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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

Dostavba Starochodovské  
školy je  
na startu

Jižní Město žije,  
Jižní Město 
se rozvíjí

Letní jednodenní 
příměstské tábory
pro jihoměstské děti

Žákyně ZŠ Campanus 
ovládly republikové  
finále ve florbalu
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do 2. ročníku 
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rozpočtu 
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Nabídka platí od 23. 4. do 31. 5. 2019. Uvedená cena platí při využití speciálního zvýhodnění a při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,7–6,8 (l/100 km), emise CO2 131–154 (g/km). 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Nový Renault KADJAR
DNY RENAULT

 Již od

474 900 Kč
Nové turbomotory
Testování na 2 dny a 200 km
Speciální nabídka pouze do konce května

, seznamka365.renault.cz

DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz                  www.autodispo.cz
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3Editorial

 

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

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: 26. dubna 2019. 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. 

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 občané, obyvatelé Jižního Města,
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mám radost z toho, že tu již máme jaro. Den se nám se změnou letního času prodloužil, slunce ukazuje svo-
ji sílu a energetickou vydatnost. Prožili jsme se svými rodinami velikonoční svátky a pánská část populace si nyní 
užívá obsah své zasloužené „koledy“. Toto období mám v rámci kalendářního roku osobně nejraději – příroda se 

probouzí ze zimního spánku, okolí našich domovů kvete a voní. Co k tomu dodat? Užijme si letošní jaro tak, jak nej-
lépe dovedeme :-).

V pátek 12. dubna jsme slavnostně podepsali smlouvu se společností HOCHTIEF CZ a. s. o realizaci rekonstrukce budovy San-
dra na adrese Nad Opatovem 2140, Praha 4 – Chodov, která promění současnou problematickou „ubytovnu“ ve standardní budo-
vu odpovídající potřebám bydlení 21. století. Po dokončení uvedené rekonstrukce v létě 2021 vznikne celkem 174 ubytovacích jed-
notek, které bude možné poskytnout obyvatelům Jižního Města, především však mladým rodinám, seniorům, učitelům, hasičům, 
policistům, městským strážníkům, potřebným atd. 

Čas je neúprosný a plyne jako voda. Dne 19. dubna uplynuly přesně dva měsíce od doby, kdy jsme byli Zastupitelstvem MČ 
Praha 11 zvoleni do rady naší městské části. Za těch cca 8 týdnů jsme v rámci činnosti rady projednali téměř 500 materiálů. Jed-
ním z nich bylo i rozhodnutí o možné spolupráci s obcí Vestec ohledně finančního příspěvku na dostavbu ZŠ Chodov, které vyús-
tilo v tzv. memorandum o spolupráci. Touto aktivitou je možné v rámci následných jednání zajistit finanční prostředky do našeho 
rozpočtu, např. ke splacení části půjčky od hlavního města Prahy ve výši 103 mil. Kč, ze které bude dostavba financována. Dalším 
důležitým rozhodnutím bylo spuštění procesu rekonstrukce budovy Sandra, viz informace výše.

A co nás čeká v měsíci květnu? V rámci připomenutí a oslav konce II. světové války proběhne dne 9. května 2019 od 9 hodin 
slavnostní ceremoniál, kdy společně se zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupci několika velvyslanectví položíme 
věnce k uctění památky vojáků a obětí, kteří padli při obraně našeho hlavního města v květnu 1945. Tímto vás všechny zvu na uve-
dený ceremoniál, který patří k jedněm z největších v Praze.

Zároveň vás zvu na setkání s občany, které proběhne v pondělí 20. května 2019 v 18 hodin v základní škole Květnového ví-
tězství 1554 (tzv. Květňák), tentokrát na téma „Regenerace vnitrobloku Hněvkovského“. Pokud mi to čas dovolí, dorazím na toto 
setkání i osobně. 

Přeji Vám krásné jaro a těším se na setkání s vámi.

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Zajímá vás činnost rady a chtěli  
byste se o ní dozvědět víc? 

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ ⟶ 
Usnesení RMČ

  
Rekonstrukce ubytovny Sandra  
začne už v létě 

MČ Praha 11 uzavřela dne 15. 4. 2019 
smlouvu se zhotovitelem HOCHTIEF CZ 
a. s. na provedení stavebních úprav objek-
tu Nad Opatovem 2140 – ubytovny San-
dra. Projekt rekonstrukce problematické 
budovy se tak přehoupl do realizační fáze.

