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Veřejné setkánÍ  
Rekonstrukce ubytovny Sandra: 
bydlení pro občany Prahy 11 

Investiční akce 
městské části 
Praha 11

Spolu za lepší 11
Už známe vítěze! 

Stoletá ozvěna
Milujme rodnou svou zemi 
jako svou matku

05 251408

těšíme  

se na vás!  

VSTUP  
ZDARMA

ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ OD 20.00 HODIN
V PARKU U CHODOVSKÉ TVRZE

STŘEDA 5. ZÁŘÍ OD 20.00 HODIN
V PARKU U CHODOVSKÉ TVRZE



2 Inzerce

Sociální demokraté na téma,
co vás zajímá 

4. 9. 18 Pošta Litochleby

5. 9. 18 MHD Horčičkova

11. 9. 18 Penny, MHD Metodějova

12. 9. 18 Park hřiště u ZŠ Křejpského

18. 9. 18 Lidl – Vojtíškova

19. 9. 18 Albert – Brodského

20. 9. 18 Penny – Brechtova

25. 9. 18 MHD Ke Kateřinkám

26. 9. 18 Farmářské trhy – Metro Háje

27. 9. 18 MHD Mikulova

1. 10. 18 Metro Háje – vstup eskalátory

Místa setkání v ulicích
3. 9. 18 Dětský den Hrabákova (Restaurace Školka)

6. 9. 18 Restaurace Školka + U Bazénu + Pavlovín

13. 9. 18 Restaurace Lokai + Pavlovín

16. 9. 18 Restaurace Školka + Pavlovín

20. 9. 18 Restaurace Lokai/Školka + U Papežů + U Bazénu

26. 9. 18 Restaurace Pavlovín

27. 9. 18 Restaurace Školka

Pojdte na jedno s kandidátem

Restaurace Školka Hrabákova 2001/21, Praha 11 – Chodov

Restaurace Pavlovín Mírového hnutí 2353/2, Praha 11 – Chodov

Pivnice U Bazénu Mírového hnutí 2137/7, Praha 11 – Chodov

Restuarace U Papežů

Restaurace Lokai - Koliba Praha Gregorova 2298/8, Praha 11 – Chodov

´

Ale mě zajímá,

kvalita péče, stravování a aktivity
pro děti a seniory

moderní výuka a dostupnost
kroužků zaměřených na sport,
kulturu a vědu

polyfunkční využití Sandry,
prevence vandalismu a bezpečnost
na Jižním Městě cssdpraha11.cz
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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, IČ: 00231126, tel.: ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, 

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: 22. srpna 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.

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. Foto na titulní straně: www.freepik.com.

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.

Vážení a milí,

léto pomalu končí a já doufám, že si z něj odnášíte spoustu krásných zážitků. Já sám jsem strávil většinu dovolené 
chozením po horách. Měl jsem tak čas (a z té výšky i potřebný nadhled) zamyslet se nad současným stavem Jižního 
Města.  

Věřím, že prožívá nejlepší období své historie. Za poslední dva roky se nám podařilo probudit Prahu 11 opět k životu 
a nastartovat její rozvoj hned v několika oblastech. V běhu je například rozsáhlý projekt revitalizace vnitrobloků a veřejných 

prostranství, která se ze zanedbaných lokalit postupně proměňují v plnohodnotnou součást městského prostoru: vznikají zde venkovní 
posilovny, grilovací místa, relaxační zóny nebo třeba hřiště na pétanque. Přibyly lavičky a nová zeleň.

Díky investicím do rekonstrukcí školských objektů jsme zajistili dostatečné kapacity v mateřských a základních školách pro všechny 
jihoměstské děti. Jen dokončení rekonstrukce ZŠ Schulhoffova přineslo 600 nových míst pro žáky školy a 138 pro děti předškolní. Další 
místa navíc už brzy vzniknou v ZŠ Chodov, která se po dlouhých letech dočká potřebné dostavby. V plném proudu jsou rekonstrukce 
pavilonu tělocvičen v ZŠ K Milíčovu a varny v ZŠ Pošepného náměstí, stavba sportovní haly v ZŠ Campanus a opravy hned několika 
školních hřišť.

Vedle nejmladších obyvatel naší městské části myslíme i na ty starší. Provedli jsme regeneraci objektů Hviezdoslavova 519 a 520, v nichž 
jsou převážně ordinace lékařů, v projektové přípravě je pak přestavba objektu Vejvanovského na domov pro seniory.

Už dnes tedy máme co nabídnout: klidné a bezpečné bydlení v udržované zeleni, kvalitní školy, sociální služby na vysoké úrovni, výbornou 
dopravní dostupnost do centra Prahy a les ze tří světových stran. Přál bych si, aby to tak zůstalo a aby se na Jižním Městě nadále dobře 
žilo nejen Vám, ale také Vašim dětem a vnoučatům. Aby Jižní Město bylo pro všechny generace. 

Stále je však co zlepšovat. Sice už probíhají opravy chodníků a komunikací, je však nutné výrazně zlepšit systém péče jak o ně, tak o zeleň. 
Stav, kdy za něco odpovídá městská část, za něco Praha z pozice hlavního města a za něco soukromý vlastník, je velmi problematický. 
Dále je třeba postupně zvyšovat kapacity sociálních a zdravotních služeb. Není tu kde zaparkovat a chybí byty pro ty, kteří zde chtějí bydlet 
(například Vaše děti). V neposlední řadě je v naší městské části málo míst, kde se lidé mohou setkávat: schází nám kavárny, koncertní sál 
i divadlo, ale také venkovní koupaliště. To vše chceme vyřešit.

Za pár dní začínají Dny Prahy 11, tradičně s bohatým programem plným koncertů, sportu i akcí pro rodiny s dětmi. Těším se, že se tam 
potkáme a budeme mít prostor popovídat si o změnách, které byste si pro Jižní Město přáli Vy.  

Hezký zbytek léta všem!

 Váš Petr Jirava, starosta

P.S. Nemohu si odpustit připomenutí 50. výročí okupace Československa. Nikdy nezapomenu na Václavské náměstí plné ruských tanků, na 
pocity beznaděje a zrady. Pevně věřím, že něco tak hrozného už naši republiku nikdy nepotká!
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4 Zprávy z Rady MČ

Návštěvní dny členů  
rady v září 2018 
Ing. Petr Jirava, starosta (ANO 2011)   
  18. 9., 15.30–17.30

Petr Lukeš,  
místostarosta (BEZPP)  

19. 9., 14.30–16.30

Ing. Oldřich Balík,  
místostarosta (ANO 2011) 

9. 9., 16.00–18.00

Mgr. Jakub Lepš,  
místostarosta (TOP 09)  

20. 9., 14.00–16.00

Ing. Stanislav Urbánek,  
uvolněný člen rady (TOP 09) 

26. 9., 16.00–18.00

Ing. Jan Frey,  
uvolněný člen rady (BEZPP)  

21. 9., 8.00–10.00

Jan Říčař,  
neuvolněný člen rady (ANO 2011) 

 3. 9., 18.00–20.00 

 (po předchozí domluvě)

Ing. Petr Štefek,  
neuvolněný člen rady (ČSSD)  

7. 9., 18.00–20.00

 (po předchozí domluvě)

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

  
Připomínky Prahy 11 k návrhu Met-
ropolitního plánu: zásadní je zachovat 
zeleň a nezahušťovat stávající zástavbu  

Zastupitelstvo MČ Pra-
ha 11 schválilo na čer-
vencovém zasedání 
připomínky městské 
části k návrhu Met-
ropolitního plánu. Při 
konstrukci připomínek 
byl kladen důraz 
především na potřebu ochránit stáva-
jící charakter Prahy 11 jako rodinné čtvr-
ti plné zeleně a udržet kvalitu života míst-
ních obyvatel. Mezi hlavní principy, z nichž 
vychází jak připomínky obecné, tak k jed-
notlivým lokalitám, proto patří zachování 
urbanistické struktury a veřejné zeleně, 
odmítnutí zahušťování již zastavěných 
území a uplatnění pouze takových výško- 
vých limitů, které nepřesáhnou současnou 
zástavbu.

Z důvodu následujícího legislativního pos-
tupu při vypořádání připomínek pořizo-
vatelem byly všechny připomínky měst-
ské části označeny za „zásadní“.

Odbor kancelář starosty 
oznamuje, že se ve čtvrtek  
13. 9. 2018 od 9.00 hodin 

uskuteční 41. zasedání členů 
Zastupitelstva MČ Praha 11, a to 
v zasedacím sále objektu Centra 
pohybové medicíny (Pyšelská 4, 

Praha 4). Bližší informace 
naleznete na webových stránkách 

MČ Praha 11 v sekci Aktuality. 

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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ ⟶ 
Usnesení RMČ

 
Odpadky v Praze 11 by mohly svážet 
elektromobily, šetří životní prostředí 
i rozpočet 

Čisté ulice a udržovaná veřejná pros-
tranství jsou jedním ze základních před-
pokladů, aby se lidem líbilo tam, kde žijí. 
Výjimkou není ani Jižní Město, proto patří 
v rámci rozpočtu MČ Praha 11 právě 
životní prostředí tradičně k nejvyšším 
výdajovým položkám, ať už jde o výdaje 
běžné, nebo investiční.

Aktuálně se městská část zabývá mimo 
jiné končící životností dieselových mul-
tikár na svoz odpadkových košů. Mul-
tikáry s filtrem na pevné částice trpí kaž-
dodenním provozem, kdy vůz popojíždí 
doslova po pár metrech mezi koši a neu-
stále opakovaně startuje: filtr se tak nes-
tihne vyčistit a je nutné často jej měnit.

Jako adekvátní náhrada multikár připada-
jí v úvahu elektromobily, které během 
letních prázdnin prošly testováním v ji-
homěstských ulicích. Výhody a nevýho-
dy elektromobilů nyní městská část vy-
hodnocuje, jedno je už však jasné: jejich 
největším plusem je ekologičtější provoz, 
který je navíc tichý a nezanechává v uli-
cích zápach. Elektromobily by zároveň 
představovaly menší zátěž pro rozpočet 
městské části než nové dieselové stroje 
- na pořízení jednoho vozidla lze čerpat 
dotaci z prostředků Národního programu 
Životní prostředí až do výše 200 tisíc Kč, 
nehledě na nižší náklady spojené s pro-
vozem a údržbou vozů.

„Sám se v Praze pohybuji už několik 
let výhradně elektromobilem, takže mě 
možnost využívat elektromobilitu i pro 
svoz odpadu okamžitě zaujala. Nejdřív 
jsem byl sice skeptický, protože dobře 
vím o úskalích, na která elektromobili-
ta v tržním prostředí ještě stále naráží. 
Osobně nicméně doufám, že se při svozu 
odpadu elektromobily osvědčí - protože 
kam jinam nasadit bezemisní vozy než 
na trasy v obydlených zónách, mezi dět-
skými hřišti a domy? Věřím, že se Pra-
ha 11 stane v tomto směru vzorem pro 
další městské části a vzduch v metropoli 
bude zase o něco čistší,“ uvedl Ing. Ondřej 
Prokop (ANO), zastupitel MČ Praha 11.

  
Jak zachránit zeleň před suchem? 
Praha 11 instaluje zavlažovací vaky 

Tropické teploty, které Českou republiku 
sužují celé léto, si 
vybírají svou daň. 
Horké počasí do-
provázené mini-
mem srážek má 
mimo jiné katast-
rofální dopad na 
zeleň. Zvlášť pro 
městské prostředí 
je přitom její funkce 
nepostradatelná.
 
„S panelovou sídlištní zástavbou, která 
je pro Jižní Město typická, je spojena 
potřeba věnovat místní zeleni maximál-
ní pozornost. Její množství se proto na 
území městské části snažíme kontinuál-
ně navyšovat. Odrazem tohoto trendu 
je například rozsáhlý projekt revitalizace 
veřejných prostranství a vnitrobloků, 
v rámci něhož probíhá v jednotlivých ji-
homěstských lokalitách výsadba nových 
stromů a obnova zanedbané zeleně,“ vy-
světlil starosta jedenácté městské části 
Ing. Petr Jirava (ANO). 

Právě mladé dřeviny jsou však panu-
jícími vedry nejohroženější, neboť mají 
ještě mělké kořeny, a jsou tak náchylné 
k uschnutí. Jak tomu zabránit? Jako ideál-
ní řešení se ukázala instalace zavlažovacích 
vaků. Snadno se s nimi manipuluje, voda se 
dostane až ke kořenům a především jejich 
použití přináší prokazatelné výsledky. Díky 
zavlažovacím vakům se už na Jižním Městě 
podařilo zachránit několik stromů, které vy-
padaly, že nemají šanci na přežití.



5Aktuálně

Bytový komplex Zahrady Opatov rychle 
zaplňují noví obyvatelé. Bytové jednotky, 
které na základě pachtovní smlouvy uza-
vřené s městskou částí Praha 11 nabízí 
od ledna k podnájmu společnost Jiho-
městská majetková, a. s., už jsou obsa-
zené ze dvou třetin a v nabídce jich zbý-
vá posledních pár desítek. 

Zahrady Opatov jsou situovány do klidné-
ho prostředí v blízkosti Centrálního par-
ku, v docházkové vzdálenosti od stanice 
metra Opatov. Bytový komplex je rozdě-
len do čtyř samostatných sekcí a nachází 
se v něm celkem 194 bytových jednotek 

BYTOVÝ KOMPLEX  
ZAHRADY OPATOV

Podnájem pokračuje, poslední vol-
né byty!

• bytové jednotky v kategoriích 
1+kk až 3+kk

• podnájem vnitřních i garážových 
stání pro veřejnost

• komerční prostory

Podnájem zajišťuje  
Jihoměstská majetková, a. s. 

Bližší informace na webu 
www.jihomestska.cz

tel.: +420 226 801 200 
e-mail: podnajem@jihomestska.cz 

(1+kk, 2+kk, 3+kk) a čtyři komerční pro-
story. K bytům vždy náleží sklep či sklep-
ní kóje, dále balkón, lodžie nebo terasa 
a u bytů v přízemí i předzahrádka. Ke kaž- 
dé bytové jednotce je zároveň přiřazeno 
jedno garážové stání pod objektem, kte-
ré si klienti dle vlastního uvážení mohou 
podnajmout. 

Možnost individuálního podnájmu gará-
žových stání je nyní nově otevřena také 
pro zájemce bydlící mimo objekt. 

Vzhledem k dlouhodobým podnájmům 
na 5 let s možností prodloužení na 

dalších 5 let jsou všechny bytové jed-
notky standardně vybaveny dlažbou na 
chodbách a sociálním zařízením, včetně 
vybavení koupelen a toalet. Ostatní pro-
story jsou bez finálních nášlapných pod-
lah a kuchyňských linek. 

V červenci a srpnu proběhla další dvě 
kola výběrových řízení: výsledkem je ob-
sazení již 64 % z celkové kapacity Zahrad 
Opatov. Další kolo prohlídek a navazují-
cí výběrové řízení pro vás nyní připravuje-
me, bližší informace naleznete na našich 
webových stránkách www.jihomestska.cz 
a níže uvedených kontaktech.

 Jihoměstská majetková, a. s. Zahrady Opatov: už jen třetina  
bytových jednotek volných k podnájmu

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
Rekonstrukce ubytovny Sandra: bydlení pro občany Prahy 11 

Srdečně vás zveme na setkání s ve-
dením MČ Praha 11 ohledně chystané 
rekonstrukce objektu Nad Opatovem 
2140 – ubytovny Sandra. 

Kdy:  17. 9. 2018 od 18:00 hod.
Kde: Stravovací centrum  
 Křejpského 1502/8, Praha 11

Zastupitelstvo MČ Praha 11 schváli-
lo na červencovém zasedání přijetí do-
tace od hl. m. Prahy ve výši 200 mil. Kč 
na komplexní rekonstrukci tohoto objek-
tu. Projekt počítá především se zvýšením 

standardu ubytovacích jednotek, které 
budou poté sloužit k pokrytí bytových 
potřeb jihoměstských mladých rodin, se-
niorů a osob vykonávajících profese ve 
veřejném zájmu, ať už jde o učitele, léka-
ře, hasiče nebo policisty. Součástí projek-
tu je rovněž revitalizace přilehlého okolí, 
zlepšení občanské vybavenosti a zvýšení  
počtu parkovacích míst v dané lokalitě.
Vedle radních MČ Praha 11 se setkání zú-
častní zástupci příslušných odborů ÚMČ 
Praha 11 a Magistrátu hl. m. Prahy.

Těšíme se na vás!

 
Jižní Město v novém: regenerace 
panelových domů je téměř dokončena  

Rozsáhlá regenerace jihoměstských pane- 
lových domů se zdárně blíží ke konci. Po-
tvrzuje to aktuální studie odboru územní-
ho rozvoje, v níž čísla hovoří jasně: z by-
tových domů pocházejících z období tzv. 
komplexní bytové výstavby 70. a 80. let 
minulého století bylo již kompletně 

zahrnuje? Především zateplení a obnovu 
obvodového pláště i střech, dále výměnu 
oken, obnovu a doplnění lodžií, opravu 
a úpravu vstupů, opravu či výměnu výta-
hů, rekonstrukci vnitřních instalací a in-
teriérů společných částí domů. Součástí 
regenerace je rovněž úprava přilehlého 
okolí domu. Bližší informace o projektu 
regenerace Jižního Města, včetně zmíně-
né studie, naleznete na webových strán-
kách MČ Praha 11 v sekci Územní rozvoj 
a regenerace.

zregenerováno 86,74 % a částečně 
13,26 %. A co vlastně taková regenerace 
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Zastupitelstvo napříč politickými stranami  
schválilo připomínky k Metropolitnímu plánu
Dne 19. 7. 2018 na pokračujícím 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 
schválili zastupitelé výrazným počtem 30 hlasů (zástupců všech sedmi 
klubů) usnesení týkající se připomínek MČ Praha 11 k návrhu Územního 
plánu hl. m. Prahy, tak jak je předložila RMČ (pouze s jednou úpravou). 

Jako podklad pro předložený mate- 
riál zpracovaný odborem územního roz-
voje sloužila dílčí stanoviska odborných 
orgánů úřadu, poradních orgánů rady 
a zastupitelstva, stanoviska spolupra-
cujících odborníků a možnost dodat vy-
jádření dostaly i politické kluby, využi-
ly ji však pouze dva, a to klub HPP 11 
a TOP 09. Výsledný materiál, který ob-
sahoval více než 60 vyvážených připo-
mínek, považovaných MČ Praha 11 za 
zásadní, bylo potřebné schválit v ZMČ, 
aby se připomínky dostaly do kvalifiko-
vanějšího režimu vypořádání ze strany 
pořizovatele. Je nutno uvést, že sta-
novisko klubu HPP 11 bylo zpracováno 
pečlivě a fundovaně, což se též promít-
lo do závěrečného materiálu. 

Přesto je zarážející, že se na internetu 
objevily příspěvky např. „Vedení měst-
ské části Praha 11 obětovalo své obča-
ny“, které byly podepsané tvrdým jádrem 
HPP 11 (Štyler, Kos, Zdeňková). Tyto pří-
spěvky obsahují formulace typu „Koali-
ce… odmítla chránit obyvatele Jižního 
Města před zrůdným návrhem Metropo-
litního plánu Prahy (MPP)“, kterými se au-
toři distancují od schváleného usnesení. 
V této souvislosti je třeba uvést, že pro 
schválení připomínek hlasovalo též 6 čle-
nů Kosova a Štylerova HPP11 (tedy vět-
šina z přítomných členů hnutí), zřejmě 
těch, kteří se aktivně podíleli na přípra-
vě výše zmíněného stanoviska jejich klu-
bu. Opět se ukazuje, že absolutní negace 
není program.

