malovani-novotny.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-
nýže, opravy a servis žaluzií. Zaměření 
a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 
www.interierservisgroup.cz

• Malířské práce, štukování stěn i stro-
pů, stěrkování, lakýrnické práce. Tel. 
606 227 390, e. jsaifrt@seznam.cz

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN. 
Opravy i rekonstrukce, světla, zá-
suvky, jističe, dotažení spojů, vedení 
elektřiny k novým kuchyním, zaseká-
ní i v lištách. www.elektrikarerben.cz. 
T.: 604 516 344

• KADEŘNICTVÍ NOVĚ OTEVŘE-
NÉ. Po+st – 10–18, út+čt – 12–19,  
pá – 8–15 hod. Štichova 652, P-4 Háje.  
T. 723 257 231

• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská 
(u metra Háje). Spory, vymáhání po-
hledávek, smlouvy, nemovitosti, prá-
vo rodinné, občanské, obchodní, by-
tová družstva a SV. T: 603 823 260, 
office@grivalska.cz

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Ka-
deřnické služby u zákazníka doma, 
v práci...www.kadernice-do-domu.cz. 
T. 777 285 669.
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

Široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků  
z vlastní výrobny.

Akční nabídka platná od 4.  6.–15. 6. 2018

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.
Otevírací doba: pondělí až pátek 7:00–18:00 hod.

Každých 14 dnů pro vás připravujeme novou akční nabídku!

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč
Vepřová pečeně s kostí 129,90 109,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč
Šunka výběrová 199,90 179,90 Kč
Čertova klobása 144,90 124,90 Kč
Paštika s telecím masem 129,90 109,90 Kč
Tlačenka speciál 149,90 129,90 Kč

scénář 
S A G VA N  T O F I

www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

                  HRAJEME 7.6. - 10.6.
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AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • Diagnostika 
• Opravy bouraček jednání s pojišťovnou • Pneuservis

Mobil: 731 208 823, 272 937 482  Praha 11 – Zakouřilova 142 
www.auto-vranek.cz

Ubytování – pronájem apartmánu
Praha 4 - Chodov Dunovského 609, Tel.: 606 907 032 
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• Servis plastových oken. Okna je 
nutno jednou za dva roky seřídit 
a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. Pro-
dej žaluzií. jirasek.servis@seznam.cz, 
tel.: 601 236 957

• PROVÁDÍM ZEDNICKÉ AJ. ŘE-
MESLNÉ PRÁCE. Provádím kvalitně 
různé řemeslné práce bytových i ne-
byt. prostor. Mám rozumné ceny. Dě-
kuji za fér nabídky. Tel. 739 613 488, 
e-mail: jin60jir@seznam.cz

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. 
prostor. Malířské, bourací práce, štu-
kování, obklad, dlažba. Elektroinstala-
ce, instalatérství. Tel.: 775 690 435, 
e-mail: peta.sitner@gmail.com

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE 
TV, satelitu, set-top boxu, DVD, radio-
magnetofonu. Servis malých domácích 
elektrospotřebičů. m: 739 049 499, 
krizjiri@volny.cz

• Koupím staré rybářské náčiní 
do muzea. Pruty bambusové, lami-
nátové, navijáky, splávky, třpytky, 
knihy, krabičky a veškerý rybář-
ský cajk do roku 1992. Kontakt: 
777 206 746, hofman@dexempo.cz

• Suchá pedikúra a manikúra, šetrné 
ošetření vhodné pro diabetes, zarost-
lé nehty, mikózu, zakončené lehkou 
reflexní masáží. Tel.: 777 685 639, 
Kupeckého 4, Praha 11 - Háje

• Instalatérské práce – výměny 
a opravy baterií, WC, připojení pra-
ček, myček. Tel.: 737 384 001

• Vyčistíme váš koberec, sedačku 
a křesla u vás strojem na vlhko ex-
trakční metodou. Zbavíme vás pra-
chu, nečistot a roztočů. Slušné jed-
nání a zkušenosti. T: 724 006 275, 
www.pvj-group.cz/uklid