Uzavření smlouvy plynule navazuje na pří-
pravu rekonstrukce, která probíhala v mi-
nulých týdnech. Objekt by měl být kom-
pletně vyklizen během léta, předpokládaný 
termín zahájení stavebních prací připadá 
na červenec tohoto roku. 

174 nových ubytovacích jednotek, které 
zde místo obávané ubytovny vzniknou, 
pak bude primárně sloužit mladým rodi-
nám, seniorům nebo pracovníkům v ob-
lastech důležitých pro chod městské čás-
ti - učitelům, lékařům, hasičům, strážníkům 
městské policie nebo zdravotním sestrám. 
„Jsem moc rád, že můžeme konečně při-
kročit k samotné rekonstrukci, jejímž jas-
ným cílem je zajistit dostupné bydlení pro 
obyvatele Jižního Města. Pozitivní dopad 
bude mít nicméně i pro obyvatele stávající, 
protože výrazně zvýší bezpečnost a poho-
du bydlení v dané lokalitě,“ uvedl při pod-
pisu smlouvy starosta jedenácté městské 
části Jiří Dohnal (Piráti).

  
Regenerace veřejného prostranství 
Chalupkova, Hněvkovského,  
Květnového vítězství

Srdečně vás zveme na veřejné setkání k re-
generaci prostranství mezi ulicemi Cha-
lupkova, Hněvkovského a Květnového 
vítězství.

Městská část zde představí studii, kterou 
v srpnu loňského roku zpracovala společ-
nost SARAHS associates, s. r. o. Setkání 
se vedle pracovníků Odboru územního roz-
voje Úřadu MČ Praha 11 zúčastní i pracov-
níci dalších odborů a zpracovatel studie. 

Studii a další informace k regeneraci této 
lokality naleznete na webových stránkách 
městské části www.praha11.cz v sek-
ci Územní rozvoj a regenerace → Činnost 
Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11 
→ Pobytová veřejná prostranství vhodná 
k regeneraci → lokalita č. 9.

Těšíme se na vás!

  
Pohár starosty Jižního Města 

Začátek jara už tradičně patřil slavnostní-
mu vyhlášení výsledků celoročního cyklu 
školních sportovních soutěží Pohár staros-
ty Jižního Města. 

V obvodním kole pořádaném Domem dětí 
a mládeže Jižní Město zápolily děti z „je-
denáctkových“ škol ve fotbale, házené, 
volejbalu, basketbalu, atletice, přehazova-
né, vybíjené, cyklistice, přespolním běhu, 
stolním tenise a florbalu. Vítězové jed-
notlivých soutěží postupují do krajské-
ho kola, a mohou tak dále reprezentovat 
naši městskou část v boji o pohár primá-
tora hlavního města, případně pohár mi-
nistra školství. Letošní ročník ovládli žáci 
ZŠ Donovalská, na druhém a třetím místě 
skončili sportovci ze ZŠ Květnového vítěz-
ství a ZŠ K Milíčovu. 

Akci finančně podpořila MČ Praha 11, pře-
dání pohárů se ujali starosta městské čás-
ti Jiří Dohnal (Piráti) s radním pro sport, 
kulturu a volný čas Mgr. Janem Stárkem 
(TOP 09 – STAN): „Předně mám upřímnou 
radost, že se naše jihoměstské děti věnují 
sportu v tak hojném počtu. Zároveň děku-
ji všem zúčastněným, kteří se na pořádání 
soutěže podíleli, za jejich ochotu a věnova-
ný volný čas. Sláva vítězům, čest poraže-
ným,“ ocenil mladé sportovce i organizáto-
ry akce Stárek.   

Nová poštovní schránka

Rádi bychom vás informovali, že na zá-
kladě vašich četných podnětů byla před 
Centrum Chodov umístěna nová poštovní 
schránka České pošty. 

Kdy: 20. 5. 2019 od 18.00 hodin
Kde: ZŠ Květnového vítězství 1554,  

Praha 4

Instagram Prahy 11

V dubnu proběhl důkladný 
úklid venkovních prostor 

stanice metra Opatov, 
včetně tlakového čištění

Srdečně vás zveme na veřejnou 
diskusi ohledně dopravy na Starém 

Chodově, která se bude konat
ve středu 29. 5. 2019 od 18.00 

hodin v sále restaurace U Papežů 
(Starochodovská 64/28, Praha 11).