Hl. m. Praha musí mít do 1. 1. 2023 
nový územní plán, jinak se dostává do 
svízelné situace, proto se jeví rozumněj-
ší nechat prostor pro kvalitní dopracová-
ní (jehož výsledek bude muset opět pro-
jít procesem schvalování), než apriorně, 
třeba i z častého důvodu neznalosti, ná-
vrh negovat. Snaha o schválení předlo-
ženého stanoviska vyústila v kritizovaný 
postup projednávání (tj. bez záměrných 
bezbřehých diskusí, které by nepochyb-
ně zablokovaly přijetí jakéhokoliv stano-
viska MČ Praha 11). Schválené připomín-
ky lze najít na https://www.praha11.cz/ 
cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategic-
ke-a-uzemni-planovani/uzemni-
-plan/metropolitni-plan/pro-
jednavani-s-mc-praha-11.
html.

Ing. Stanislav Urbánek, CSc., 
radní pro územní rozvoj

Možná jste již slyšeli pojmy jako smart 
city, big data, geodata a četli zprávy, že 
světové metropole mají nejnovější tech-
nologie na řízení a poskytování služeb pro 
své obyvatele.

Pokrok v technologiích je za poslední léta 
neuvěřitelný. Pamatuji, jak mi před dvaceti 
lety jako školákovi na exkurzi v pražském 
dopravním podniku hrdě ukazovali, že umí 
sledovat v přímém přenosu zatížení auto-
busu (ne všech, bylo jich jen pár), z toho 
pak odvozovali, jaký typ autobusu a jak 
často by měl danou zastávkou projíždět. 
Bylo s tím jistě hodně práce, změny v jízd-
ním řádu se mohly provést až následující 
rok. Dnes nám přijde samozřejmé, že au-
tobus přijede přesně na čas. Můžeme si 
přesně naplánovat trasu a přitom změna 
jízdního řádu je častější, aby odrážela ak-
tuální dopravní situaci.

Prakticky všichni máme mobil nebo nás 
sleduje nějaké čidlo, to jsou neskutečná 
kvanta údajů! V minulosti jsme přemýšle-
li, jak nějaké údaje zjistit, dnes přemýšlí-
me, jak se v záplavě údajů neutopit. Do-
stupnost dat otevírá nové možnosti pro 

rychlé a správné rozhodování. O využití 
v hromadné dopravě jsem se zmínil, dal-
ší využití je v řízení dopravy a optimalizaci 
parkování.

Městské části bojují s parkováním. Vznika-
jí nové kancelářské projekty, po jejich zpro-
voznění se proudy lidí jedoucích do práce 
stočí jinudy a zaplní auty dříve volná místa 
nebo jedna městská část zavede modré 
zóny a přenese svůj problém jinam.

V sousedních místech Jižního Města do-
chází ke změnám. Jaký to bude mít do-
pad na situaci u nás?  Máme také zavá-
dět zóny, bude u nás kolaps? Bude třeba 
posílit MHD? Budeme upravovat doprav-
ní značení? Vyčkávat a čekat, že to nějak 
dopadne, asi není správný přístup. Zavá-
dět opatření, která budou nákladná, zby-
tečná a otravující obyvatele, také není tou 
správnou cestou.

Otázkou je, jak se tedy rozhodnout? Pro-
vedení studie je zdlouhavé, než dojde 
k nasbírání podkladů a vyhodnocení si-
tuace, může být vše úplně jinak. Mno-
hem lepší je najít způsob, kdy mám údaje 

k dispozici ihned a mohu sledovat, jak se 
mění.

Když si lidé vyšlapou cestičku přes tráv-
ník, tak usoudíte, že to je optimální ces-
ta, a následně z ní uděláte chodník, to je 
rozumný přístup.  Ale jak sledovat auta?

Inspiraci jsem našel z mé praxe. Při návr-
hu nových služeb a vylepšení stávajících 
používám různé statistiky a analýzy. Zají-
mavou možností je využití dat od telefon-
ních operátorů. Po konzultacích s odbor-
níky z IPR a magistrátu jako první v Praze 
začneme pilotně vyhodnocovat pohyb 
dojíždějících a projíždějících Prahou 11, 
a to ještě tento rok! Toto bude podklad 
pro odpovědné rozhodování, jaká opatře-
ní přijmout bez emotivních a nekonečných 
diskuzí na zasedání zastupitelstva.  

Smart přístup je využití mož-
ností technologií s apliková-
ním selského rozumu.  

Ing. Petr Štefek, 
radní, ČSSD

Smart city

Donovalská zahradní slavnost 
MČ Praha 11 převzala už tradičně zá-
štitu nad Donovalskou zahradní slav-
ností, která letos proběhne 8. září od 
10.00 hodin v areálu Domova pro se-
niory Chodov (Donovalská 2222/31, 
Praha 4). Pro návštěvníky je přichystán 

bohatý kulturní program, těšit se mů-
žete na vystoupení Michala Malátného, 
Magdy Malé nebo Petra Dopity. Nudit 
se nebudou ani děti, po celý den jsou 
pro ně připraveny dílny, soutěže a diva-
delní představení.

Vstup na akci je zdarma, bližší informa-
ce naleznete na webu:
http://www.seniordomov.cz/
donovalska-zahradni-slavnost.
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V listopadu 2014 jsem přebral gesci školství s jedním 
zcela dominantním úkolem. Data založená na výkazech 
škol, odboru školství a předpokládaném demografickém 
vývoji ukazovala, že v následujících čtyřech letech – tedy 
v období 2014–18  – bude nutné zajistit přibližně 1500 míst 
v našich mateřských a základních školách. Během prvních 
měsíců roku 2015 jsem proto zpracoval plán zajištění 
dostatečné kapacity našich škol pro očekávaný příliv dětí 
ze současné populační vlny a mám samozřejmě velkou 
radost, že se nám tento plán povedlo zrealizovat. 

Jak ukazuje graf, do našich základních škol nyní chodí o cca 
1600 žáků více než před čtyřmi lety. V krátkosti teď zmíním ale-
spoň některé kroky, kterými jsme pro tyto žáky zajistili dostatek 
míst. V první řadě bylo důležité, že jsme nepodlehli tlaku někte-
rých zastupitelů, kteří navrhovali nespěchat s využitím budovy 
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ZŠ Schulhoffova, a jen co to nájemní smlouva ve školním roce 
2016/17 umožnila, provedli jsme rekonstrukci této budovy. Mís-
to dřívější soukromé střední školy tak „Schulhoffku“ nyní úspěš-
ně využívá naše ZŠ Květnového vítězství a v budově i nadále zů-
staly prostory pro detašované pracoviště MŠ Stachova. V případě 
ZŠ K Milíčovu jsme se soukromou školou Podnikatelská akademie 
dojednali úpravu nájemní smlouvy, díky které tato škola uvolnila 
třídy ve prospěch naší „červené“ školy. ZŠ Campanus zase získa-
la značný počet učeben díky odchodu EDUCAnetu z budovy, tato 
soukromá škola však naštěstí na Jižním Městě zůstala a velmi 
úspěšně působí v Roztylské ul. V neposlední řadě jsme rozhodli, 
že budeme vzhledem k očekávanému poklesu počtu dětí nastu-
pujících do mateřských škol postupně utlumovat většinu detašo-
vaných pracovišť našich školek v budovách základních škol. V roce 
2014 navštěvovalo naše mateřské školy 2816 dětí, v následujících 
čtyřech letech pak toto číslo lehce kleslo na současných 2579 dětí. 

Rozhodování o zmenšování a následném uzavírání některých deta-
ší nebylo často jednoduché, naštěstí se nám ale podařilo napláno-
vat vše tak, že jsme každé září od roku 2015 vždy nabídli dostatek 
školkových míst pro všechny jihoměstské děti starší 3 let, což pla-
tí i letos. V tomto směru samozřejmě pomohla i rekonstrukce naší 
MŠ Janouchova. Naše základky získaly v uvolněných detaších další 
prostory pro nové třídy, pracovny či družiny. A tak posledním vel-
kým úkolem zůstává přístavba nového křídla budovy ZŠ a MŠ Cho-
dov, která kromě navýšení kapacity školy přinese i tolik potřebný 
vyšší komfort pro učitele a současné žáky v podobě kabinetů, cvi-
čebního sálu či prostor pro šatny. Výběrové řízení na 
zhotovitelskou firmu právě probíhá, následně již 
bude moct stavba začít.

Mgr. Jakub Lepš, TOP 09 
místostrarosta pro školství,  

kulturu a sport

5 468 žáků
7 110 žáků

1 642 žáků

Celkem 2014 Celkem 2018 Nárůst žáků

V devíti grafech vlevo levý sloupec vždy ukazuje počet žáků v dané škole v září 

2014, v prostředním sloupci je počet žáků ve stejné škole v září 2018 a pravý slou-

pec ukazuje nárůst počtu žáků dané školy mezi zářím 2014 a zářím 2018. Souhrn-

ný graf napravo znázorňuje tyto počty pro všech devět základních škol dohromady.
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Rekonstrukce vnitrobloku 
Stříbrského, Cyprichova, 
Sulanského 
Dne 14. 8. 2018 schválila Rada MČ Pra-
ha 11 výběr dodavatele na rekonstrukci 
vnitrobloku mezi ulicemi Stříbrského, Cy-
prichova a Sulanského, kterým se stala 
společnost Gardenline s.r.o. Na dokonče-
ní rekonstrukce má dodavatel 119 kalen-
dářních dní od zahájení prací.

Neoplocené, dosud převážně betonové 
prostranství uzavřené ze severu a výcho-
du panelovými domy, ze západu pak ma-
teřskou školkou, se tak brzy zahalí do ze-
leně. Nejprve bude odstraněn betonový 
stupňovitý amfiteátr s dřevěnými sedáky 
a s ním řada stavebních prvků (obě písko-
viště, zídky, dlažba) a laviček. 
Pro řešení centrální části vnitrobloku se 
stal inspirací přírodní motiv listu. Jeho 
organický tvar kopíruje dle návrhu řada 
zpevněných ploch sloužících k soused-
ským setkáním či odpočinku. Stávající 
schodiště v západní části vnitrobloku na-
hradí kvůli špatnému technickému stavu 
nová cesta - ta bude dále navazovat na 
pěší zónu vedoucí podél mateřské školky. 
Rovněž bude zrušen průchod mezi pane-
lovými domy v severovýchodní části, je-
hož místo zaujme v roli „stopky“ ocelové 
zábradlí. Na podporu zamezení vcházení 
do tohoto rohového místa počítá záměr 
v pásu mezi domy s nízkou květinovou 
výsadbou.
Cílem rekonstrukce je přetvořit vnitro- 
blok v atraktivní, přehlednou plochu při-
rozeně osázenou stromy. Pestrou pře-
hlídku nových druhů stromů (lípy stříbrné, 
dubu červeného, okrasné jabloně, třeš-
ně ptačí, javoru mléče či javoru babyky) 
doplní živý plot podél oplocení mateř-
ské školky a barevný záhon z trvalek, ci-
bulovin a okrasných trav v centrální části 
vnitrobloku.
Finance na rekonstrukci vnitrobloku jsme 
získali částečně z investiční dotace získa-
né od Magistrátu hl. m. Prahy.

Rekonstrukce vnitrobloku 
Ledvinova, Kahovská 
V srpnu byly dokončeny základní práce 
na rekonstrukci vnitrobloku mezi ulice-
mi Ledvinova a Kahovská. Kvůli přetrvá-
vajícím vysokým teplotám zde bohužel 
musely být přerušeny práce vegetační, 
v nichž se bude pokračovat, jakmile na-
stanou vhodnější klimatické podmínky.
Prostor byl zkultivován a doplněn 
městským mobiliářem tak, aby sloužil 

k relaxaci v zeleni. Zároveň zde byly upra-
veny pěší komunikace, které nově reflek-
tují vyšlapanou trasu a navazují na vstu-
py do okolních objektů. 
Rekonstrukce vnitrobloku je částečně 
hrazena z investiční dotace získané od 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

Přestavba části objektu 
Vejvanovského 
V únoru tohoto roku proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele projektové doku-
mentace přestavby části objektu Vejva-
novského 1610 pro účely provozu sociál- 
ní služby – domova pro seniory. Cílem to-
hoto projektu je navýšení kapacity ob-
jektu. Projektovou dokumentaci nyní na 
základě výsledku výběrového řízení zpra-
covává společnost Vertika s.r.o.

Rekonstrukce víceúčelového 
hřiště ZŠ Donovalská 
Ještě před letními prázdninami byla do-
končena rekonstrukce víceúčelové-
ho hřiště ZŠ Donovalská, a to včetně 
opravy atletického oválu, doskočiště, 
centrálního víceúčelového hřiště a hřiště 
florbalového.
Rekonstrukce hřiště byla částečně hraze-
na z investiční dotace získané od Magist-
rátu hl. m. Prahy. 

Regenerace objektů  
Hviezdoslavova 519 a 520 

V červnu byla dokončena regenerace ob-
jektů Hviezdoslavova č.p. 519 a 520, 
v nichž se převážně nachází lékařské or-
dinace. Součástí regenerace bylo zatep-
lení fasád objektů nad i pod terénem, 
střech a stěny strojovny výtahu. Rov-
něž došlo k rekonstrukci společných pro-
stor, vstupních schodišť, vstupního závě-
tří, k instalaci nového zábradlí u vstupů 
a lehké ocelové konstrukce bezbariérové 
rampy pro imobilní pacienty. 
Regenerace objektů byla hrazena z in-
vestiční dotace získané od Magistrátu  
hl. m. Prahy.

Teleskopické hlediště v KC Zahrada 
V srpnu bylo do hlavního sálu KC Za-
hrada instalováno teleskopické hlediš-
tě. Díky tzv. elevaci si zde nyní diváci fil-
mových či divadelních představení budou 
moci vychutnat kulturní zážitek z ideální 

perspektivy, a především 
i ze zadních řad. Práce 
byly provedeny v návaz-
nosti na opravu podlahy pódia 
a úpravu elektroinstalace.  
Na elevaci získala MČ finance z investič-
ní dotace získané od Magistrátu hl. m. 
Prahy.

Regenerace veřejného 
prostranství u autobusové 
zastávky Ke Kateřinkám
V současné době probíhají finální práce 
na rekonstrukci veřejného prostranství 
u autobusové zastávky Ke Kateřinkám 
(ve směru na Háje) v Opatovské ulici.
V rámci úprav lokality dojde k celkovému 
zpřehlednění a kultivaci prostoru zastáv-
ky, výměně povrchů a nové úpravě tráv-
níků, jež zkrášlí záhony trvalek. Místo 
nevzhledných květníků zde budou vysa-
zeny nové stromy v malé aleji. Opravou 
projde i vyrovnávací schodiště do ulice 
Modletická, které doplní šikmá plocha ke-
ramické mozaiky podle návrhu studentky 
místní umělecké školy. 
Vzhledem k vysokým teplotám jsou nyní 
přerušeny vegetační práce, které budou 
dokončeny, jakmile to klimatické podmín-
ky dovolí. 
I na tuto regeneraci veřejného prostran-
ství jsme získali finance z investiční do-
tace získané od Magistrátu hl. m. Prahy.

Nové dětské dopravní  
hřiště U Modré školy
Poslední úpravy jsou nyní realizovány 
také na veřejném prostranství mezi uli-
cemi Michnova, Podjavorinské a U Mod-
ré školy. Tato lokalita prochází revitaliza-
cí, jejíž součástí je mimo jiné úprava dvou 
nevyužívaných asfaltových ploch při zá-
padní straně ulice U Modré školy. 
Na jedné z nich vznikne dětské doprav-
ní minihřiště určené pro zábavu a hru 
nejmenších dětí. Druhá se pak promě-
ní v prostor vhodný k nejrůznějším vol-
nočasovým aktivitám - přibude sem na-
příklad koš na streetball nebo příjemné 
posezení. 
Regenerace veřejného prostranství je 
hrazena z investiční dotace získané od 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

investiční  

akce 

MČ Praha 11



  

w
w

w
.p

raha-ujezd
.cz, info

@
p
raha-ujezd

.cz

Charitativní běh: Pohybem pro dobrou věc – sobota 15. září 
Městská část Praha-

-Újezd pořádá v sobo-
tu 15. září 2018 druhý 
ročník charitativního 
běhu pro Nadaci Naše 

dítě. Délka tratě je 
4 200 m a vede přes tři 

Milíčovské kopce. Akce je ur-
čena pro sportovní i nesportovní rodiny, 
pro maminky s kočárky, pro běžce s pej-
sky, pro všechny, kteří chtějí pomoci dru-
hým a pro sebe něco udělat.
Startovné, které činí 200 Kč (pro děti od 
3 let do 10 let 100 Kč), bude v plné výši 

předáno Nadaci Naše dítě. V ceně star-
tovného je tričko.

Jak bude vše probíhat?
V 10.00 hodin se otevře areál fotbal-
golfu v Kateřinkách na Formanské ulici, 
naproti ulici Na Formance. Zde proběh-
ne doprovodný program pro účastníky 
běhu: bude připraven skákací hrad pro 
děti, ukázka historického šermu a další. 
V 11.30 hodin začne u stánku městské 
části registrace závodníků a vyzvedávání 
triček. Pokud zájemce nebude přihlášen, 
může to učinit ještě zde. Po celou dobu 

trvání akce bude zajištěno občerstvení.
Běh odstartuje v 13.30 hodin patronka 
závodu paní Radka Rosická a v 15.00 ho-
din předáme šek s výtěžkem akce prezi-
dentce Nadace Naše dítě paní Zuzaně 
Baudyšové.
Parkování v areálu je omezeno, proto 
je lépe použít MHD ze stanice Opatov, 
autobusová linka č. X363, zastávka Na 
Formance.
Přihlášky na charitativní běh 
na www.praha-ujezd.cz.

Jana Draštíková, místostarostka

Výlet do Karlových 
Varů – středa 19. 9.
Městská část pořádá ve středu 
19. září 2018 výlet seniorů do Kar-
lových Varů spojený s prohlídkou 
muzea a výrobny Becherovky. Cena 
zájezdu činí 600 Kč a zahrnuje do-
pravu, vstupné do muzea Jana Be-
chera a výrobní továrny vyhlášeného 
bylinného likéru Becherovka. Odjezd 
autobusu z újezdského náměstí je 
v 6.50 hodin a z Kateřinského ná-
městí v 7.00 hodin. Zájemci o zá-
jezd se mohou hlásit na úřadu měst-
ské části nejpozději do středy 5. září. 
Zároveň s přihlášením vás žádáme 
o úhradu ceny zájezdu.
 Jana Draštíková, místostarostka
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Chodník z Újezdu do Kateřinek 
Začátkem srpna zahájila 

městská část ve spolu-
práci s investorem tři-
ceti řadových domů 
při Formanské ulici vý-

stavbu propojovacího 
chodníku mezi Újezdem 

a Kateřinkami. Mlatový chod-
ník o délce 450 m zajistí chodcům bez-
pečné spojení mezi místními částmi měst-
ské části. Jeho dokončení je plánováno na 
závěr prázdnin. Do konce letošního roku 

budou dále na ulici Formanská zřízeny dvě 
nové autobusové zastávky. 