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

• Sekáme trávu, řežeme živé plo-
ty a keře, čistíme zarostlé pozem-
ky a stavební parcely od náletů 
a vysoké trávy. Máme motorovou 
techniku a přívěs na bioodpad. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

• Instalatérské práce, rozvody ply-
nu, vody, odpadů. Připojení plyno-
vých spotřebičů. T: 603 554 550, 
e-mail: horyna1960@seznam.cz

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuza-
na 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

• Čištění koberců, sedaček, židlí 
profistrojem extrakční metodou (vy-
čištěná plocha je pouze vlhká). Pra-
cujeme také o víkendech. Rozumné 
ceny. Doprava po Praze zdarma. Tel.: 
737 566 189

• Instalatér – oprava vody, odpadu, 
plynu, montáž. Tel.: 603 771 808.
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• Kurzy haptických masáží, tera-
pie, meditace, tel.: 731 269 133, 
www.janastehnova.cz

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

PRÁCE

• GRAFIK Regionální vydavatelství 
přijme grafika (InDesign, Illustrator, 
Photoshop) na zkrácený úvazek 
na chráněné pracovní místo pro oso-
by se zdravotním postižením (OZP) 
v Praze 9. Svůj životopis a ukázku 
tvorby pošlete na nabor@regvyd.cz.

• SPECIALISTA/KA MARKETIN-
GU Regionální vydavatelství přijme 
specialistu marketingu pro rozvoj 
firemních značek, komunikaci s me-
diálními partnery, marketingovou 
podporu obchodního oddělení, 
plánování i realizování firemních 
kampaní. Nutná praxe a minimálně 
základy v grafických editorech. Svůj 
motivační dopis a životopis pošlete 
na nabor@regvyd.cz.
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CESTOVNÍ AGENTURA NUBIS.CZ – Metro C – Háje, vedle Alberta 
Po–Ne 9:00–20:00 • www.nubis.cz • Tel: 777 755 714, 222 365 747

LÉTO 2018 – LAST MINUTE NABÍDKY
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří

NUBIS-92x30.indd   42 4/12/18   8:18 AM

1802-459-Onduline-Inzerat-92x63.indd   1 21/02/18   21:01

Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
originální finský bezrámový systém

Tvrzená bezpečnostní skla, zabroušená bez svislých rámů.
Zasklení nemění původní vzhled domu.

Skleněné tabule se odsouvají k boční stěně lodžie,
na kterou se přiklopí, což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Šetří teplo a peníze. Zabraňuje hluku, prachu, dešti, sněhu 
Umožňuje aktivně užívat lodžii či balkon od jara do zimy.
Montáže zasklení provádíme celoročně.

OPTIMI spol. s r.o., Dubečská 74/4, Praha 10
 602 477 874, 274 818 721 info@optimi.cz

www.optimi.cz největší výrobce v ČR držitel Certifikátu kvality ISO 9001:2009

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497ww w . HLOU SEKR EA LIT Y .c z

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM V E V ESTIBU LU STA NIC E ME T RA “ C ” O PATO V

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET T RADI C E V  PRAZ E 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRO D EJ VÝM ĚNU BY TŮKO UPI

REALITNÍ CENTRUM
J IŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www. HLOUSEKREALIT Y .cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

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

16 LET  TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

• ZŠ Pošepného náměstí v Praze 4 při-
jme pro rok 2018/2019 kvalifikované-
ho/nou učitele/ku 1. stupně, F – vyu-
čujícího pro robotickou učebnu, Inf, D, Z. 
Dále kvalifikovanou vychovatelku do šk. 
družiny, asist. pedagoga a speciálního 
pedagoga. Nabízíme mikrojesle pro děti 
zaměstnanců, přátelský kolektiv a pří-
jemné prostředí. CV zasílejte na e-mail: 
grafnetrova@zsposepneho.cz.

• ZDRAVOTNÍ SESTRU (i všeob.) 
přijme do amb. gynekologie Zdrav. 
střed. VŠ Praha 4 - JM II, Chemická ul. 
Nástup 6–9/2018. Prac. úv. 2–5 dnů. 
Tel. 606 394 487. www.zspuls.cz

OSTATNÍ

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