Odbor kancelář starosty 
oznamuje, že 7. zasedání členů 
Zastupitelstva MČ Praha 11 je 

plánováno na čtvrtek 16. 5. 2019 
od 9.00 hodin v zasedacím sále 
objektu KC Zahrada (Malenická 

1784/2, Praha 4). Bližší informace 
naleznete na webových stránkách 

MČ Praha 11 www.praha11.cz 
v záložce Aktuality. 
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Dostavba starochodovské školy  
je na startu  
Příběh dostavby Základní školy Chodov se po dlouhých letech chýlí 
ke konci. Škola, která se může pyšnit řadou ocenění a úspěchů svých 
žáků, bohužel od nucené demolice části budovy funguje v nepřijatelném 
provizoriu: učitelům chybí kabinety, dětem šatny a kvůli nedostatku 
prostoru dokonce musí vyučování často probíhat v jídelně. 

Řešení nabízí projekt přístavby západní-
ho křídla školy, který vedle zajištění dů-
stojného zázemí jak pro žáky, tak učite-
le počítá se vznikem dvanácti nových tříd 
a tělocvičny. Realizaci projektu dosud brá-
nily vysoké náklady přesahující 100 mi- 
lionů Kč, průlom však přineslo dubnové 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, na 
němž zastupitelé schválili memorandum 
o spolupráci městské části s obcí Vestec. 

Vestec žádnou základní školu nemá, vý-
měnou za zajištění spádovosti ZŠ Cho-
dov pro své děti proto v memorandu při-
slíbil poskytnout na financování dostavby 
až 50 milionů Kč. Městská část tím získá 
značnou část prostředků, které by jinak 
kvůli půjčce musela mnoho let splácet. 
Spolupráce plně vyhovuje také demo-
grafickému vývoji, který ukazuje, že po-
čet dětí bude v naší městské části i Vest-
ci v budoucích letech klesat - není se tedy 
třeba bát, že by vestecké děti zabíraly 
místa těm jihoměstským, zvlášť když ka-
pacita školy díky dostavbě ještě o cca 
100 míst vzroste. Co se týče obav z na-
výšení dopravy, počítá Vestec se zříze-
ním autobusové školní linky, která by děti 
z obce do školy vozila, čímž se pravděpo-
dobně dopravní zátěž Jižního Města způ-
sobená individuální dopravou dětí z okolí 
naopak sníží. O konkrétních podmínkách 

spolupráce nyní s Vestcem jednáme, je-
jich finální podoba bude součástí připra-
vované smlouvy.  

A jaké jsou další kroky? V půlce dubna 
jsme vybrali zhotovitele dostavby, který 
vyhrál výběrové řízení, už v květnu by tak 
mělo dojít k předání staveniště. Se sta-
vebními pracemi totiž chceme začít co 
nejdříve, nejpozději během letních prázd-
nin: když vše půjde hladce, nové prosto-
ry se pro děti otevřou za méně než dva 
roky. 

Ing. Ondřej Prokop 
(ANO 2011) 

místostarosta Prahy 11 
pro majetek, investice 

a podporu podnikání

 
Připomínky městské části k návrhu 
územní studie okolí stanice metra Háje

Rada MČ Praha 11 schválila dne 8. 4. 2019 
připomínky městské části k návrhu územ-
ní studie čtvrťového centra v okolí stanice 
metra Háje. 

 „Jsem rád, že se nám podařilo zajistit nad 
rámec oficiálního představení návrhu ještě 
jedno veřejné setkání u nás na Jižním Měs-
tě, kde měli občané možnost klást dotazy 
zástupcům pořizovatele i zpracovatele ná-
vrhu. Od místních obyvatel z něj totiž vze-
šla řada užitečných podnětů, které jsme 
stejně jako podněty poradních orgánů Za-
stupitelstva a Rady MČ Praha 11 zahrnu-
li do připomínek městské části. Výsledný 
soubor připomínek, který rada schválila, je 
nakonec tak objemný, že v případě jejich 
úplného přijetí ze strany zpracovatele zů-
stane z původního návrhu studie maximál-
ně 15 %,“ uvedl Ing. Martin Sedeke (ODS), 
místostarosta MČ Praha 11 pro územní 
rozvoj. 