Václav Drahorád, starosta

Posílení autobusové dopravy
Městská část jednala s Regionálním or-
ganizátorem Pražské integrované do-
pravy o možném posílení autobusové 
dopravy v městské části. Dopravní ob-
služnost Újezdu a Kateřinek by v prů-
běhu roku 2019 měla být posílena o je-
den linkový autobus č. 122, který bude 
mít v dopravní špičce patnáctiminutové 

intervaly. Jeho trasa povede přes stanice 
metra Opatov a Skalka a konečné zastáv-
ky budou na náměstí v Újezdu a v ulici Ke 
Kablu v Hostivaři. Po roce 2020 ROPID 
plánuje zprovoznění další autobusové lin-
ky č. 204, která propojí naši městskou 
část s Horními Počernicemi. 

Václav Drahorád, starosta

Základní škola Formanská
V úterý 7. srpna úspěšně proběhla zá-
věrečná kontrolní prohlídka naší zbru-
su nové smíšené základní školy prvního 
stupně. Ředitel ve spolupráci s městskou 
částí vybavil v průběhu srpna vnitřní pro-
story školy. Nic tak nebrání, aby naši prv-
ňáčci 3. září slavnostně zahájili školní rok. 
Ve čtvrtek 30. srpna proběhl od 17.00 
do 19.00 hodin den otevřených dveří. 

Václav Drahorád, starosta

Budova pro Technické služby Újezd
V průběhu října bude dokončena budova 
pro Technické služby Újezd (TSÚ). Stavba 
za 25 milionů Kč bude dále sloužit míst-
ním hasičům, včetně těch nejmladších, 
a její součástí budou i prostory pro pořá-
dání kulturních akcí.
Městská část plánuje zřízení Technických 
služeb Újezd, které budou zaměstnávat 
současné pracovníky úřadu zařazené do 
úseku údržby majetku a zeleně městské 

části. Městská část tak bude mít vlastní 
servisní organizaci, která bude nadále za-
bezpečovat čistotu městské části, sprá-
vu a údržbu majetku a další činnosti pro 
městskou část a dále bude moci nabíd-
nout místním obyvatelům některé další 
služby, jako např. sečení trávy, štěpková-
ní dřevní hmoty, jarní a zimní úklid, kácení 
dřevin apod. 

Václav Drahorád, starosta

Likvidace odpadů
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 
Pátek 14. září 2018  
od 16.00 do 20.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná 

a U Pramene
• ulice Ke Smrčině u č. p. 296
• ulice Formanská u Návesního 

rybníku
Přistavení kontejnerů na bioodpad 
Sobota 15. září 2018  
od 9.00 do 12.00 hodin
• ulice Ke Smrčině – naproti  

č. p. 296
• ulice Formanská u Návesního 

rybníku
Neděle 30. září 2018 od 9.00 do 
12.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná 

a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti  

č. p. 296
Neděle 30. září 2018  
od 13.00 do 16.00 hodin
• ulice Formanská u Návesního 

rybníku
• ulice Na Vojtěšce



TIP: Výlet pro seniory 
do Kuksu a Kladrub nad Labem 

Výlet pro seniory z Jižního Města a seniorských klubů za 
podpory MČ Praha 11 
Dne: 4. 10. 2018 (čtvrtek)
Sraz: 7.00 hodin, odjezd 7.15 hodin z Chilské ul. před me-
trem Opatov ze směru Háje, v prostoru před oploceným 
parkingem, odbočovací pruh, návrat cca do 18.00 hodin 
Cena: 250 Kč/osoba zahrnuje i vstupy a jednotný oběd

Prodej zájezdu na základě tel. rezervace dne 25. 9. 2018 
(úterý) od 8.00 hodin do vyprodání kapacity zájezdu, tel.: 
724 603 317. Poté zájemce uhradí 26. 9. 2018 v čase 
8.00–17.00 hodin 250 Kč na adrese: Dům s pečovatel-
skou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro, kancelář sociál- 
ní pracovnice, max. 2 lístky/osoba. Navštívíme hospitál 
Kuks s barokní lékárnou a bylinkovou zahradou. Dozvíme 
se o jeho historii, původním účelu, osobnosti F. A. Šporka. 
Po obědě přejezd do hřebčína v Kladrubech n. Labem – 
komentovaná prohlídka stájí.

Zápis do kurzů pro seniory 

Registrace a platba kurzovného do 
naplnění kapacity kurzů ve dnech:
9. 10. 2018 (úterý)
Stravovací centrum Křejpského 
1502/8, od 9.00 do 12.00  
a od 13.00 do 16:00
10. 10. 2018 (středa): 
Dům s pečovatelskou službou, Šalou-
nova 2025/7, od 9.00 do 12.00  
a od 13.00 do 17.00 
Anglický jazyk pro začátečníky, mírně 
pokročilé a pokročilé ZŠ Ke Kateřin-
kám, gymnázium GEVO Tererova ul., 
kurzy PC v ZŠ Ke Kateřinkám, Prá-
ce s fotografií – focení v exteriéru 
v ZŠ Ke Kateřinkám, kurzy kondiční-
ho cvičení v ZŠ Ke Kateřinkám, jóga 
pro seniory v denním životě v ZŠ Do-
novalská, dějepisný seminář s Mgr. 
L. Tallerem v ZŠ Ke Kateřinkám

Důležité info:
Zájemci o cvičení jógy v denním životě 
si mohou rezervovat místo telefonicky 
již v průběhu měsíce září. 
Výuka probíhá zpravidla v rozsa-
hu 10 lekcí, cena za lekci: 30 Kč až 
40 Kč/hodinu dle typu kurzu. Roz-
pis termínů a obsah kurzů naleznete 
při zápisu a v průběhu měsíce září na:  
www.jmsoc.cz, www.praha11.cz. Pod-
mínkou otevření je naplnění kurzu do-
statečným počtem uchazečů. U re-
gistrace vás může zastoupit vámi 
pověřená osoba. Případné změny v na-
bídce jsou vyhrazeny. Zápis po termínu 
je možný individuálně, tel. č.: 724 603 
317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Dalajské a Prokopské 
údolí 
Dne: 20. 9. 2018 (čtvrtek)
Sraz: 10.15 hod. na Smíchovském 
nádraží před pokladnami – odjezd vla-
ku v 10.46 hod., jízdenka do Praha-
-Řeporyje (platí Lítačka)
Délka trasy: cca 10 km – zpevněná 
nenáročná cesta 
Trasa: Z Řeporyj Dalajským a Prokop-
ským údolím do Hlubočep na bus. Pro-
cházkou vás provede paní Věra. Pro 
všechny cyklistické, turistické a ko-
mentované procházky platí: Účast 
na vlastní nebezpečí, organizátor ne-
přebírá zodpovědnost za zdraví, život 
či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas 
s pořizováním fotografií během akcí vy-
jádřete prokazatelně před zahájením.
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Zápisy do kurzů dotovaného cvičení pro seniory opět od září
MČ Praha 11 nadále finančně podpo-
ruje sportovní aktivity a zdravý životní 
styl seniorů formou dotovaného plavá-
ní seniorů a zdravotně postižených ob-
čanů s tělesným handicapem a cvičení 

seniorů. 
Výše dotace na cvičení činí 30 Kč/ho-
dina, výše dotace na plavání 20 Kč/
vstup.

Pro bližší informace kontaktujte jednotlivá sportovní centra na Jižním Městě:
Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 
2021, H. Roztyly, tel.: 775 281 711, 
dolanovadaniela@centrum.cz: 
po: 13.00–14.00, 14.00–15.00 
st: 9.00–10.00, 10.00–11.00 
pá: 10.15–11.15, 11.30–12.30
6– a 12týdenní permanentky, zápisy 
v září, cvičení v týdnu od 1. 10. 2018

SQUASHPOINT
Květnového vítězství 938/79, Háje
tel.: 728 481 157, 272 940 089
e-mail: info@sqp.cz
út: 8.30–9.30, čt: 8.30–9.30 

Fitness Star Chodov – Wanko
objekt OC Slunečnice
Vojtíškova 1783/2, Chodov
tel.: 601 184 148, 777 054 685
e-mail: fitnesstar@seznam.cz, cvičení: 
út: 10.00 čt: 10.00–11.00 
PaedDr. Štěpánková, Aerobic studio 
Jitka, KC Zahrada, ul. Malenická 1784, 
Chodov, tel.: 737 141 501, Stepan-
kP@seznam.cz, čtvrtek 17.00–18.00 
(skupinové cvičení pro posílení kloub-
ních a svalových funkcí).

Plavání v plaveckém bazénu 
Jedenáctka VS :
Provozovatel AQUA SPORT CLUB 
s.r.o., Mírového hnutí 2385/3, Chodov, 

tel.: 226 801 290, 226 801 299, 
e-mail: info@aquasportclub.cz, 
www.aquasportclub.cz

Kdo může využít dotované plavání 
do 31. 12. 2018:
Senior 65+ se prokáže na recepci/po-
kladně obsluhujícímu personálu občan-
ským průkazem. Zakoupí si dotovanou 
vstupenku ve výši 40 Kč (60+20 mi-
nut) v čase 12.30–13.30. Osoba zdra-
votně postižená s tělesným handica-
pem – držitel/držitelka průkazu ZTP/P 
pouze v doprovodu zletilé osoby star-
ší 18 let s ohledem na bezpečnostní 
a provozní podmínky provozovatele, 
po předchozí tel. rezervaci mezi 9.00–
10.00, tel. č.: 226 801 290/299 (max. 
5 osob pro zajištění komfortu zázemí. 
Plavání bude probíhat ve zkušebním 
provozu). OZP na základě této rezer-
vace předloží průkaz ZTP/P a zakoupí 
si dotovanou vstupenku ve výši 40 Kč 
(60+20 minut) v čase 12.30–13.30 
+ jeho doprovod (asistence v areálu 
bazénu) taktéž 40 Kč/vstup (60+20 
minut). 
Zvýhodněné plavání probíhá pouze 
ve všední dny v průběhu dvou hodin, 
tj. ve 12.30–14.30. V případě, že na 
všední dny připadají svátky, slevu ne-
lze uplatnit.

Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:



KOMENTOVANé PROCHÁZKy  
pro seniory: 

Malá Strana trochu jinak 
Dne: 22. 9. 2018 (sobota) 
Sraz: 10.00 na Dražického nám. 
Komentovanými procház-
kami vás provede paní 
Jelena.

Palácové zahrady  
pod Pražským hradem
Dne: 25. 9. 2018 (úterý) 
Sraz: 14.00 u vchodu do 
Palácových zahrad, ul. 
Valdštejnská 158/14 

Cena vstupného: 
90 Kč/senior, skupina: 
od 10 účastníků  
80 Kč/osoba 

Radostná zpráva – otevíráme 
v pondělí 3. 9. 2018

Vážení návštěvníci a příznivci KC Mezi 
Domy, doufám, že jste si užili letní 
prázdninové dny a teď se už všichni 
těšíte na chvíle strávené v našem ko-
munitním centru. 

Provozní doba od září: 
PO: 12.00–20.00
ÚT až PÁ: 10.00–20.00
SO: 12.00–18.00

HURÁ ŠKOLA! 
Před prázdninami jsme si společně 
s dětmi užili krásné odpoledne plné 
her a aktivit „HURÁ PRÁZDNINY“, 
a protože ohlasy byly opravdu velké, 
rozhodli jsme se něco podobného zo-
pakovat. Zapište si do kalendáře da-
tum 8. 9. 2018 a přijďte se s dětmi na-
ladit na nový školní rok na akci „HURÁ 
ŠKOLA!“. Můžete se těšit na skvělou 
zábavu. :-)

KURZY V KC MEZI DOMY
V nové sezóně jsme pro vás připravi-
li množství zajímavých kurzů, jednot-
livé lekce začnou od 17. 9. První ukáz-
ková hodina je pro každý kurz zdarma, 
rezervujte si svoje místo včas! Nabídka 
našich kurzů a jejich rozvrh:

PONDĚLÍ
17.00–18.00 HLASOVÉ LOGOHRANÍ 
s Lucií Veselou 
Cílem kurzu je cesta k vývoji zdravé-
ho sebejistého hlasu, sebepoznání, 
jak použít hlas a mluvu jinak a zdravěji 
a v neposlední řadě jak prožívat při ko-
munikaci pocity štěstí.
18.15–19.15 TAI-CHI PRO VŠECHNY 
GENERACE s Markétou Ovsíkovou
Tai-chi je skvělé relaxační a posilující 
cvičení pro vaše tělo i duši, naplní vás 
energií a radostí ze života. Lekce jsou 
vhodné pro všechny generace, nevá-
hejte se přihlásit!

ÚTERÝ
18.00–19.00 TANEC PRO DOSPĚLÉ 
se Zdenkou Drbalovou (od 18. 9.)
Rytmy world music nás v tanci zane-
sou do různých koutů světa a vnesou 
pohyb do různých částí našeho těla. 
Lekce se skládá z protažení a zahřátí 
těla, tance a závěrečné krátké relaxa-
ce. Zkušenosti nejsou třeba, důležitá je 
chuť tančit. 
18.00–19.00 KONDIČNÍ CVIČENÍ 
S PRVKY PILATES se Zdenkou  
Drbalovou (od 25. 9.)
Posílení a protažení s prvky pilates 
a jógy, tak abychom se cítili dobře ve 
svém těle. Cvičení je vhodné pro všech-
ny generace. Pozn.: Tento kurz se bude 
střídat s tancem pro dospělé sudý a li-
chý týden. 

TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: K prameni Botiče 

Dne: 25. 9. 2018 (úterý)
Sraz: 8.40 hodin na Budějovické, 
zastávka bus č. 337, odjezd v 8.45 
Délka trasy: cca 16 km
Trasa: Horní Jirčany – Radějovice – 
Velké Popovice (11 km) – Kunice – 
Strančice (16 km). Výlet lze zkrátit 
a z V. Popovic odjet busem. 
S sebou svačinu a pití. Trasou vás 
provede paní Jitka.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory: 
Pokoříme Okoř, když jsme 
zdolali Karlštejn 
Dne: 26. 9. 2018 (středa)
Sraz: 9.30 hodin u výstupu na stani- 
ci metra A Petřiny (nad jezdícími 
eskalátory)
Délka trasy: cca 45km
Trasa tam povede přes: Petřiny, Li-
boc, Ruzyně, Šárka, Přední Kopani-
na, Preláta, Tuchoměřice, M. Číčovi- 
ce, Okoř
Trasa zpět povede přes: Okoř, Li-
choceves, Statenice, Únětice, Tiché 
údolí, Roztoky, Podbaba, metro 
N. Holešovice 
Zkrácená trasa: z Roztok vlakem do 
Prahy. Delší trasa: přívozem Klecánky, 
podél Vltavy do Braníka.
S sebou pití, náhradní duši či lepení. 
Občerstvení cestou. Výlet se nekoná 
za deště. 
Trasou vás provede Mirja 
Pozn.: Cyklistická helma sníží riziko 
poranění hlavy. Kolo vybavte blikač-
kou, světlem, odrazkami, funkčními 
brzdami. 
Kontakt: poradenstvi@jmsoc.cz, 
724 603 317
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STŘEDA
10.00–11.00 ROZEZNĚNÍ S MIMIN-
KY s Katkou Prouzovou
Pro ženy, které chtějí nechat rozeznít 
svůj hlas a své tělo a věnovat tento 
prožitek zároveň svému miminku, ať 
už ve svém objetí, či v bříšku. 
14.00–15.00 JÓGA PRO MAMINKY 
S MIMINKY se Zdenkou Drbalovou
Záměrem lekcí je protažení a posíle-
ní namáhaných částí těla po porodu, 
věnovat se budeme i pánevnímu dnu. 
Lekce zahrnují v úvodu babyjógu a na-
ladění se na miminko, poté miminka 
zahrneme do našich ásan podle aktuál-
ních možností a potřeb. Součástí jsou 
též dechové techniky, zpěv a relaxace.
16.30–17.30 POHYBOVÉ HRY PRO 
RODIČE S DĚTMI OD 2 LET se Zden-
kou Drbalovou 
Putování cyklem roku s pomocí lido-
vých říkadel a písní, s tanečky a prvky 
babyjógy. V průběhu lekcí budeme vy-
užívat rytmické nástroje, míčky, šátky, 
dřívka a další pomůcky k podpoře psy-
chomotorického vývoje dětí a také pro 
společně prožitý čas rodičů nebo pra-
rodičů s dětmi.

ČTVRTEK
9.00–10.00 TANEC NA MÍČÍCH PRO 
TĚHULKY s Katkou Prouzovou
10.00–11.00 TANEC NA MÍČÍCH 
PRO MAMINKY S MIMINKY  
s Katkou Prouzovou
Lektorka vědomé a aktivní přípravy 
na mateřství a rodičovství vás zve na 
své kurzy TANEC NA MÍČÍCH. Přijď-
te se naladit na sebe a své miminko, 
ať už ho máte vedle sebe, či v bříšku, 
a společně rozeznít tóny a rytmy va-
šeho těla.

PŘIPRAVUJEME

ÓM CHANTING s Veronikou Kubíkovou
ÓM Chanting je prastará skupinová 
technika, která využívá transformační 
sílu zvuku ÓM k aktivaci sebeharmoni-
zujícího potenciálu účastníků. Termíny 
setkání prosím sledujte na našem face-
bookovém profilu.

KERAMICKÉ DÍLNY s Janou Kalinovou
I po prázdninách budeme pokračovat 
v tvoření z hlíny, kde se můžou krea-
tivně vyžít nejenom děti, ale i jejich 
rodiče či prarodiče. Termíny keramic- 
kých dílen jsme naplánovali na: 15. 9., 
13. 10., 10. 11., 8. 12. Přihlášky na 
kurzy můžete posílat do 7. 9. 2018 na 
e-mail: info@mezi-domy.cz 
Budeme se na vás těšit :-)
 

Za tým komunitního centra MEZI 
DOMY

Andrej Mikulka
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14 Spolu za lepší 11

Spolu za lepší 11. Už známe vítěze!
Letos odstartoval v naší městské části pi-
lotní projekt participativního rozpočtu Spo-
lu za lepší 11. Praha 11 se tak připojila 
k řadě obcí a měst, v nichž už participativní 
rozpočtování úspěšně funguje. Rozhodo-
vat jste mohli o částce 4,8 milionu Kč, kte-
rou pro tyto účely městská část vyčlenila. 

Od 11. 6. do 30. 6. 2018 pak probíhalo 
hlasování o navržených projektech, jichž 
se nakonec sešlo celkem 53. A hlasovalo 
se hned ve dvou kategoriích. První z nich 
obsahovala malé projekty, na jejichž rea- 
lizaci byla přidělena souhrnná částka 1 mi-
lion Kč. Malým projektům jste mohli udě-
lit až 6 pozitivních hlasů a 3 hlasy nega-
tivní. Do druhé kategorie spadaly velké 

projekty, jimž bylo možné udělit až 4 hla-
sy pozitivní a 2 negativní.

Vítězné projekty vám představuje-
me níže (podrobné výsledky hlasová-
ní naleznete na webových stránkách  
www.spoluzalepsi11.cz). Práce na 
realizaci těchto návrhů již byly za-
hájeny a my se těšíme, až vás 
budeme moci seznámit s jejich 
výsledkem. Ještě jednou děku-
jeme všem, kdo se do participa-
tivního rozpočtování zapojili, 
a vítězům gratulujeme! 

 Mgr. Martina Sádlová,  
 koordinátorka projektu

Obnovení a úprava části pozemku 
v okolí ulice Kosmická

Rekonstrukce dětského hřiště poblíž 
ulice Machkova

8 9

Revitalizace plácku/parku před domy 
v ulici Brandlova

11

Vzdušná protisluneční pergola  
v parku u Chodovské vodní tvrze

17
Základní lezecká a posilovací sestava 
u cyklostezky v ulici Tererova

28

Trampolínky

33

Plíce kolem dálnice stromy jako  
čističky ovzduší kolem dálnice D1

„Světlo u modré školy“ Vyčištění a zatravnění plochy  
před vstupem do ZŠ Květnového 
vítězství 40/64

47

4443
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Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – 2. pololetí 2018
Ulice Termín
Exnárova – Otická 11. 11. (9–12)
Komárkova – Hněvkovská (u sportovní haly) 30. 9. (9–12), 10. 11. (13–16)

Kryštofova – Kazimírova
16. 9. (9–12), 7. 10. (9–12), 
27. 10. (9–12), 24. 11. (13–16)

Lažanského – 7. května 10. 11. (9–12)

Mokrá – Zimákova
23. 9. (9–12), 13. 10. (13–16), 
18. 11. (13–16)

Rujanská – Donovalská
9. 9. (9–12), 29. 9. (13–16), 13. 10.(9–12), 
3. 11. (13–16), 25. 11. (13–16)

Stachova – V Hájích (u trafostanice)
9. 9. (13–16), 6. 10. (13–16), 
3. 11. (9–12), 25. 11. (9–12)

U Nové dálnice 11. 11. (13–16)
Výstavní – K Jezeru (parkoviště u TJ Háje) 23. 9. (9–12), 10. 11. (13–16)
Ženíškova – Květnového vítězství 11. 11. (9–12)

Jižní Město I
A. Malé – Hviezdoslavova 27. 9., 1. 11., 10. 12.
Bachova 1593 1. 10.
Bachova – Mikulova 11. 9., 16. 10., 21. 11.
Benkova 1691 (parkoviště) 14. 11.
Blažimská – Klapálkova 3. 10., 13. 12.
Brandlova 1641 (za Startem) 20. 9., 25. 10., 3. 12.
Brechtova – Květnového vítězství 11. 9., 19. 11.
Brodského 1671 4. 9., 10. 10., 20. 12.
Divišovská – Šternovská 26. 11.
Doubravická – Bohúňova 10. 9., 15. 10., 20. 11.
Hekrova 853 (parkoviště) 18. 9., 28. 11.
Hlavatého – Mejstříkova 24. 9., 29. 10., 4. 12.
Hněvkovského 1374 12. 9., 9. 10., 5. 11., 11. 12.
Chomutovická 3. 10., 7. 11., 13. 12.
Janouchova 671 (u MŠ) 29. 10.
Klapálkova – Čenětická 7. 11.
Konstantinova – Metodějova 13. 9., 18. 10., 12. 12.
Kosmická – Anny Drabíkové 3. 9., 9. 10., 13. 11.
Kryštofova – Kazimírova 8. 10., 12. 11., 18. 12.
Křejpského 1514 6. 9., 25. 9., 11. 10., 15. 11., 5. 12.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 2. 10., 6. 11.
Majerského – Samohelova 17. 10., 22. 11.
Matúškova 831 (u Blankytu) 26. 9., 31. 10., 6. 12.
Metodějova (parkoviště) 8. 11.
Michnova – Podjavorinské 19. 9., 24. 10., 29. 11., 17. 12.
Mnichovická – Tatarkova 17. 9., 10. 10., 5. 11., 11. 12.
Modletická 1390 (vnitroblok) 18. 9., 23. 10., 28. 11.
Mokrá – Zimákova 4. 10., 17. 12.
Novomeského 690 (parkoviště) 22. 10., 27. 11.
Plickova 880 6. 9., 11. 10., 19. 11.
Radimovická 1424 (parkoviště) 25. 9., 30. 10., 5. 12.
Rujanská – Donovalská (u TS) 3. 9., 13. 11.
Schulhoffova 794 16. 10.
Stachova – V Hájích 5. 9., 15. 11.
Šalounova 1939 30. 10.
Štichova 640 (parkoviště) 17. 9., 22. 10., 27. 11., 19. 12.
Tererova (u ZŠ) 5. 9., 19. 12.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 10. 9., 15. 10., 20. 11.
Ženíškova – Květnového vítězství 2. 10., 6. 11., 12. 12.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova – Filipova 19. 9., 29. 11.
Dědinova 2002 24. 10.
Gregorova – Hrudičkova 20. 9., 25. 10., 3. 12.
Hráského – Jarníkova 4. 10., 21. 11.
Hrdličkova – Blatenská 24. 9., 23. 10., 14. 11., 20. 12.
K Dubu 13. 9., 26. 11.
Kloboukova 2230 (parkoviště) 4. 9., 4. 12.
Krejnická 2021 (za Chrpou) 8. 11.
Láskova – Malenická 12. 9., 17. 10., 22. 11.
Lažanského 18. 10.
Nechvílova 1826–29 26. 9., 31. 10., 6. 12.
Petýrkova 1953 8. 10., 12. 11., 18. 12.
U Nové dálnice 1. 10.
Vojtíškova 1783 27. 9., 1. 11., 10. 12.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – 2. pololetí 2018

Info: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, 

tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

Když má kostel narozeniny 
(1938-2018) 

Kostel sv. Františka z Assisi na Chodo-
vě byl postaven na místě původní hos-
podářské budovy. Stavbu se podařilo 
zrealizovat díky štědrým dárcům, pře-
devším z řad farníků, za ekonomicky 
obtížné situace v období mezi hos-
podářskou krizí a 2. světovou válkou. 
Kostel vysvětil 4. 9. 1938 kardinál 
K. Kašpar. 

80. narozeniny jsou milníkem v živo-
tě člověka. Když se takové narozeni-
ny týkají kostela, je to výročí celého 
místa, v kterém je kostel vystavěn. 
Ve finále nejde o samotnou budovu, 
ale o lidi - chrámy božího Ducha. Jde 
o čas a úsilí, kdy stodola proměněná 
v kostel, touhou, modlitbou, štědros-
tí i rukama zdejších obyvatel, je vlast-
ní nezachytitelnou historií chodovské 
farnosti. To nejdůležitější se odehrává 
v nitru a často neviditelně.
Kostel nese hluboké šrámy války, spo-
rů, rány komunismu, ztrátu vesnic-
kého prostředí a proměny Chodova 
v obří sídliště. Jsou tu vepsány hlubo-
ké stopy porodu od stodoly přes kos-
tel, stan, školku až k modernímu Ko-
munitnímu centru Matky Terezy, a to 
vše překonávané modlitbou těch, kdo 
pochopili evangelium. Kostel sv. Fran-
tiška spolu s komunitním centrem 
dává i dnešním lidem na vědomí, že 
každý, komu jde o opravdovou lásku, 
je zván.
Historie je důležitá, abychom věděli, 
kde žijeme, a uměli žít s opravdovým 
nasazením jako naši předci. Ukazuje, 
v co dokáže Bůh proměnit nesobec-
tví, štědrost i vytrvalost. Láska k Bo-
žímu království a evangeliu se promě-
nila v konkrétní budovu. Náš kostel je 
též zhmotněním závažného duchovní-
ho boje, který se téměř skrytě odehrál 
v 60. letech, kdy komunistický režim 
usiloval o jeho zboření. Modlitební úsi-
lí zdejších farníků přineslo ovoce.
Rádi bychom zanechali dětem kus ně-
čeho krásného - ovoce Ducha božího. 
Je to výzva k přilnutí ke Kristu, k od-
puštění a smíření, k ukončení sporů. 
Výzva k věrnosti, překonávání překá-
žek, aby láska a pravda zvítězila v na-
šem srdci i v celém vesmíru.
Pojďte slavit spolu s námi. 
Více najdete v programu Klíče a na 
www.kcmt.cz 
 Michael Špilar, farář 
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Den otevřených dveří služeb pro mládež na Jižním Městě
Je září a s ním je tu i další den otevřených dveří Nízkoprahového klubu pro děti 
a mládež Jižní pól a Terénního programu pro děti a mládež v Praze 11. Své 
dveře otevřeme široké veřejnosti v úterý 25. září od dopoledních hodin až do 
19:00. Během této doby si můžete promluvit s pracovníky o tom, jak služby 
fungují, a vyptat se na vše, co vás zajímá. Na doprovodném programu zatím 
pilně pracujeme. Pro více informací sledujte naši událost na facebooku.

Klub Jižní pól i Terénní program pro děti 
a mládež jsou součástí neziskové organi-
zace Proxima Sociale o.p.s. a sídlí na ad-
rese Brandlova 1639/6, Praha 11 (za-
stávka Mikulova, nahoře u Jysku). 

O nás: 
V roce 2000 vznikl na Jižním Městě klub, 
nikoli však hudební. Jednalo se o nízko-
prahový klub, jehož cílem je být k dis-
pozici jako bezpečné zázemí pro mladé 
lidi od 13 do 19 let, kteří žijí nebo trá-
ví svůj volný čas v Praze 11 a kteří po-
třebují podpořit při řešení různých obtíž-
ných životních situací. Pro tyto lidi zde 
záhy vznikl i terénní program, spočívají-
cí v tom, že pracovníci oslovují mladé lidi 
od 13 do 26 let přímo venku, v ulicích 

Jižáku. Služby zajišťují kvalifikovaní pra-
covníci, kteří jsou schopni pomoct mla-
dým lidem s různými situacemi (škola, 
vztahy, brigády a práce, trávení volné-
ho času atd.). Nebojí se ani témat jako 
dluhy, experimenty s návykovými látka-
mi a různá sociální a trestně právní té-
mata. Služby jsou poskytovány zdarma, 
nabízíme možnost vystupovat anonym-
ně a není potřeba se nikterak registro-
vat, stačí se jen s pracovníky seznámit. 
Účast na programu a samotné využi-
tí služeb je zcela dobrovolné. Obě služ-
by pořádají pro mladé lidi z Jižního Měs-
ta také několik kulturních či sportovních 
akcí ročně (Streetfotbal, Graffiti Jam, Do-
bytí Jižního pólu atd.). Služby i všechny 
akce jsou bez alkoholu, drog a agrese.

Info o klubu: 
Bc. Eva Kašáková, DiS.
sociální pracovnice
e-mail: kasakova@proximasociale.cz
tel.: 775 060 042
Info o terénu:
Vladimír Kácha, DiS.
sociální pracovník
e-mail: kacha@proximasociale.cz
tel.: 774 610 093

K pilotnímu projektu „Akademie umění a kultury pro seniory“ se ZUŠ 
Křtinská připojila v roce 2015 a já jsem měla velké štěstí, že jsem se mohla 
zúčastnit výuky hraní na housle u pana Čiháka. Měl se mnou nelehkou 
práci, neboť housle jsou ve své ideální formě nejpodobnější lidskému hlasu, 
nicméně si dělají, co chtějí, když se na ně neumí. Vržou, skřípou, hrají falešně, 
myši by vylézaly z děr, kdyby se v našich sídlištních bytech nalézaly. 

Tři roky, neboť tak dlouho projekt pod-
pořený MHMP trval, uplynuly jako voda 
a já jsem našla v houslích, díky skvělému 
pedagogickému vedení a výborné atmo-
sféře ve škole, takové zalíbení, že cvičím 
pravidelně, a to nejen motoriku a paměť, 
ale především hraji pro radost sobě i šir-
šímu okolí. 

Podobně nadšených studentů a studen-
tek chodilo do ZUŠ Křtinská v uplynulých 
třech letech celkem šedesát sedm, při-
čemž velmi populární byl výtvarný obor, 
kam chodilo dvacet dva lidí. 

Na začátku studia jsme obdrželi od hlav-
ního města pamětní list imatrikulace 

studentů a v závěru certifikát o absol-
vování. V průběhu školního roku jsme se 
prokazovali indexem, do kterého se zapi-
sovala docházka. Někdo by mohl namít-
nout, že co je zadarmo, toho si lidé ne-
váží, což však zde neplatí. Osobně jsem 
nevynechala jedinou hodinu, dokonce 
jsem ještě nějakou dobu doplňovala stav 
zpěvaček ve sboru a tanečnic v tanečním 
oboru. Vedle vlastních lekcí byly v nabíd-
ce Akademie i pravidelné výtvarné a hu-
dební semináře. 

Školní roky končívaly společnými koncer-
ty na různých místech Prahy 11: v KC 
Zahrada, KC Křejpského a koncertním 
sále ZUŠ Křtinská. Já jsem si při těchto 

příležitostech zahrála Vivaldiho koncert 
G dur, Bachův menuet a jiné barokní tan-
ce, Händelovo Preludium, Smetanovy 
Ukolébavky a mnoho dalších krásných 
skladbiček. 

Zdařilé obrázky z výtvarných dílen byly 
vystavovány v prostorách ÚMČ Prahy 11 
a v areálu školy. 

Absolvovala jsem Akademii při ZUŠ Křtin-
ská s velkým nadšením a mohu jen dopo-
ručit dalším seniorům a seniorkám, aby 
se zapojili do nabízených tvořivých akti-
vit. Na podzim 2018 bude otevřen nový 
cyklus, a tak držím palce všem, kteří bu-
dou mít štěstí Akademii navštěvovat, ne-
boť kapacita školy má své limity. V zá-
jmu spravedlnosti je třeba říct, že nový 
cyklus je otevřený výlučně novým zájem-
cům a zájemkyním, já se musím, spolu 
s ostatními, kteří letos absolvovali, po-
rozhlédnout jinde.

Dle mého názoru na tomto skvělém pro-
jektu „vydělává“ nejen vzdělávající se 
seniorská veřejnost, která chodí malo-
vat, tančit, zpívat, hrát divadlo či se učí 
hrát na hudební nástroj, nemá tudíž čas 
na své bolístky, a nezatěžuje tím pádem 
zdravotnický a sociální státní systém. 
Rozšiřuje si sociální obzor setkáváním se 
s lidmi podobných zájmů. Důležité je zmí-
nit i prospěšné mezigenerační setkávání, 
dědečkové a babičky mají šanci chápat 
a pomáhat vnoučatům v jejich snahách 
o hudební, dramatické, pohybové či vý-
tvarné sebevyjádření. 

Zápis do Akademie 55+ probíhá 
od 10. do 20. 9., více na www.zusjm.cz 

 Marie Haisová

Akademie umění a kultury pro seniory
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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 Kunratického 
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.
KONCERT
 27. 9. Country večer u ohně s kapelou 
Knokaut – 19.00–22.00 – Večer plný coun-
try a trampských písní u táboráku s kapelou 
Knokaut. Přijďte na stylové zahájení hudební 
sezóny v Zahradě! Buřty zajištěny.
KINO KLUB ZAHRADA:
 10. 9. Tátova volha – 19.00. Komedie. ČR, 
2018, 90 minut.
 17. 9. Tísňové volání – 19.00. Thriller. 
Dánsko, 2017, 85 minut. DN/CZ titulky. 
Nepřístupné do 12 let.
 24. 9. King skate – 19.00. Dokumentární. 
ČR, 2018, 80 minut. Premiéra 20. 9. 2018. 
Přístupné.
 DNY PRAHY 11: 13.–16. 9. 2018
Tradiční oslavy naší městské části, které se 
konají 13.–16. 9. v Chodovské tvrzi a přilehlém 
parku. Na jaký program se letos můžete těšit?
Václav Neckář & Bacily; Fešáci & Michaela 
Tučná; Spirituál kvintet; Josef Zíma s orches-
trem Jiřího Sládka; Jižní Město hraje, zpívá, tan-
cuje; dílničky pro děti; Rodinná sportovní výzva 
a další… Máme program pro celou rodinu! 
Podrobný program jednotlivých dnů naleznete 
na samostatné dvojstraně tohoto čísla.
VÝSTAVA:
 10. 9. – 29. 10. Olga Havlová a Výbor dobré 
vůle
Výstava fotografií Výboru dobré vůle připomíná 
veřejnosti zakladatelku organizace Olgu 
Havlovou, která by v letošním roce oslavila 
85. narozeniny. Zveme vás na doprovodnou 
akci k výstavě:
 14. 9. – 15.00 Sázení stromu Olgy Havlové 
v KC Zahrada 
DALŠÍ AKCE:
 4. 9. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s malými dětmi, 
18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 20. 9. Grilování bez hranic II – 16.00–21.00. 
Druhé pokračování úspěšné akce, která se 
konala v červnu. Ochutnávka mezinárodní 
kuchyně, živá i reprodukovaná hudba, dětské 
hry a workshopy.
22. 9. Setkání fotografů – 10.00–19.00 Ce-
lorepublikový svátek pro všechny, kteří rádi fotí. 
Registrace a info na www.setkanifotografu.cz 
29. 9. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. Téma: 
Korálkování. Tradiční tvořivá dílnička pro děti. 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

PŘEDSTAVUJEME VÁM NABÍDKU KURZŮ 
V KC ZAHRADA OD ZÁŘÍ 2018:
Výtvarné kurzy začínají v týdnu od 3. září, 
ostatní kurzy v týdnu od 10. září. Zájemci mají 
možnost vyzkoušet si jednu lekci zdarma.
Výtvarný ateliér 
Pondělí 15.00 a 16.30 a čtvrtek 14.00, 
15.30 a 17.00 (90 minut). Kreslení, malování, 
kašírování, práce s jednoduchými materiály 
a grafickými technikami pro malé i velké. 
Výtvarný ateliér: Předškoláček
Úterý 15.00 (90 minut). Kurz malování pro 
předškoláky. 
Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství
Úterý 16.30 (90 minut). Kurz pro kreativní 
děti. Navrhování, kresba postavy, různé textilní 
techniky, základy šití podle střihu.
Keramická dílna 
Středa 16.00 (60 minut) a 17.00 (90 minut). 
Kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Práce s hlínou, glazování, různé keramické 
techniky. 
Divadelní studio Přípravka (4–7 let)
Úterý 15.30 (45 minut). Dramatický kroužek 
pro předškoláky. Rozvoj tvořivosti, pohybové 
a loutkové divadlo, základy jevištní práce a pod-
pora verbálního projevu. 
Divadelní studio Zahrádka (8–12 let)
Úterý 16.30 (75 minut). Tvořivé divadelní akti- 
vity pro děti a mládež. Pohybové a předmětové 
divadlo, základy jevištní práce a podpora ver-
bálního projevu. Příprava představení a veřejná 
prezentace. 
Hackřík
Středa 16.30 (90 minut). Seznámení se 
s počítačem způsobem, jaký ti v základní škole 
nikdo nenabídne. Pro školáky od 5. třídy ZŠ.
Zpěv – práce s hlasem a dechem
Každou středu individuální výuka (60 minut), 
vede Monika Obermajerová. Určeno pro 
dospělé zájemce o práci s hlasem, zpěváky 
i hlasové profesionály. Informace a přihlášky na 
www.hlasdokoran.blogspot.cz nebo na recepci 
KC Zahrada.
Skupinové bubnování 
Každé první úterý v měsíci v 17.30 pro rodiče 
s dětmi, 18.30 bubnování pro všechny. Skupi-
nové bubnování přináší rozvoj rytmických a im-
provizačních schopností, společný prožitek, ale 
i relaxaci. Termíny: 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12.
Cvičení pro ženy
Úterý 9.00 a 10.00 (60 minut). Zdravotní 
cvičení pro malé skupiny žen (6–8 cvičících) pro 
posílení břicha a pánevního dna. 
Jemná jóga 
Úterý 19.00 (60 minut). Kurzy jógy nejsou 
omezeny věkem a jsou určeny především pro 
ženy i muže, kteří se s jógou seznamují nebo 
mají velmi malé zkušenosti. 
Jemná jóga pro seniory 
Středa 9.30 (60 minut). Cvičení jógy pro  
seniory. Vítáme ale všechny věkové kategorie! 
Streetdance 
Čtvrtek 17.30 (90 minut). Kurz moderních 
tanečních stylů pro děti a mládež. 