Součástí připomínek je mimo jiné po-
žadavek na vytvoření variantního návr-
hu studie se zachováním pochozí zóny 
Opatovská: jejich kompletní přehled nalez-
nete pod usnesením Rady MČ Praha 11 
č. 0335/15/R/2019 na webových strán-
kách městské části www.praha11.cz, pří-
padně v sekci Územní rozvoj a regenerace 
→ Strategické a územní plánování → Územ-
ní studie → Územní studie v okolí stanice 
metra Háje.

  Anna Kočicová, tisková mluvčí

Novinky z oblasti životního prostředí
Výměny herních prvků na dětských 
hřištích

Vloni na podzim proběhla pravidelná revi-
ze herních prvků na našich 69 jihoměst-
ských dětských hřištích. Z těchto prohlí-
dek, prováděných certifikovanou znalkyní, 
vyplynulo doporučení výměny několika 
herních soustav a prvků. Odbor životního 
prostředí proto vypsal poptávková řízení 
na dodavatele nových prvků a shromáž-
dil jejich nabídky. Následně se čekalo na 
vznik nové rady Prahy 11, což však kvů-
li nejdelším koaličním jednáním v Praze tr-
valo více než čtyři měsíce a vedlo ke zdr-
žení celého procesu. Následně jsem jako 
nový místostarosta pro životní prostředí 
s odborem poptávková řízení vyhodnotil, 
uzavřel a poté odbor uzavíral s vítěznými 
uchazeči závazné objednávky. V těchto 
týdnech proto probíhají demontáže sta-
rých herních prvků, následované instala-
cemi nových kusů. Tyto výměny se týka-
jí dětských hřišť Radimovická, Markušova, 
Chalupkova, Nechvílova–Láskova, Terero-
va park, Tererova vnitroblok a Vidimova. 

Termín dokončení se u jednotlivých hřišť 
liší, nicméně by vždy mělo být hotovo 
v květnu či nejpozději začátkem června. 
Firmy mají povinnost nás před zaháje-
ním prací kontaktovat, abychom mohli de-
montované prvky hned odvézt a hřiště na 
dobu nezbytně nutnou uzavřít. 

Prosíme o vaši trpělivost během doby vý-
měn, letos je jejich objem o něco vyšší než 
v jiné roky a celý proces byl z výše uvede-
ných důvodů zahájen později. 

Výměna písku na dětských hřištích

Tak jako každý rok i letos naše servisní or-
ganizace Jihoměstská majetková, a. s., vy-
měňovala a doplňovala písek na dětských 
hřištích. Celkem bylo na pískoviště rozve-
zeno 67 tun písku.

První seč

S dubnem přišlo jarní počasí, a proto jsou 
stroje Jihoměstské majetkové již nějakou 
dobu v plném nasazení. Jarní vyhrabání 

trávníků bylo dokončeno 14. dubna, ná-
sledujícího dne započala první seč trav-
natých ploch, jejíž odhadovaný termín do-
končení byl v době uzávěrky tohoto Klíče 
přelom dubna a května.

Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN)

místostarosta pro  
životní prostředí



Spolu za lepší 116

Zapojte se do 2. ročníku participativního rozpočtu 
Na začátku dubna proběhla veřejná setkání k zahájení 2. ročníku 
projektu participativního rozpočtu Spolu za lepší 11, na kterých 
zaznělo hned několik zajímavých nápadů na zlepšení okolí Prahy 11. 
A protože je fáze podávání návrhů do 2. ročníku projektu participativního 
rozpočtu Spolu za lepší 11 v plném proudu až do 20. 5., je ten správný 
čas uvést postup realizace vítězných návrhů z 1. ročníku.

Dnes bychom vám rádi představili první 
zcela dokončený návrh autorky paní Iva-
ny Mózerové s názvem Vyčištění a za-
travnění plochy před vstupem do ZŠ 
Květnového vítězství 40, 64. Jednalo 
se o vydlážděný prostor před vstupem 
do ZŠ Květnového vítězství 40, 64. Kru-
hový piedestal byl přibližně o průměru 
10 metrů.

V první fázi byla odstraněna dlaž-
ba a betonové podloží, následně na-
vezena zemina a prostor byl zatrav-
něn. Na fotografiích je znázorněn stav 
před realizací a současný stav z dub-
na 2019. Paní Mózerové patří dík za 
její nápad, aktivitu a energii vstoupit do 

projektu participativního rozpočtu Spolu 
za lepší 11.