Taneční kurzy
Neděle 18.00 a 19.30 (90 minut). Taneční 
kurzy pro dospělé.
DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA: 
Aerobic studio Jitka – zdravotní, seniorské 
a kondiční cvičení. www.cviceniprovsechny.cz 
Attitudeballet – Attitude je nejen francouzský 
název pro krásnou baletní pózu, ale také 
v překladu znamená postoj a přístup. Přijďte 
poznat ten náš! www.attitudeballet.cz 
Cheeracademy – cheerleading, gymnastika i tance 
pro děti od 3,5 roku. www.cheeracademy.cz
Noya břišní tance – kurzy orientálních břišních 
tanců taneční školy Noya. www.noya.cz
M-team dance aerobic / DDM JM – taneční 
kroužek pro děti 6–12 let. www.ddmjm.cz
M-team rokenrol / DDM JM – taneční kroužek 
pro děti 9–12 let. www.ddmjm.cz 
Relaxačně – meditační cvičení pro děti – Cen-
trum přírodní léčby. Využíváme prvky jógy 
a dechových technik. www.centrumprirodni-
lecby.cz
Senior fitnes – organizuje pohybové aktivity 
pro cvičence středního a staršího věku.
www.seniorfitnes.cz 
Tai-chi chuan – „Meditace v pohybu” pod ve-
dením ing. Jitky Horálkové. www.taichichuan.cz 
Taneční škola INDANCE – kurzy jazz dance, 
contemporary, hip hop, funky, TV + theatre, 
musical dance a popbalet. www.indance.cz 
a www.popbalet.cz
Dětský folklorní soubor Vrbina – rozvíjí dět-
skou hudebnost a pohybovou kulturu pomocí 
českého lidového umění. www.vrbina.cz 
Centrum celoživotního vzdělávání – kvalitní 
a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro 
všechny věkové kategorie. www.aktivnistari.eu 
Jazyková škola Glossa – jazykové kurzy an-
gličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, 
italštiny a ruštiny. www.glossa.cz 
Rodinné centrum Babočka po-pá 9–18 hod. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více info na  
www.rcbabocka.cz , tel. 777 945 049. Podrob-
né informace ke všem kurzům a přihlášky  
ke stažení naleznete na našich stránkách  
www.kczahrada.cz
PŘIPRAVUJEME:
 10. 10. Jonáš a tingl-tangl – 19.00. Kabaret 
Jiřího Suchého z roku 1962, kdy se na jevišti 
poprvé objevil s Jiřím Šlitrem. Režisér před-
stavení Divadla v Celetné Jakub Špalek nazývá 
novou verzi uctivým remakem. Přijďte si pos-
lechnout písničky, které nikdy nezestárly. Hrají 
a zpívají: Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, Adéla 
Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa. 
 11. 10. LAKE MALAWI – 20.00. Koncert 
české anglicky zpívající kapely s velkým mezi- 
národním potenciálem, která navazuje na 
úspěchy rozpadlých Charlie Straight.
 18. 10. Jiří Schmitzer – 20.00. Jiří Schmitzer 
hraje na kytaru a baví diváky zábavnými a často 
velice ironickými texty. Přijďte si do Zahrady 
poslechnout písně z jeho nejslavnějšího alba 
Bouda.



 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 12 do 
18 let, středa 18.00.
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
 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 na http://benjaminklub.webnode.cz
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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
ZÁŘÍ 2018
2. 9., 10.30 – Patnáct zastavení 
uvedení Almanachu (KCMT)
4. 9., 18.00 – Mše svatá 
80. výročí posvěcení kostela  
sv. Františka
4. 9., 18.45 – Kříž ze San Damiana 
povídání s Martinem Damiánem o ikoně kříže 
z Assisi (kostel sv. Františka)
13. 9., 19.00 – Františkánské městské misie, 
beseda s P. Jakubem Sadílkem, OFM (KCMT) 
16. 9., 15.00–18.00 – Tančírna
k tanci a poslechu hraje „Hvězdný prach“. 
19. 9., 17.00 – svátost smíření 
pro děti po prázdninách (KCMT) 
19. 9., 18.00 – mše svatá pro děti 
(zahájení výuky náboženství) (KCMT)
20. 9., 19.00 – Zastavení u Matky Terezy  
Host Radek Špicar s tématem „Zůstat či 
nezůstat v EU aneb co získáváme a o co 
přicházíme“ (KCMT) 
23. 9., 17.00 – KAPUCÍNI a STANLEY 
koncert slovenské františkánské 
kapely (KCMT)
26. 9., 17.00–19.00 – Tvoříme pro radost  
– tvořivá dílna s Danielou (Café Terezie) 
30. 9., 16.00 – Filmové odpoledne 
se sv. Františkem (fara)
6. 10.  POUŤ KE SV. FRANTIŠKOVI 
Farní den s programem pro všechny  
farníky
10.00 mše svatá
12.00 společné setkání
společné Agapé 
15.00 divadlo František blázen 
(kostel sv. Františka – okolí kostela)
Hry a soutěže pro malé i velké, táborák 
a opékání buřtů. 

KCMT

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

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 Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY:
 11. 9. Jednáctého na „Jedenáctce“ aneb 
Barokní a klasicistní kouzlo – od 19.00
V rámci hudebního cyklu Jedenáctého na 
„Jedenáctce” se diváci mohou těšit na 
vystoupení souboru Anima, složeného 
z mladých a oduševnělých dam v následující 
sestavě: Monika Herianová – flétna, Lenka 
Malá – housle, Jitka Fantová – violoncello, 
a Denisa Ulmanová – klavír. Zazní díla 
J. S. Bacha, J. Haydna a dalších velikánů své 
doby. 
 19. 9. Šansony na tvrzi – od 18.00 
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu v měsíci tentokrát s Filipem Sychrou 
a Martou Balejovou za klavírního doprovodu 
Radima Linharta. Jako host dorazí novinářka 
a spisovatelka Blanka Kovaříková. 
 26. 9. Jazz klub Tvrz: Lucia Radecká trio 
– od 20.00
Talentovaná slovenská zpěvačka zazpívá 
v Jazz klubu Tvrz v komorním seskupení 
s vynikajícími muzikanty – klavíristou 
Jakubem Tököly a fenomenálním saxofonis-
tou Štěpánem Markovičem. (Kapacita klubu 
omezena!) 
POHÁDKY: jednotné vstupné 50 Kč
 23. 9. Jeníček a Mařenka – od 15.00
Upravená verze známé pohádky bratří 
Grimmů o dvou dětech, Jeníčkovi a Mařence, 
kteří zabloudí ve velkém černém lese, až 
dorazí k chaloupce, kde žije zlá čarodějnice. 
Hraje Nezávislé divadlo.
KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
 13.–16. 9.  
Dny Prahy 11: Chodovská tvrz
14. 9. Zlatý klíč – od 16.00
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže 
o Zlatý klíč. Vstup zdarma. 
14. 9. Cena Miloslava Švandrlíka  
– od 17.00
Slavnostní vyhlášení ceny M. Švandrlíka za 
nejlepší humoristickou knihu roku 2017.
Vstup zdarma.
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
18. 9. V září opět 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 rezervace na 
www.dovedeme.cz; www.facebook.com/
Dovedeme/; Dovedeme@email.cz či na tel. 
733 507 188.
22. 9. Mozaikování III – od 11.00 do 17.00
Ateliér Chodovské tvrze nabízí jedinečnou 

CHODOVSKÁ TVRZ
možnost vyzkoušet si klasickou i současnou 
techniku mozaiky pod vedením ak. sochařky 
Magdaleny Kracík Štorkánové. Návštěvníci 
kurzu mohou tvořit mozaikové obrazy, zdo-
bit stolky, židle, podnosy apod. Minimální 
počet účastníků je 9, max. 15. Rezervace 
nutná. S sebou pohodlné oblečení a mo- 
zaikové náčiní, pokud máte vlastní.
VÝSTAVY: 
6. 9. – 6. 10.
Současná česká mozaika  
na Chodovské tvrzi
Výstava ukazuje díla provedená různými 
technikami mozaiky, která odráží aktuální 
dění nejen ve výtvarném umění, uměleckém 
řemesle, ale také v designu a dialogu mezi 
dalšími uměleckými obory. Cílem výstavy 
je umožnit vnímat zblízka detaily tohoto 
tradičního výtvarného média a poskytnout 
divákovi intenzivnější estetický zážitek. 
PŘIPRAVUJEME: 
25. 10. Kde domov můj? (dvojkoncert)  
– od 17.00 a 19.30
K příležitosti stého výročí založení naší 
republiky uvádíme komponovaný hudeb-
ní pořad věnovaný romantické písni ze 
zpěvohry Fidlovačka, pozdější české národní 
hymny skladatele Františka Jana Škroupa 
a dramatika Josefa Kajetána Tyla. 

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA ZÁŘÍ 2018:
Přejeme všem krásné léto naplněné společnými 
zážitky s dětmi i zaslouženým odpočinkem. Váš 
Benjamin klub 
ZÁPISY DO KURZŮ OD ZÁŘÍ 2018
 Zápisy do nových kurzů proběhnou 3. 9. 
v termínu 10–12 a 15–17 hod. 
NOVINKY
 Fit SENIOR  
Cvičení pro všechny věkové kategorie 
bez omezení nabízí zachování pohybové 
i duševní svěžesti formou zdravotního 
cvičení, cvičení na míčích i s overbaly, pondělí 
11.00 a 18.00 hodin.
 FIT ZÁDA  
Cvičení pro zdravá záda, kombinuje 
pilates, overbaly, velké míče, každý pátek 
v 11.00 hodin.
 TANEC NA MÍČÍCH pro těhulky  
Posílí váš vztah k vašemu tělu i miminku, 
protáhnete si a roztančíte celé tělo, každé 
úterý od 15.00 hodin.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou školku 
vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem a podporující přirozenou 
pohybovou aktivitu a 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.

BENJAMIN KLUB
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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: bude zahájen v říjnu
Kavárnička nejen pro seniory: nejen pro 
seniory: opět pravidelně každou první středu 
v měsíci od 10 do 12 hodin 
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
2. 9. 2018 v 10.30 zahájení výstavy 
Reformace v českých zemích 

Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804
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
 Jóga s Terezou – 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
 Stretching & Core – čtvrtek 8.00–9.00
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
Změna programu vyhrazena.

FYZIOKLINIKA

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Léto končí, ale my začínáme! 
Seniorfitnes vás zve - připojte se 
k nám a hýbejte se! Cvičte s námi 
v tělocvičně, v bazénu nebo doma. 
Aktuální dění sledujte na webu  
www.seniorfitnes.cz, ukázky našich ak-
tivit na www.fitseniors.eu

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

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

ZÁJMOVÉ AKTIVITY:
 Výuka náboženství pro děti od 0 do 15 let. 
www.kcmt.cz/nabozenstvi-katecheze
 Manželské večery Vyjděte si 8x na rande, 
občerstvěte svoje manželství. Každé pondělí 
od 1. října ve farním sále u kostela  
sv. Františka (19.00–21.30).  
Informace a přihlášky: MV.KCMT@gmail.com. 

KURZY ALFA 
Kurz pro ty, kteří se chtějí něco dozvědět 
o křesťanství. Od 19. 9. do 28. 11. každou 
středu od 18.30 v KCMT. Začíná se večeří,  
potom promluva k tématu, následuje diskuze 
ve skupinkách. Účast zdarma. Přihlášení na 
alfa.kcmt@gmail.com, tel. 603 114 763. 
Prosíme uvést jméno a věk.

 Cvičení (nejen) pro seniory,  
pondělí 9.15–10.15 
 Bohoslužba slova (nejen) pro seniory 
Každý pátek od 9.00 v kapli Matky Terezy. 
Následuje společné posezení a sdílení. 
 Taneční – taneční škola Astra Praha. 
Pondělí a úterý v sále KCMT. 
www.astra-praha.cz
 Keramický ateliér Su-terrén
Keramika různých zemí a kultur, starověké 
Řecko, Čína, Afrika a Amerika a jejich keramika.
čt: děti 5–10 let 15.30–17.00 hod.
starší děti a dospělí 17.30–19.00 hod.
pá: děti 15.30–17.00 hod.
20. 9. 2018 otevřený ateliér, 16–17 hod. 
ukázková hodina pro děti. 
Začínáme tentokrát až 4. 10. 2018. 
Vede Jana Domšová.
 SEN – seniorská keramika 
Podpora jemné motoriky, základy práce 
s hlínou. Jednou za dva týdny. První setkání 
pondělí 1. 10. od 10.30 do 12.30. 
Přihlášky a info janadomsova@gmail.com 
nebo tel.: 603 281 864.
 Dívčí skautský oddíl Sněhová vločka. 
www.snehovavlocka.blanik.info 

Ohlédnutí za letošními Tóny Chodovské tvrze
Atmosféra letních večerů v historickém prostředí nádvoří Chodovské tvrze byla jedi- 
nečná, a to i přesto, že červencové počasí koncertům pod širým nebem zpočátku 
nepřálo. Festival Tóny Chodovské tvrze ve svém programu přinesl v letošních pěti 
koncertech dvě premiéry, na pódiu se vystřídalo na 30 interpretů a v hledišti usedlo 
přes 900 návštěvníků. Ročník to tedy byl opět velice úspěšný a nikomu se nechtělo 
věřit, že k setkání na Chodovské tvrzi došlo již po patnácté.
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Dobytí Jižního pólu vol. 18  
aneb Dobytí slaví plnoletost!

Nízkoprahový klub Klub Jižní pól 
a Terénní program pro děti a mládež 
v Praze 11, služby zastřešené ne-
ziskovou organizací Proxima Sociale 
o.p.s., letos opět pořádají legendární 
akci Dobytí Jižního pólu. Můžete se 
těšit na několik hudebních vystoupení 
převážně rap a hiphopového zaměření. 
Na akci vystoupí slovenský raper Zve-
rina, dále MC AfaRastaFa se svou hip 
hop-reggae show a také na Jižním 
Městě dobře známý Foggy Fogosh, 
který nás také celou akcí provede v roli 
moderátora. Dále je součástí progra-
mu BMX vystoupení Matese Tučka, 
jednoho z nejlepších českých flatland 
jezdců, a také vystoupení a workshop 
populárního profi parkouristy Tomáše 
„Sahira“ Tarana. Těšit se můžete i na 
graffiti workshop zaměřený na legál-
ní tvorbu, výtvarnou dílnu a turnaj ve 
stolním fotbálku o ceny.

Dobytí proběhne v pátek 21. září 2018 
od 14 do 19 hodin v prostorách Níz-
koprahového klubu Jižní pól (Brandlova 
1639/6, Praha 11 – zastávka „Mikulo-
va“, nahoře u Jysku) a pro návštěvníky 
je vstup zcela zdarma! Přestože se 
jedná již o osmnáctý ročník akce, a Do-
bytí tak slaví svou pomyslnou plnole-
tost, vstup na akci je tradičně bez alko-
holu a jiných drog, s respektem a bez 
agrese.

Program je cílen převážně na mladé 
lidi ve věku 13–26 let, ale zváni jsou 
i lidé mimo tuto věkovou kategorii. Tak 
vezměte své ratolesti, sourozence, 
kamarády a přijďte strávit příjemné od-
poledne na Jižáku!

Akci finančně podpořila městská část 
Praha 11 a Magistrát hlavního města 
Prahy. 

Děkujeme!

Pozvánky do KC Zahrada

 Country večer u ohně  

s kapelou Knokaut 

27. 9. od 19.00
Večer plný country a trampských pís-
ní u táboráku s kapelou Knokaut. Přijď-
te na stylové zahájení hudební sezóny 
v Zahradě! Buřty zajištěny.

KINO KLUB ZAHRADA:

Od září opět začínáme promítat! Začátky 
vždy v 19.00.

10. 9. Tátova volha 
Čerstvá vdova (Eliška Balzerová) se spo-
lečně s dcerou (Tatiana Vilhelmová) vydá-
vají veteránem volha GAZ 21 po stopách 
manželových bývalých milenek… Kome-
die. ČR, 2018, 90 minut.

17. 9. Tísňové volání 
Policista odpoví na volání unesené ženy, 
když je hovor náhle přerušen. S telefonem 

jako jediným nástrojem vstupuje do závo-
du s časem. Zločin, který odkrývá, je však 
mnohem větší, než se na začátku moh-
lo zdát. Thriller. Dánsko, 2017, 85 minut. 
DN/CZ titulky. Nepřístupné do 12 let.

24. 9. King skate 
Kultovní postavy českého a světového 
skateboardu v příbězích zlámaných kos-
tí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za 
svobodou uprostřed komunismu. Doku-
mentární. ČR, 2018, 80 minut. Premiéra 
20. 9. 2018. Přístupné.

Olga Havlová a Výbor dobré vůle

10. 9. – 29. 10. 
Přijďte do KC Zahrada na výstavu fo-
tografií Výboru dobré vůle připomínají-
cí zakladatelku organizace Olgu Havlo-
vou, která by v letošním roce oslavila 

85. narozeniny. Zároveň vás zveme i na 
doprovodnou akci k výstavě: 
14. 9. od 15.00 
Sázení stromu Olgy Havlové v KC 
Zahrada.

Grilování bez hranic II 

20. 9. od 16.00 do 21.00. 
Druhé pokračování úspěšné akce, kte-
rá se konala v červnu. Ochutnávka me-
zinárodní kuchyně, živá i reprodukova-
ná hudba, dětské hry a workshopy.

Výtvarné kurzy a kurzy keramiky 

Kurzy začínají v týdnu od 3. září, 
ostatní kurzy v týdnu od 10. září. Zá-
jemci mají možnost vyzkoušet si jed-
nu lekci zdarma. Bližší informace na 
webu www.kczahrada.cz 

Hledají se dobrovolníci z řad seniorů
Obecně prospěšná společnost Mezi námi se zabývá propojováním generací 
a podporou mezigeneračního dialogu. Rádi bychom oslovili seniory, kteří by 
se chtěli stát dobrovolníky a pomáhali nám rozdávat radost pomocí programu 
Spolu u jednoho stolu. Dobrovolníci zapojení do tohoto programu docházejí jed-
nou měsíčně v malé skupince do blízké mateřské či základní školy, kde společně 
tráví hodinu času při různých aktivitách od hraní stolních her až po rukoděl-
né tvoření. Jak již sám název programu napovídá, právě povídání, vyprávění 
a sdílení je to, oč tu nejvíce běží. Co vám zapojení do tohoto programu přinese? 
Radost z toho, že dětem věnujete kousek sebe, nové životní cíle a spous-
tu nových přátel. Možnost seberozvoje a účasti na množství společenských 
i vzdělávacích akcích.
Pokud jste se právě rozhodli stát se naším dobrovolníkem,  ozvěte se na e-mail 
eva@mezi-nami.cz nebo telefonicky 605 785 020.
Je prokázáno, že dobrovolníci žijí šťastnější a delší život, proto neodkládejte 
své rozhodnutí a buďte s námi MEZI NÁMI. 



Kde domov můj? – dvojkoncert 

25. 10. v 17.00 a 19.30 hodin 
K příležitosti stého výročí založení naší 
republiky uvádíme komponovaný hu-
dební pořad věnovaný romantické pís-
ni ze zpěvohry Fidlovačka, pozdější čes-
ké národní hymny skladatele Františka 
Jana Škroupa a dramatika Josefa Kaje-
tána Tyla.
Účinkují: Mgr. Tomáš Křovina, člen oper-
ního orchestru Národního divadla v Pra-
ze (zpěv), prof. Ivan Štraus, pedagog 
Hudební akademie múzických umění 

v Praze (housle), 
doc. Václav Ber-
nášek, pedagog 
Hudební akademie 
múzických umění 
v Praze (violoncello),   
Mgr. Martin Levický, člen operního or-
chestru Národního divadla v Praze (kla-
vír), a Mgr. Jiří Lisý, sólohornista Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu 
Praha (lesní roh). Pořad moderuje prof. 
PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc. 

Lucia Radecká trio 

26. 9. v 20.00 hodin  
(Restaurace Chodovská tvrz) 
Talentovaná slovenská zpěvačka zazpívá v Jazz klu-
bu Tvrz v komorním seskupení společně s vynikající-

mi muzikanty – klavíris-
tou Jakubem Tököly 
a fenomenálním saxofonistou Štěpánem Markovi-
čem. Zpěvačka a pianistka Lucia „Luci” Radecká vy-
studovala obor klavír na Konzervatoři v Košicích. 
Úspěšně se zúčastnila několika pěveckých a autor-
ských soutěží (Superstar I. – semifinále, Košický zla-
tý poklad – 2. místo, Zlatý gaštan – 1. místo, atd.) 
Koncertuje s vlastním triem či s triem Radka Němej-
ce nejen v nejznámějších pražských jazzových klu-
bech, ale věnuje se také pedagogické praxi. (Kapaci-
ta klubu omezena!)

23Aktuálně

Pozvánky do Chodovské tvrze

Barokní a klasicistní kouzlo

11. 9. v 19.00 hodin 
V rámci hudebního cyklu Jedenáctého 
na „Jedenáctce“ se diváci mohou tě-
šit na vystoupení pod názvem Barok-
ní a klasicistní kouzlo. Účinkuje výbor-
ný ensemble Anima – soubor mladých 

a oduševnělých dam ve složení Monika 
Herianová – flétna, Lenka Malá – hous-
le, Jitka Fantová – violoncello, a Denisa 
Ulmanová – klavír. Zazní díla J. S. Ba-
cha, J. Haydna a dalších velikánů své 
doby. 

Dny Prahy 11 na Chodovské tvrzi 

14. 9. 2018 – 16.00 a 17.00 
Také letos v rámci zářijových Dnů Pra-
hy 11 vyvrcholí dvě literární soutěže, 
jejichž vyhlašovatelem je naše měst-
ská část. První z nich – už devátý roč-
ník soutěže o Zlatý klíč – je určena 
všem obyvatelům a příznivcům Jižního 
Města. Všem oceněným autorům bu-
dou moci čtenáři poblahopřát 14. září 
v 16 hodin na Chodovské tvrzi v ma-
lém sále. Cena Miloslava Švandrlíka je 
naopak literární soutěží celostátního 

charakteru. Je vyhlašována společně 
Obcí spisovatelů ČR, městskou čás-
tí Praha 11 a Uměleckým sdružením  
ARTES. Kromě hlavní ceny za nejlepší 
humoristické literární dílo vydané v roce 
2017 budou rozdána i čestná uznání 
a dva spisovatelé navíc obdrží cenu za 
celoživotní humoristickou tvorbu. Cere-
monie proběhne v koncertním sále Cho-
dovské tvrze v 17 hodin. Vstup na obě 
akce je volný. 

Zlatá svatba manželů Věry 
a Františka Hesounových se 
uskutečnila 20. července 2018 
na Chodovské tvrzi.

100 let oslavila 14. července 2018 
paní Viktoria Ksandrová.

Životní 

jubilea 

Senioři ve Fitnesscentru Chrpa 
Jako každý rok, za podpory MČ Pra-
ha 11 a jejího starosty, otevíráme od 
října Seniorské cvičení. Cvičení bude 
probíhat v 6týdenních nebo 12týden-
ních kurzech za dohledu zkušených fy-
zioterapeutů v klimatizovaném sále fit-
ness v Krejnické ulici 2021- obchodní 
centrum Chrpa.

Cvičení slouží k udržení fyzické i psy-
chické kondice vás všech v důchodo-
vém věku, kteří bydlíte v Praze 11. 
Cvičení bude v dopoledních hodinách 
v pondělí, ve středu a v pátek a při-
hlášky a kurzovné se platí na recepci  
fitness od 10. září 2018. Kurzů se mo-
hou účastnit i senioři z jiných částí Pra-
hy, však bez příspěvku MČ Praha 11 ve 
výši 30 Kč /hod. Přijďte, těšíme se na 
vás, více na webu www.chrpasport.cz.

Současná česká mozaika na Chodovské tvrzi 
6. 9. – 7. 10. 2018 
Výstava ukazuje díla provedená různý-
mi technikami mozaiky odrážejícími ak-
tuální dění nejen ve výtvarném umění 
a uměleckém řemesle, ale také v de-
signu a dialogu mezi dalšími umělec-
kými obory. Záměrem je nejen přiblížit 

barevný a pestrý svět mozaiky, která 
tvoří významnou součást vizuální kultu-
ry již od dob starých civilizací, ale také 
seznámit diváka s autonomními díly 
současnými, osvobozenými od tradiční 
architektonické determinace. 

připravujeme
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Otevření hřiště ZŠ Donovalská
Ve středu 5. 9. 2018 (od 14.00 ho-
din) proběhne slavnostní otevření 
zrekonstruovaného školního hřiště 
ZŠ Donovalská. Součástí akce bude 
soutěž rodinných dvojic (dítě–rodič), 
atrakce pro děti i kulturní program. 
Srdečně zveme děti, rodiče i širokou 
veřejnost, přijďte s námi zahájit škol-
ní rok na novém hřišti!

NÁBOR – VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA 
SKŠ ZŠ Mikulova Praha, jeden z největších oddílů dívčího volejbalu v Praze

Dívky, přidejte se k nám a bavte se sportem! 
Rodiče, nechte své dcery trénovat a nejen sportovně růst 

pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérů!

Ráda soutěžíš, běháš a házíš míčem?
Chceš poznat další kamarádky a naučit se něco nového?

Chceš se naučit týmový sport, který se hraje na všech táborech i písku?

Pak hledáme právě tebe do naší VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY DÍVEK! 

Koho hledáme:   Dívky narozené 1. 7. 2007 – 30. 6. 2012
Kdy trénujeme:  Třetí až pátá třída – Po a st 15:30–16:45 
   První a druhá třída – St 15:30–16:45
Kde trénujeme:   Tělocvičny základní školy Mikulova  
   (v těsné blízkosti zastávky MHD Opatov) 
Cena:    250 Kč/měsíc – (3. až 5. třída) 
   150 Kč/měsíc – (1. a 2. třída)
Kontakt na trenérku:  Petra Lepičová 
   mobil: 603 742 685, e-mail: petra.sehn@email.cz
Více informací o oddíle: www.mikulovka.estranky.cz

Zamluv si místo u nás již nyní, kapacity tělocvičen jsou omezené!
Těšíme se na tebe

Skautský oddíl Krhúti hledá 
kluky ve věku od 8 do 14 let

Chceš od září začít s něčím novým? 
Naučit se stavět indiánské tee-pee, 
přespat v lese nebo rozdělat oheň 
bez sirek? Jezdit o víkendech na vý-
pravy do přírody? Zkusit vodu, kola, 
hory a další akce? Tak přijď do našeho 
skautského oddílu.
Pořádáme pravidelné víkendové akce, 
jednou týdně máme schůzky, v létě 
tě čeká tábor. Fungujeme nepřetržitě 
již 30 let, dnešní vedoucí jsou bývalí 
členové oddílu. Je tu dobrá parta ka-
marádů a o tu nám jde nejvíc.
Je ti deset až jedenáct let? Nabízí-
me ti činnost ve velkém oddíle. Je ti 
sedm, osm, devět? Nabízíme ti od-
lehčený program vlčat. Fotogalerie 
z činnosti na webu www.krhuti.cz 
a www.facebook.com/krhuti. 

KONTAKT:
RNDr. Milan Kvíz
tel.: 723181880
e-mail: krhuti76@gmail.com

Máte doma dítě, které když zaslechne 
hudbu, tak tančí? Přiveďte ho k nám a na-
učíme ho latinskoamerické a standardní 
tance. Může si tančit jen tak pro zábavu 
nebo i jezdit na taneční soutěže. U nás 
najde skvělou partu dětí a vynikající 

lektory. Taneční klub SPARTA PRAHA po-
řádá nábor nových dětí (5-11 let) 17. září 
v 16 hodin v tělocvičně Gymnázia Opa-
tov (adresa: Křejpského 10). Více infor-
mací na webu www.tksparta.cz nebo na 
telefonu 602 173 088 Lenka Gebertová. 

Tanec pro děti

Zahájení provozu dětské 
skupiny v Domově pro  
seniory Háje 
Dětská skupina zajišťuje na základě 
uděleného oprávnění MPSV k této 
činnosti celodenní péči o děti za-
městnanců domova. 

V rámci volné kapacity je možné při-
jetí dítěte z MČ Praha 11. 

Zahájení provozu od 3. 9. 2018.

Děti jsou přijímány po dohodě i v prů-
běhu roku. Přijímány jsou děti ve 
věku 2–6 let. Stravování je zajiště-
no celodenně. Provozní doba dětské 
skupiny je od 6.30 hod do 19.30 ho-
din, úhrada za poskytnuté služby je 
250 Kč za den včetně stravy. 

Více informací získáte na e-mailu: 
menouskova@dshaje.cz.

Praha 11 uvidí přehlídku nejlepších světových týmů malého fotbalu
Vrcholný svátek malého fotbalu se blíží do Prahy. Historicky první 
mistrovství světa hráčů do 21 let se uskuteční právě v hlav-
ním městě České republiky. Přehlídku nejlepších světových cel-
ků malého fotbalu této věkové kategorie hostí hala Jedenáctka 
v Praze 11 v termínu od 4. do 7. října 2018. Český výběr vstoupí do 
turnaje v roli jednoho z největších favoritů, neboť před dvěma lety 
rovněž v Praze ovládl evropský šampionát do 21 let. V cestě za zla-
tými medailemi se čeští reprezentanti neobejdou bez divácké pod-
pory, proto všechny příznivce skvělého sportu zveme do haly Jede-
náctka. Vstupné na všechna utkání je zdarma.  



Doba smutná, přesmutná! Doba 
hladu, bídy, nouze, drahoty a lichvy; 
doba front na chléb, brambory, 
cukr, sůl, uhlí, mléko, tabák; doba 
dobrodružných aprovisačních výprav 
na venkov; doba náhražek, papírových 
látek, podrážek z tulení kůže; doba 
konsumů s třídním zásobováním; 
doba politování hodného mravního 
rozvratu; zlatá doba keťasů a lichvářů! 

Tak zaznamenal F. Sychra z reálky v Kar-
líně atmosféru v závěru 1. světové vál-
ky. Karlín kdysi býval sídlem okresu pro 
mnohé obce v zázemí Prahy. V popiso-
vané době již úlohu převzaly Královské 
Vinohrady. 

Nejenom chlebem prý však je živ člo-
věk. Zemské sněmy nebyly za války svo-
lávány, proto na poradě zástupců čes-
kých politických stran 13. července 1918 
vznikl Národní výbor jako domácí repre-
zentant Čechů. Sestaven byl v propor-
cích výsledků posledních předválečných 
voleb. Náleželi jsme ovšem do Rakous-
ka, cudně se říkalo do Předlitavska pod-
le rakouské hraniční řeky, za níž začínalo 
Uherské království. Předsedou předlitav-
ské vlády ve Vídni byl 25. července jme-
nován Max Hussarek von Heinlein. Mar-
ně se snažil na poslední chvíli zachovat 
mnohonárodní monarchii sliby složitých 
ústupků. Ve světě stále pokračovala vál-
ka. Ve Francii u Amiens začala 8. srp-
na bitva, v níž za čtyři dny padlo okolo 
119 000 vojáků. Neuplynul ještě půlrok 
od manifestačního shromáždění českých 
osobností v pražském Obecním domě, 
kde vystoupil spisovatel Alois Jirásek, 
politik Karel Kramář, přijímaný jako hrdi-
na odboje, a další, a události již bobtnaly. 
Kronika Říčan uvádí: „Lidé, kteří dříve si 

nevšímali politiky, s pevným přesvědče-
ním tvrdí: Budeme samostatni."

Karlínský F. Sychra zapsal, že „nejen ra-
dost, naděje, nadšení, nýbrž také sta-
rosti naplňovaly naše srdce, když v den 
sv. Václava 1918 sešli jsme se ve škol-
ní kapli, abychom byli přítomni boho-
službám, slouženým za šťastnou bu-
doucnost českého národa“. Kněz tehdy 
„pronesl před mší nadšenou vlastenec-
kou řeč a po mši modlil se Třebízského 
modlitbu za vlast“. Vroucí text z pera 
oblíbeného spisovatele byl po desetile-
tí vyhledáván pro své čiré vlastenectví: 
„Neopouštěj, Hospodine, národ, jehož 
krev jest i mou krví. Tlukot srdce jeho 

jest i srdce mého tlukotem. … Dej, aby 
v něm nevznikaly různice a domácí ne-
sváry. Chraň jej před zlými úklady nepřá-
tel a popřej, aby ve svornosti, v bratrské 
lásce a v dokonalém míru hledal a nale-
zl své blaho. … Rozněť v srdcích našich, 
v srdci celého národa pravou, ryzí lásku 
k vlasti, ať všichni milujeme rodnou svou 
zemi jako svou matku…“ Roku 1895 ale 
vyšlo nařízení, kterým „zakazuje se z na-
řízení c. k. vys. místodržitelství rozšiřová-
ní na učitele rozeslaného a školní mládeži 
doporučeného spisu Modlitba za vlast od 
V. B. Třebízského“. A nyní hle: Učitelstvo 
neuposlechlo zemský úřad! Zjevný do-
klad počátků věcí vskutku nevídaných… 
 Jiří Bartoň
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Karel Kramář v prosinci 1918. Z orig. skleněného negativu. Výřez.
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Stoletá ozvěna: Milujme rodnou svou zemi jako svou matku 

 Volby a sázky
Je tu čas voleb a voliči mohou volit strany, kterým 
důvěřují. Na kterou si vsadit, že bude hájit jejich 
zájmy? Jedním z volebních témat je i hazard na 
Jižním Městě. Hazard přináší mnoho negativních 
jevů a spoustě lidí zničil život. Tři zastupitelé za 
ČSSD, přestože dlouhodobě deklarovali nulo-
vou toleranci hazardu, hlasovali pro tři nová kasi-
na v Praze 11. Náhoda? Po schválení kasin byl 
jmenován předseda klubu zastupitelů ČSSD Petr 

Štefek jako radní, a to bez vědomí a souhlasu 
místní ČSSD. Jeho předchůdce ve funkci před-
sedy klubu zastupitelů byl kvůli 5 mil. z hazardu 
odsouzen do vězení… nevadí. Při sestavování 
kandidátky opět členové místní ČSSD nesou-
hlasili s Petrem Štefkem na pozici lídra… ne-
vadí. Kandidátku tedy sestavila krajská ČSSD… 
Lídr Petr Štefek! Na druhém místě kandidát-
ky je Ladislav Horák, který je v ČSSD nechvalně 

známou figurou, která dokáže zařídit leccos. 
Mediální hvězdou se stal po zfalšování výsled-
ků hlasování vnitrostranické konference. Čí zájmy 
budou tito pánové hájit v příštím zastupitelst-
vu? Kdo je dostal na první místa kandidátky? Po 
seznámení se se zákulisím sestavení této kan-
didátky již nechci zůstat členem pražské ČSSD 
a poprvé po 20 letech ji nebudu volit.
   Josef Belaník, ČSSD

 Komunální volby 2018 za dveřmi
Jsme Piráti z Prahy 11 a máme to tu na 
Jižním Městě rádi. Několikrát týdně nás 
můžete vidět na frekventovaných místech, 
kde rozdáváme naše noviny – Pirátské listy 
Prahy 11. Ty jsme pro vás sami sepsali, 
k tomu nafotili fotografie z Prahy 11 a ne-
chali vytisknout v tiskárně. Vše bez zástupců 
reklamních agentur, centrálního řízení a bez 
vlivu aktuálních marketingových průzkumů. 

Dočtete se v nich, jaký máme pohled na 
aktuální témata Jižního Města a jak by-
chom případně konkrétní věci řešili. Jmenu-
jme např. budovu SANDRA, bývalý hotel 
Opatov, aktuální stav školství, snižování 
teploty veřejného prostoru, možnosti par- 
kování, otevřená radnice, digitalizace státní 
správy apod. Chceme Prahu 11 řídit s čistým 
štítem, bez korupčních skandálů a zásahu 

třetích stran a subjektů. Náš tým je složen 
převážně z mladých lidí, kteří jsou ochotni 
pracovat pro naši městskou část tak, jak nej- 
lépe dovedou. Pevně věřím, že to společně 
zvládneme. Volte v letošních komunálních 
volbách Českou pirátskou stranu, volte Pirá-
ty z Prahy 11. Máme nám všem společně co 
nabídnout :-).
  Jiří Dohnal, Piráti Praha 11
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 Ubytovna SANDRA se dočká (snad) nového využití 
Zastupitelé za Jižní Město – náš domov (JM-
ND) podpořili na červencovém zastupitelstvu 
přijetí 200 mil. magistrátní dotace na opravu 
ubytovny SANDRA, díky níž může být budova 
opravena. Většina přítomných zastupitelů (kro-
mě Pirátů, KDU-ČSL a HPP11) tak odblokova-
la současný stav, kdy objekt funguje jako prob-
lematická ubytovna pro zahraniční dělníky. Nyní 
tedy bude nutné aktualizovat již zpracovanou 

projektovou dokumentaci (vše bylo připraveno 
za starostování D. Mlejnského v roce 2014) 
a zajistit stavební povolení, kterému mezitím 
propadla lhůta (naprosto zbytečně). Celkem tak 
vznikne 174 bytů o velikosti 2+KK až 4+KK. 
Bude také nutné vypracovat a schválit pravi- 
dla pro přidělování těchto bytů. Zastupitelé 
za JM-ND budou prosazovat, aby tato pravid-
la umožňovala přidělovat byty především pro 

lidi pracující ve prospěch obyvatel Jižního Měs-

ta, například učitelů, zdravotníků či policistů, ale 

také pro seniory či mladé rodiny s dětmi z JM. 

Nové byty by měly být připraveny ideálně do 

jednoho roku, nicméně pokud se ujme (ujmou)

projektu např. méně talentovaný(í) radní, nové 

byty nemusí vzniknout ani do čtyř let. 

  Ing. Rostislav Korbel, JM-ND

 Proti Metropolitnímu plánu se postavila celá Praha 
Proti návrhu nového územního plánu Prahy 
(MPP) se postavili městské části, občanské 
spolky, architekti, ekologové a občané. Ti 
všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřej- 
né vybavenosti a zahušťování zástavby. Kri-
tika MPP je drtivá a dokument bude muset 
být přepracován. Je proto s podivem, že na 
červencovém zastupitelstvu většina zastupi-
telů za ANO, TOP, ODS, JM-ND atd. odmít-
la doplnit připomínky městské části k MPP 

o kritické podněty HPP11. Oslyšeny byly 
např. i připomínky obyvatel z okolí Hviez-
doslavovy ulice s 900 podpisy! „Kolegové“ 
v zastupitelstvu se tak odmítli zabývat do-
padem MPP na životní prostředí a lidské 
zdraví, doplněním občanské vybavenos-
ti v Praze 11 či ochranou veřejných parko- 
višť před zástavbou. Jde o pomýlenost, 
nebo záměrnou podporu výstavby? „Staré 
dobré“ časy, kdy Prahou 11 projížděli Bém 

a Mlejnský na koních a developeři si porco-
vali městské pozemky, se snad již nevrátí. 
Buďme ale bdělí! Hnutí pro Prahu 11 se 
s developery odmítá paktovat a jinou než 
umírněnou zástavbu bez toxického vlivu na 
okolí nepodpoří. Zdravé životní prostředí 
a pohodu bydlení stávajících obyvatel hájíme 
již 11 let. Tyto ideály nezradíme ani v příštím 
volebním období.
  Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

 Zastupitelstvo schválilo připomínky k Metropolitnímu plánu 
Na prázdninovém zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 11 byly schváleny připo-
mínky k návrhu nového územního plánu hl. m. 
Prahy, tzv. Metropolitnímu plánu. Připomínky, 
které naše radnice připravila pro území Pra-
hy 11, jsou komplexní, a to jak obecné, tak 
i detailní pro jednotlivé lokality. Během krátké 
doby, která byla pro připomínkování tak roz-
sáhlého dokumentu k dispozici, byl zpracován 

podrobný materiál, a to se zohledněním stano-
visek jednotlivých zastupitelských klubů a po-
radních orgánů. Tato pečlivá příprava se pro-
jevila v hlasování napříč politickými subjekty. 
Zastupitelstvo zejména trvá na vypracování 
zpřesňující dokumentace ve formě územních 
studií k jednotlivým lokalitám, na ochraně stá-
vající veřejné vybavenosti a zeleně, nezahušťo-
vání sídlištní zástavby a zachování dosavadní 

výškové hladiny budov. Jsme rádi, že velká 
většina zastupitelů měla při tomto důležitém 
hlasování na srdci zájem občanů městské čás-
ti, a věříme, že zpracovatel nového územní-
ho plánu naše připomínky, které jsou všechny 
označeny jako zásadní, do návrhu Metropolit-
ního plánu zapracuje ke spokojenosti a kvalitě 
bydlení obyvatel Prahy 11. 
  Bc. Jan Mareš, TOP 09

 Bylo vám v létě horko?
Horkem trpí lidé, zvířata, tráva i stromy a k tomu 
ještě minimálně prší. Nedá se s horkem bo-
jovat, ale určitě jdou jeho dopady mírnit. Jižní 
Město má něco, co jinde v takové míře v Praze 
nevidíte - velké travnaté plochy, a to jak 
soukromé, tak i obecní. Je třeba na tyto plochy 
hledět jako na něco, co nám může výrazně po-
moci s mikroklimatem na Jižním Městě. Kde 
na Jižním Městě najdeme dětské brouzdaliště 

obklopené lavičkami ve stínu stromů? Například 
Centrální park je spíše „Centrální trávník“. V pos-
ledních letech proběhlé či nyní probíhající re-
konstrukce se vyznačují absencí vodních prvků 
a pouze minimální výsadbou nových stromů 
oproti vysokému podílu tmavého asfaltu a be-
tonu. Přitom vodní prvky s pomocí stromů 
výrazně pomáhají s ochlazováním v dané oblas-
ti. Je jasné, že to vše stojí peníze. Nejen vznik, 

ale i následná údržba. Máme však na výběr, 

buď si budeme platit takové prostředí, kam bu-

dou lidé rádi chodit v horkých dnech, nebo tu 

můžeme mít zadarmo každé léto klima pouště 

Sahary. Piráti mají připravena řešení, jak účinně 

snižovat teplotu v Praze. Díky za vaši podporu 

v letošních komunálních volbách 2018 :-). 

  Filip Miler, Piráti Praha 11

 Kádrují mne kolegové na své poradě
A tak mne kolegové z kandidátky na posled-
ní chvíli vyškrtli. Chci se proto rozloučit se vše-
mi, kteří snad někdy četli moje příspěvky v této 
rubrice nebo které dokonce některé myšlenky 
zaujaly. Pokud mé texty nebyly dost srozumi-
telné, omlouvám se za to. „A kdyby mě sto-
krát znali, zase by mě kádrovali, vždyť to pat-
ří k politice, to je nasnadě.“ Tolik k situaci Karel 
Kryl. Uvádím na vysvětlenou pro všechny, kteří 
by mne na komunálních listech marně hledali. 

Důvodem vyškrtnutí bylo mé nedostatečné se-
pětí s ideovou platformou strany. Prý. Nemá-
te-li stranu, nemáte skoro nic. „Strana jsem 
já,“ prohlásil Král Slunce, Ludvík XIV. A vyš-
ší dvořané volali: „Sláva! Ať žije král!“ Sko-
ro jako v pohádce pana Andersena Císařovy 
nové šaty. Že bych prý zradil, kladli mi za vinu 
ti, kteří sami přivedli na vrchol alespoň jedno-
ho zrádce. U toho druhého totiž nebylo od 
začátku jasné, kam vlastně směřuje. To vám 

říkám beze vší hořkosti, protože již léta je kaž- 
dého věc, jaký lístek do volební urny vhodí. Není 
to lehké rozpoznat, co se v kom skrývá, kdo 
bude hrabat pod sebe a kdo zase hladit své 
ego. Občane, v té radostné volbě se neztrať 
a těším se zas na shledanou v lepších časech! 
Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D., vyřazený zastupitel  :-)
Pozn. redakce: J. Krautwurm na červencovém zastupitel-
stvu Prahy 11 oznámil, že již není členem HPP11. Pod-
pis v jeho zastupitelském příspěvku o řádek výše je vytiš-
těn tak, jak ho J. Krautwurm dodal.

 Spojené síly pro Prahu 11 - TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN)
Vzhledem ke své programové blízkosti, dlou-
hodobé spolupráci a společné snaze, co nej- 
aktivněji přispívat k rozvoji městské části Pra-
ha 11, se politické subjekty TOP 09 Praha 11 
a hnutí Starostové a nezávislí Praha 11 do-
hodly na sestavení společné kandidátky pro 
podzimní komunální volby. Za hlavní téma 
považují oba subjekty zejména další rozvoj 
Jižního Města. Cílem je, aby se postupně stalo 

skutečným městem, ve kterém lidé nejen rádi 
bydlí, ale též pracují a spokojeně tráví volný čas. 
Máme tak velkou radost, že se našim dvěma 
subjektům podařilo dohodnout společný po- 
stup. Prvním naším projektem byl sběr 
dotazníků spokojenosti s životem na Jižním 
Městě našimi členy, a to na celém území 
Prahy 11. Další detaily ke společné kampani 
a kandidátce budou oba subjekty představovat 

v následujících týdnech. Toto volební období se 
nám v našich gescích již podařilo zajištění mno-
ha stovek nových míst ve školách, podstatné 
rozšíření kulturní nabídky v Praze 11 a stabi-
lizace sportovního prostředí. K podobnému roz-
voji chceme společně s kolegy a kolegyněmi 
z hnutí Starostové a nezávislí v následujících le-
tech přispět i v dalších oblastech.
  Mgr. Jan Stárek, TOP 09

 Konec krásných smrků na Blankytsku?  
Betonářská rada Jiravy (ANO) a Urbánka 
(TOP 09) bude zase betonovat. Tentokrát 
se má usnesením rady č. 0163/5/R/2017 
tzv. revitalizovat vnitroblok Blankyt ul. 
Matúškova/Dubnova/Hekrova/Brechtova. 
Vizím architektů mají padnout zdravé vz-
rostlé smrky. Zůstat mají pouze nedávno 
vysázená „košťata“, zbytek stromů se 
má „přesadit“. Místní lidé se nemohou ni-
jak bránit, rada likvidaci vzrostlých smrků 

schválila. Není pochyb o tom, že prostor 
náměstíčka potřebuje změnu. Co takhle 
náměstí hlavně opravit a obnovit fontánku? 
Nebo vypsat architektonickou soutěž, která 
by zohlednila citlivost k území a stáva- 
jícímu materiálu? Když jsem byla ve funk-
ci radní pro životní prostředí (2014-2016), 
uvažovalo se zvelebení náměstíčka hlavně 
s ohledem na přání místních obyvatel. 
Těsně před zahájením příprav jsem byla  

při puči ANO/TOP 09/KSČM/JM-ND/ČSSD/ 
ODS odvolána z radnice (ostatně jako celé 
HPP 11). Firma Ars Fabrica, s.r.o., a radnice 
pojaly revitalizaci vskutku oduševněle: vy-
kácet, původní vzácný materiál zlikvidovat 
a... vybetonovat. Jediným štěstím je, že 
rada MČ je tak neschopná, že to do voleb 
nestihne. A nezničí tak další vnitroblok, viz 
vyasfaltovaný park Křtinská.
  PhDr. Šárka Zdeňková, Hnutí pro Prahu 11
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 Parky na Jižním Městě potřebují doplnit o vodní prvky 
Jistě se pamatujete na pekelná horka, která 
letos začala snad již v květnu a sužovala nás 
dlouhé měsíce. Meteorologové nás varují, že 
v dalších letech budou teploty vyšší a srážek 
méně. Prázdninové tropické dny nám všem 
ukázaly, co našemu Jižnímu Městu v létě chy-
bí. Jsou to především stromy, které nám dávají 

stín, zeleň, která vzduch ochlazuje ale i parky 
s lavičkami a místa s vodními prvky pro děti 
i dospělé. Zatímco v jiných částech Prahy jsou 
naprosto běžné, u nás nemáme bohužel nic. 
Letní koupaliště bych si přál, ale slibovat ho, 
si netroufám. Co slíbit mohu je, že pokud us-
pějeme v nadcházejících komunálních volbách, 

zasadíme se o výsadbu nových stromů, vy-
budujeme brouzdaliště s vodními prvky v Cen-
trálním parku, u Chodovské tvrze a na jiných 
místech, aby byly pro nás všechny letní měsíce 
snesitelnější. Je to varianta podstatně levnější, 
a tudíž i splnitelná. Hezký den všem.
  Petr Sýkora, JM-ND

 Je stále co zlepšovat?
Volby jsou za dveřmi, mnozí budou rekapitulo-
vat, další slibovat. A já vnímám, že jsou oblasti, 
kde je stále co zlepšovat. Například senioři a ko-
munitní život. Můžete namítnout, že již máme 
vše a skvěle fungující. Ale mě zajímá, jak zajistit 
kvalitní terénní péče přímo v domácnosti a kva- 
litní stravování za „lidovou cenu“, jak podporovat 

mezinárodní aktivity. Školy se modernizují, ale jak 
zajistit kvalitní učitele, jak zajistit administrativní, 
právní a technickou podporu školám?
Bydlení a renovaci veřejného prostoru se podaři-
lo zafinancovat a nastartovat. Ale jak využít ob-
jekt Sandra, aby z něj nebylo ghetto, jak zlepšit 
možnosti parkování a jak vytvářet příjemná 

a bezpečná prostředí mezi domy? 
To jsou výzvy, které probíráme v ČSSD a které 
chceme řešit. Máme návrhy řešení, které chceme 
diskutovat s Vámi, obyvateli Jižního Města 
a následně prosazovat i v zastupitelstvu. A já se 
těším na setkání s Vámi.
 Ing. Petr Štefek, ČSSD

 Již 11 let hájíme vaše zájmy
Již 11 let hlídá Hnutí pro Prahu 11, co se děje ve 
vašem okolí. Kde, kdo a co se chystá zastavět, 
pokácet. Společný zájem o klidné bydlení na 
Jižním Městě nás dal před lety dohromady. 
Nejprve před nežádoucími bytově-administra-
tivními komplexy v sídlišti. Později pro naprosté 
prospěchářství vládnoucích stran. V občanských 
sdruženích (nyní spolcích) působíme s pracovi-
tostí, pokorou a držením slibů. Zodpovídáme 

se svým sousedům a voličům. Jako zastupitelé 
fungujeme se stejným nasazením. Vyhráváme 
soudy proti drzosti developerů a spřízněných 
úřadů. 2014-2016 jsme se vrhli do práce na 
radnici. Chlívek ve formě nevýhodných smluv, 
finančních úniků, rozjetých výstaveb a dalších 
nešvarů jsme nestihli ani vyčistit. A už se 
v podání ANO / TOP 09 s podporou Mlejnskému 
spřízněných stran, vč. KSČM, pokračuje. Hnutí 

pro Prahu 11 věří, že pro klidné, čisté a bezpečné 
Jižní Město bude opět na radnici pracovat. Že 
otevřeme např. venkovní bazén a obnovíme vod-
ní prvky. A věřím, že se lidí, kteří berou Jižní Měs-
to jako zdroj svého prospěchu a ukájení mocen-
ských choutek, voliči politicky zbaví. A Praha 11 
přestane být líhní té nejhorší politické kultury 
v zemi. Pěkný konec léta.
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

 Omluva voličům ANO
V roce 2013 jsem spoluzakládal buňku ANO na 
Praze 11 s vírou, že se nám spolu s HPP 11 po-
daří spravovat Jižní Město, jak se patří. Když jsme 
v ANO v roce 2014 slibovali, že zatočíme s ne-
chvalně proslulým vedením městské části, tak 
by mě ani ve snu nenapadlo, že už za 2 roky se 
kolegové z ANO spojí s panem Mlejnským a jeho 
partou a budou pokračovat v politice bývalé ODS. 
Tito lidé si z radnice a zastupitelů ANO udělali 

loutky, které dělají to, co jim oni dovolí. I z toho 
důvodu jsem už rok po volbách ANO opustil. Můj 
krok následovalo pár dalších odpovědných kolegů 
(už téměř polovina lidí z této buňky odešla). Je pak 
otázkou, proč se za každou cenu drží u moci pár 
bývalých kolegů z ANO, kteří za poslední 2 roky 
vládnutí dělají úplně něco jiného než to, co slibova-
li svým voličům. Většina z nás to v roce 2014 
myslela opravdu dobře. Ale bohužel skutečnost 

díky mocichtivým jedincům z ANO je jiná. I pro-

to jsem se rozhodl v politice dál nepokračovat 

a chtěl bych se za mne i za kolegy, kteří nesou-

hlasí se současným směrováním ANO v Praze 11, 

našim voličům omluvil. Věřím, že se nyní budete 

při výběru svých zastupitelů více dívat na to, jak 

plní své sliby. Pak bude líp. A půjde to i bez ANO! 

 Ing. Marian Murčo

 Jak zajistit rozvoj Jižního Města (JM), aby se v něm dobře žilo?
Rozvoj JM musí sloužit občanům, kteří zde 
bydlí a vše financují, a nikoliv jen zisku deve-
loperů. Proto jsem jako člen Strategické ko-
mise a Výboru pro územní rozvoj prosazoval 
zpracování závazného Regulačního plánu (RP) 
pro Opatov, aby rozvoj JM určovali občané, 
a ne jen developeři. Dokud bylo HPP 11 v ko-
alici, Zastupitelstvo P11 schválilo RP, ale po 
převratu na radnici jsme byli odvoláni a RP 
není pořizován. Nová radniční koalice pak již 

neprosazovala rozvoj veřejné vybavenosti 
a zelených ploch, které nejsou ziskové. Na-
opak schválila nové adresy heren.
Město zrušilo regulaci slunečního osvitu, 
takže nové domy budou zastiňovat stávají-
cí zástavbu a nový Metropolitní územní plán 
umožňuje v stabilizovaném území nově po-
stavit i 21 pater a parky převádí na zastavi-
telné území. Vážení občané, když vedení obce 
nehájí Vaše zájmy, tak se musíte začít o své 

zájmy starat sami. Ochrana zeleně, vody 

v mokřadech vám může připadat okrajovým 

ekologickým tématem. Jenže pokud se JM 

zabetonuje, stoupne v parnech teplota na JM 

až o 5 stupňů a výpadek elektřiny či dodávky 

vody učiní ve třech dnech z JM město duchů. 

Developeři na JM nežijí, ti vše vysmátí přežijí. 

  RNDr. Zděnek Kvítek,

 Ph.D., HPP 11

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Vážení čtenáři Klíče, s končícím 
volebním obdobím 2014–2018 
nám připadalo zajímavé spočítat, 
kolik prostoru v této sekci „Názo-
ry zastupitelů“ měly za poslední 
čtyři roky jednotlivé politické kluby 
zastoupené v jihoměstském zastu-
pitelstvu. Výsledek vidíte v tomto 
grafu.

 Redakce
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 Jako spolky mnohdy suplujeme práci radnice a hájíme veřejný zájem. Rada MČ má jiné zájmy, opačné 
Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) tvoří spolupracu-
jící spolky Jižního Města, hájíme veřejný zájem 
ve všech částech P11. Po odstranění HPP 11 
r. 2016 z radnice jsou to opět spolky, které 
suplují práci radnice. Např. jsme (Zelené Roz-
tyly a Ochrana Roztyl) upozornili na flagrantní 
nesoulad územního plánu záměru soukromého 
parkoviště pro 220 aut T-Mobile na louce u me-
tra Roztyly. Územní rozhodnutí muselo být 

zrušeno. Koncem roku zrušil soud stavební po-
volení Rezidenci Letokruhy, kdy uznal naši ar-
gumentaci o chybějícím posuzování vlivu na 
životní prostředí. Připomínkujeme významné 
administrativní a bytové záměry, které zne-
hodnocují svým rozsahem stávající bydlení na 
sídlišti. Rada MČ má jiné zájmy, opačné. Ko- 
alice ANO/TOP09/JM-ND/KSČM/ČSSD/ODS 
pokračuje v klientelismu a podpoře nežádoucí 

výstavby (u soudu radnice hájila stranu develo- 
pera). Díky nicnedělání, příp. zametání maj-
etkových kauz pod koberec přišel rozpočet 
MČP11 o desítky miliónů. Mnohé nastartované 
prospěšné projekty pro občany jsou od od-
stranění HPP 11 zastaveny. Na zastupitelst-
vu 18. 1. 2018 budeme navrhovat odvolání 
Rady MČ.
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

 Občané, nevolte betonáře Jižního Města! 
Chuť developerů i Rady MČ na další zastavování 
zeleně na JM je obrovská. Zmiňme třeba sou-
hlas Rady MČ s megalomanským záměrem Cen-
tral Groupu -Obytný soubor Výstavní nebo ser-
vilní betonářský projev starosty Jiravy (ANO) na 
prezentaci Passerinvestu, který chce zabetono-
vat kus Krčského lesa stovkami kanceláří a bytů. 
Po volbách by současné strany vládnoucí garni-
tury ANO, TOP 09, KSČM, ČSSD, ODS a JMND 

přišly jistě s mnoha dalšími souhlasy se záměry, 
které by udělaly z Jižního Města rozpálenou uby-
tovnu z betonových monster. Úmyslně píši v pod-
miňovacím způsobu „udělaly by“, protože věřím, 
že už nikdy neumožníme výše uvedeným stranám 
a všem těm Mlejnským, Lepšům, Jiravům, Šorfo-
vým či Soukupovým po podzimních volbách vlád-
nout JM. Že jim nedovolíme devastovat naše do-
movy a nádherné přírodní prostředí, ve kterém 

bydlíme, další výstavbou až pro několik desítek 
tisíc nových obyvatel JM. Zanedbanost JM je 
veliká. Silnice, chodníky, objekty občanské vy-
bavenosti, vnitrobloky, sportoviště, pochozí zóny 
potřebují stovky milionů na obnovu. Hnutí pro 
Prahu 11 chce Jižní Město kultivovat touto ces-
tou, nikoli cestou brutální zástavby pro další masy 
nových obyvatel.
 Ing. Ladislav Kos, HPP 11

 K CHODOVSKÉ TVRZI PATŘÍ VODNÍ PRVKY
Kolem naší nejstarší památky bývaly bažiny. 
Budovatelé Jižního Města z Košíkovského po-
toka udělali kanalizační stoku. V dnešní době si 
vodních prvků znovu začínáme vážit. Existuje 
projekt na obnovení přirozených vodních ploch 
v okolí tvrze. V letošním horkém jaru bychom ta-
kové zpestření uvítali dvojnásob. Kolegyně ing. 
Řivnáčová z KDU-ČSL, která se životním pro-
středím už léta zabývá, na květnovém zasedání 

zastupitelstva navrhla projednat vzkříšení této 
zajímavé myšlenky. Vlastně by šlo „pouze“ o do-
končení již připraveného projektu, o rozhodnu-
tí, že na něj budeme hledat finance. Bohužel 
nad obecným zájmem zvítězila partajní nevraži-
vost. Návrh podpořil pouze klub HPP11, KDU-
-ČSL a Pirátů, z ostatních zastupitelů jen jednot-
livci, a tak nebyl přijat. Asi se s vodními prvky, 
stejně jako se spoustou dalších užitečných věcí 

setkáme po prázdninách ve volební kampani. 
Za sebe mohu říci, že kdyby se kolegové z dnes 
vladnoucí koalice ANO – TOP 09 – ODS – KSČM 
– ČSSD – JMND chytili za nos a vodní prvky slí-
bili, nebudu se na ně zlobit. I v dalším volebním 
období bude ale třeba pohlídat, kdo své sliby plní 
a kdo svým voličům jen slibuje a pak 4 roky peču-
je o své vlastní zájmy. 
  Ing. Václav Šmrha, HPP 11/KDU-ČSL

 O granty zájem měli, o Metropolitní plán nikoliv
Dne 19. 4. 2018 na 37. ZMČ předvedlo vlád-
noucí uskupení (všichni mimo HPP 11), že když 
jeho zastupitelé potřebují, sejdou se. Tím spíš, 
když na pořadu jednání je rozdělování obecních 
peněz sportovním subjektům na P11. O stovky 
tisíc žádají ti samí: kluby FK Dukla JM zastupi-
tele Sýkory a TJ Chodov zastupitele Mlejnské-
ho (oba z JM-ND), kteří zcela jednoznačně jedna-
jí ve střetu zájmu, když SAMI SOBĚ pro granty 

hlasují! Nejlepší je sponzor, který se nemusí shá-
nět či uhánět. Na Praze 11 je jím sama městská 
část, vedena starostou Jiravou z ANO. Peněz 
spousta, starosta je držen v šachu D. Mlejnským 
(oplátka za odvolání p. Štylera a za dovolbu p. 
Jiravy do funkce starosty), jenž dodává zastupi-
telské hlasy stran JM-ND, ODS a KSČM. Tím ob-
cházejí potřebu spolupracovat s HPP 11 a fun-
guje jim to. Problém nastane, když se peníze 

nerozdávají a řeší se něco mnohem významněj-
šího pro obyvatele P11, k čemuž došlo o den 
později: na pořadu ZMČ bylo téma Metropolit-
ního plánu a jeho ohýbání developery, na který 
se vládnoucí strany ANO / TOP / JM-ND / ODS / 
ČSSD / KSČM nedostavily usnášeníschopné a za 
zmařené zastupitelstvo téměř nadávaly opozič-
nímu HPP 11. Jihoměstské Palermo jede! 
  Martin Farmačka, HPP 11

Názory zastupitelů

 Zas čtyři roky v…
se zpívá v jedné písničce od Tomáše Kluse. 
Jak příznačné pro Prahu 11. Vedení MČ 
vzniklé po volbách v r. 2014 ze stran HPP11, 
ANO a TOP 09 deklarovalo nesmiřitelné vy-
pořádání se s uplynulými osmi lety vládnutí 
exstarosty Mlejnského. Měsíc od měsíce však 
ANO a TOP 09 začalo od tohoto slibu couvat, 
aby nakonec s falešnou argumentací odvolalo 
starostu a radní za HPP11 a s postavičkami 
„Jihoměstského Palerma“ se spojilo. Vytvořila 

se hlasovací koalice ANO, TOP 09, KSČM, 
ČSSD, ODS a JMND. Předsedovi pražské 
TOP 09 Jakubovi Lepšovi „nesmrdí“ hlasy 
komunistů, Jirava, Prokop a Říčař (ANO) 
spolupracují v těsném objetí s Mlejnského 
kamarády z ODS i s Mlejnským samým. 
Hlavním cílem všech jsou už zase trafiky, 
veřejné zakázky a developeři. Jihoměstské 
Palermo je zpět. Tato povedená parta sice 
získala nějaké peníze z magistrátu, ty jsou 

ale nehospodárně utráceny v nesmyslných 
zakázkách (např. výstavba nové haly u ZŠ 
Campanus za 60 mil. Kč). Zásadním nebez-
pečím hrozícím Jižnímu Městu od těchto 
stran je však jejich snaha nechat ho zastavět 
megalomanskou zástavbou. Pouze Hnutí 
pro Prahu 11 nesouhlasilo s navýšením poč-
tu obyvatel JM o 40.000 při připomínkování 
nového Metropolitního plánu Prahy. 
 Ing. Ladislav Kos, HPP 11 

 JIŽNÍ MĚSTO UVÍTÁ VODNÍ PRVKY
Můj článek na toto téma v minulém čísle nebyl 
otištěn, aniž by se mi pánové z redakční rady 
obtěžovali vysvětlit, proč tak hrubě porušili rov-
nost zastupitelů v přístupu do obecního časopi-
su. Nebylo ostatně co vysvětlovat, nikoho jsem 
neurážel, pouze jsem podpořil návrh ing. Řivná-
čové, aby byla využita už zpracovaná dokumen-
tace na obnovení vodních ploch v okolí Cho-
dovské tvrze. Tedy znovu: Budovatelé Jižního 

Města udělali z Košíkovského potoka kanalizač-
ní stoku. V dnešní době si vodních prvků naštěs-
tí začínáme vážit. V letošních vedrech bychom 
takové zpestření uvítali dvojnásob. Na květno-
vém zasedání zastupitelstva navrhla ing. Řiv-
náčová, která se životním prostředím léta za-
bývá, abychom myšlenku vzkřísili a na projekt 
hledali finance. Pro návrh byl bohužel pouze 
klub HPP11, KDU-ČSL a Pirátů – z ostatních 

zastupitelů jen jednotlivci – a tak nebyl přijat. 
Asi se s vodními prvky, stejně jako se spous-
tou dalších užitečných věcí setkáme po prázdni-
nách ve volební kampani. Možná vám je budou 
ti ostatní slibovat také. Proč ale až tak pozdě? 
I v dalším volebním období bude třeba sledo-
vat, kdo své sliby plní a kdo svým voličům jen 
slibuje a pak 4 roky pečuje o své vlastní zájmy. 
  Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

 Klasická politická korupce? ČSSD je od začátku součástí koalice ANO/ TOP 09/ KSČM/ JM-ND/  
     ODS a stále si pokrytecky hraje na opozici. Novým radním byl zvolen Petr Štefek (ČSSD)
Cirkusový kousek předvedla na zastupitestvu 
15. 2. 2018 ČSSD. Petr Štefek z ČSSD nejpr-
ve navrhuje nulovou toleranci hazardu v Pra-
ze 11. Aby poté, co svůj kladný názor na ha-
zard vyjádřil pan Mlejnský z JM-ND, prohlásil, 

že je sice pro nulovou toleranci obecně, ale 
že návrh na další herny na Praze 11 podpo-
ří. A podpořil. Hodinu poté byl zvolen radním 
s kompetencí „pro magistrátní dotace”. Zvo-
len hlasy koalice ANO, TOP 09, KSČM, JM-ND, 

ČSSD, ODS. Není to ukázka klasického příkladu 
politické korupce? Hnutí pro Prahu 11 se volby 
radního neúčastnilo a naopak opakovaně navr-
huje nulovou toleranci hazardu. 
  PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Pozn. red. Vydavatel Klíče (tj. MČ Praha 11 zastupovaná redakční radou) má zákonnou povinnost zajišťovat, aby v Klíči nevycházely nepravdivé informa-
ce. Pokud proto některý ze zastupitelů odevzdá příspěvek s prokazatelně nepravdivými informacemi, je požádán o jejich úpravu či vynechání - po prove-
dení těchto změn je pak příspěvek publikován. Před několika měsíci se zjevně někteří zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) dohodli, že svou opoziční 
kritiku vedení radnice před volbami pořádně „opepří“, a začali předkládat příspěvky se lživými tvrzeními, například že Prahu 11 řídí koalice „ANO / TOP / 
JM-ND / ODS / ČSSD / KSČM“. Po našem upozornění, že se jedná o lež, neboť v Radě MČ Praha 11, jejích akciových společnostech, v Kulturním Jižním 
Městu o.p.s., školských radách atd. jsou zastoupeni pouze reprezentanti politických subjektů ANO, TOP 09, ČSSD a zastupitelé bez politické příslušnos-
ti (maximálně občas doplněni o představitele klubu HPP11), někteří zastupitelé HPP11 svá tvrzení opravili a jejich příspěvky v Klíči vyšly. Nestalo se tak 
bohužel v případě níže uvedených příspěvků zastupitelů HPP11 Šárky Zdeňkové, Ladislava Kose, Václava Šmrhy a Martina Farmačky, kteří lživé informa-
ce ve svých textech opravit odmítli. Jelikož nicméně nehodláme trávit následující měsíce či roky hádáním se s nimi u soudu, čímž je nám prostřednictvím 
právníka vyhrožováno, rozhodli jsme se nakonec zmíněné příspěvky (obsahující celou řadu lží) publikovat s tímto vysvětlením.



Podlehli jste předvolebním slibům  
populistů a teď se nestačíte divit?
Či jste se dokonce komunálních voleb  
nezúčastnili a teď jste překvapeni?

• KSČM dlouhodobě prosazuje program ve prospěch občanů Jižního Města
• KSČM je pro dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory i sociálně slabší
• KSČM je pro zkvalitňování a rozšiřování lékařské péče
• KSČM je pro dostatečný počet míst v mateřských a základních školách  

a zachování kvality vyučování
• KSČM je pro rozšiřování sportovišť, pro podporu volnočasových aktivit  

ve prospěch obyvatel, zejména dětí a mládeže
• KSČM je pro urychlené řešení dopravy, ochranu životního prostředí  

a rozšiřování zelených ploch
• KSČM nabízí podporu při prosazování oprávněných názorů a námětů obyvatel  

ve všech oblastech života
• KSČM je pro demokratické formy práce, spolupráci se všemi politickými stranami  

a hnutími v Zastupitelstvu Prahy 11 a jejich poměrného zastoupení v orgánech městské části
• KSČM se snaží prosazovat větší míru slušnosti a kultivovanosti při jednání Zastupitelstva  

Prahy 11

Komunisté drží své slovo a ví, že rozhodují činy.  
Nezrazují svůj program a nejsou přeběhlíky.
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BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nej-
bližším okolí jako budoucí investici pro moje děti. 
Nevadí i právně komplikované případy. Výkup 
bytu i s věcným břemenem na dožití možný. 
Děkuji za nabídku, tel. 777 211 671

• Sháníme byt ke koupi na JM, menší pro 
maminku nebo větší pro rodinu se 2 dětmi. 
Máme hotovost. Kontaktujte nás na tel.: 
704 371 109

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

• 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 větší v Praze 11. 
Družstevní nebo OV. Původní stav nevadí. 
RK prosím nevolejte. Tel.: 721 606 214

• Koupím menší byt na Jižním Městě o velikosti 
1+kk až 2+kk. Družstevní nebo osobní vlastnict-
ví. Nabídněte prosím na tel.: 723 410 514

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Jižní 
Město hledá pro své klienty byty k prodeji 
a výměně v Praze 11 a okolí. Využijte našich 
dlouhodobých zkušeností a možností. Jsme 
ryze česká realitní 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

• Hledám menší byt do 14 tis. nebo větší do 
20 tis. pro 2 osoby - pár. Dlouhodobě, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 40 min. 
max. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088

SLUŽBY
• Malířské práce, štukování stěn i stropů, 
stěrkování, lakýrnické práce. Tel. 606 227 390, 
e-mail: jsaifrt@seznam.cz

• !! Odvoz starého nábytku na skládku. – 
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056

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

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

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v by-
tech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 v 7–22 hod. 
Prodej nových a odvoz starých chladniček.

• OPRAVA ELEKTRONIKY – TV, video, DVD, hifi 
věže, počítače, PC monitory, videokamery. Ro-
zumné ceny. AVC – SERVIS, tel.: 222 361 720, 
602 390 630.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, dlažby. 
Malířské a bourací práce, odvoz suti. Rekon-
strukce jader, domky, nebyt. prostor. Rozumné 
ceny. E-mail: marti.dvorak@centrum.cz, tel.: 
603 538 738.

• Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní 
svou funkci a dochází k vážnému poškození. 
Prodej žaluzií. jirasek.servis@seznam.cz 
Tel. 601 236 957

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

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

• NOVÉ SKLEPNÍ KÓJE: Jsme firma zabývající se 
rekonstrukcí nebytových prostor, hlavně sklepních 
kójí. www.rek-bachr.cz, tel.:732 359 883

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

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

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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby 
u zákazníka doma, v práci... T. 777 285 669 
www.kadernice-do-domu.cz. 

• 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

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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: Rozvody vody 
a instalace. Baterie, WC, odpady, topení. Re-
konstrukce rozvodů. Kvalitně, levně, se zárukou. 
VČETNĚ VÍKENDŮ. Instalace, připojení myček, 
praček. T. 602 377 213

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

• Instalatérské práce, rozvody plynu, vody, 
odpadů. Připojení plynových spotřebičů.  
T: 603 554 550, e-mail: horyna1960@seznam.cz

• Instalatér - oprava voda, odpad, plyn, montáž. 
Tel.: 603 771 808

• Instalatérské práce, topení, zedn. práce. 
Výměna kuch. desek a dřezů. Volek-Jižní Město. 
Tel. 602 649 359

• Snadná výměna záclon-spouštěcí garnýže, 
žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, montáže, opravy. 
Volejte: 222 351 996, 602 371 996. E-mail:  
vlkpavel@sendme.cz.

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabízím: 
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

• Lektorka AJ s 19letou praxí, autorka 15 učeb-
nic angličtiny nabízí indiv. výuku AJ. Volitelný styl 
výuky, komfortní domácí učebna. Tel. 776 570 
320, e-mail: jazykove.studio@volny.cz

• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská (u metra 
Háje). Spory, vymáhání pohledávek, smlouvy, 
nemovitosti, právo rodinné, občanské, obchodní, 
bytová družstva a SV. T: 603 823 260, office@
grivalska.cz

• Hospodyně/péče o seniory - kompletně, zod-
povědně a ráda zajistí 1-2x týdně, vzděl. žena stř. 
důch. věku, příjemná a loajální. Dlouholetá praxe, 
reference, auto mám. Sms na tel. 603 286 748.

• Firma zabývající se kompletní rekonstrukcí 
bytových a nebytových prostor. Provádíme rekon-
str. bytů, bytových jader, kanceláří. Tel.: 732 359 
883. www.rek-bachr.cz

• Řežeme živé ploty, keře, sekáme trávu, 
čistíme zarostlé pozemky od náletů 
a vysoké trávy. Máme motorovou 
techniku a přívěs na bioodpad.  
Tel.: 724 006 275, info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz
• Vyčistíme váš koberec, sedačku a křesla u vás 
na vlhko extrakční metodou. Myjeme okna včetně 
rámů, žaluzií. Používáme vlastní náčiní a prostřed-
ky. Info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz,  
T: 724 006 275

• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI (teoretik angl. 
překl., 8 let soukr. výuka) přijme 2 žáky. Žáci škol, 
dospělí stud. (60 min/350 Kč, 90 min/400 Kč.)  
P 11-Háje, Za Rybářstvím, tel. 774 299 549.

PRÁCE
• Hledáme nové kolegy do týmu realitních po-
radců kanceláře JIHOMĚSTSKÉ REALITY, starající 
se převážně o Jižní Město. Kontaktujte nás: 702 
156 305, info@jihomestskereality.cz

OSTATNÍ

• REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY V ORDI-
NACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE u metra Chodov, 
tel. 211 222 212, registrujte se online na 
www.ordinacePRAHA.cz. MUDr. Sobotka

• 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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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
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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 T ŮKO 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
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz
• široká nabídka masných výrobků  

z vlastní výrobny

• nabídka nakládaných mas na gril

• maso pochází z českých chovů

• maso pro vás bouráme  
denně čerstvé

• maso vám rádi upravíme zdarma 
dle vašeho přání

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Otevírací doba: 
pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.

Každých 14 dnů pro vás připravujeme 
akční cenovou nabídku!

NIC NENÍ PROBLÉM…!
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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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Jižní Město - náš domov   DŮVOD PROČ JÍT VOLIT

www.jmnd.cz

Čtěte nové číslo novin  
Jižní Město - náš domov
PRÁVĚ VYCHÁZÍ

MUDr. Jitka Vydrová
Primářka, kandidátka do zastupitelstva 
MČ Praha 11

Ing. Petr Souček
Kandidát na starostu  
MČ Praha 11

Mgr. Dalibor Mlejnský, MBA 
Starosta MČ Praha 11
2006–2014

Konec chaosu. 
Návrat ke zdravému  

rozumu.
1

www.jmnd.cz • facebook/jiznimestonasdomov

LÉTO 2018      Č. 10

10

Petr Souček
kandidát na starostu 

MČ Praha  11,

záchranář organizace Vodní 

záchranná služba na Slapech

“Nejsem zvyklý  

nadávat u piva,  

ale něco dělat… 

snažím se situacím 

postavit čelem  

a zapojit se do dění 

v mé městské části.“

Jak pes Cyrda našel 

na Jižním Městě

měsíční krajinu...  

Jedenáctka VS oslavila 4. narozeniny      str. 5

Rozhovor s Rosťou Korbelem o tom, co aktuálně trápí BD a SVJ str. 6

Podporujeme zimní stadion na Jižním Městě    str. 9 Ing. Rostislav Korbel
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