Trampolínky, to je název vítězného ná-
vrhu v projektu participativního rozpoč-
tu autorky paní Martiny Brennové poblíž 
ulice V Jezírkách. Na tomto prostoru 
se nacházelo nefunkční pískoviště, kte-
ré obklopovala zámková dlažba. Autor-
ka navrhovala pískoviště odstranit a na-
hradit trampolínkami.

V říjnu 2018 byla odstraněno pískoviš-
tě, zámková dlažba a povrch pozemku 
zarovnán. Následně byl ve výběrovém 
řízení zajištěn dodavatel bezpečných 
trampolínek. Zámková dlažba bude 

nahrazena pryžovými deskami pro větší 
bezpečnost. I paní Brennové patří dík za 
to, že vstoupila do projektu participativ-
ního rozpočtu Spolu za lepší 11 s tímto 
nápadem, který bude sloužit všem.

V příštím čísle časopisu Klíč se může-
te těšit na informace k dalším vítězným 
návrhům 1. ročníku projektu participativ-
ního rozpočtu Spolu za lepší 11.

Jižní Město žije, Jižní Město se rozvíjí
V minulých letech mohli mít obyvatelé Jižního Města pocit, že pokud jde 
o rozvoj, ustrnula naše městská část na mrtvém bodě. Prakticky zastavená 
výstavba mimo jiné znamená, že lze na Jižním Městě nalézt řadu míst 
vhodných k natáčení retro filmů z osmdesátých let minulého století. 

Stav těchto lokalit je ale ve skutečnosti ješ-
tě výrazně horší, než v „osmdesátkách“: do 
místních objektů a veřejných prostranství 
se totiž v posledních letech neinvestovalo 
vůbec nebo jen velmi málo. Zdá se ale, že 
se začíná blýskat na lepší časy. V minulých 
měsících nám byly k projednání předlože-
ny návrhy územních studií, řešící přestavbu 
a revitalizaci dvou takto zanedbaných ob-
lastí, a to těch největších – tedy okolí stanic 
metra Háje a Opatov. 

V případě studie, která se zabývá prostře-
dím v blízkosti stanice metra Opatov, je 
řešeno i rozvojové území ležící u ulice Na 
Jelenách a území po pravé straně dálnice 
při výjezdu z Prahy, jehož se týká dostavba 

komplexu administrativních budov The 
Park na Chodově. Vedle těchto studií je 
projednávána i další územní studie, tento-
krát zaměřená na Roztyly, kde se v minu-
losti nacházel Interlov a dnes lze tuto loka-
litu označit za brownfield. Všechny studie 
řeší zmiňovaná území komplexně, velmi 
ambiciózně, a pokud se podaří sladit před-
stavu zpracovatelů těchto studií s předsta-
vou místních obyvatel (zejména v lokalitě 
Háje), čeká Jižní Město světlá budoucnost. 

Revitalizace by měla tato území nejen mo-
dernizovat, přestavět a dořešit po urbanis-
tické stránce, ale v důsledku pomoci i s roz-
vojem služeb, nabídkou nových kvalitních 
bytů a vytvořením příjemného veřejného 

prostoru. Vedení městské části se sna-
ží studie vzájemně provázat tak, aby byly 
v souladu a zároveň se doplňovaly. Cílem 
je vznik moderních, živých, společenských 
center Jižního Města, která budou propo-
jena zeleným pochozím koridorem. Koridor 
by měl procházet i centrem, které již existu-
je okolo stanice metra Chodov. Regenera-
ce vnitrobloků a dalších veřejných prostran-
ství, která v současné době probíhá, by 
pak měla opět vést k propojení revitalizo-
vaných lokalit pěšími cestami se zmíněným 
zeleným koridorem, jakož i s přírodními par-
ky obklopujícími Jižní Město: Hostivařskou 
přehradou, Milíčovskými rybníky a Kunratic-
kým lesem. 

Ing. Martin Sedeke
(ODS)

místostarosta  
MČ Praha 11  

pro územní rozvoj

Trampolínky, které budou dělat radost především dětem.

před po

Máte také nápad, co 
byste rádi ve vašem 
okolí změnili? Více 
informací zjistíte na 
webových stránkách  
www.spoluzalepsi11.cz 
nebo kontaktujte koor-
dinátorku projektu Alžbětu Ploco-
vou na telefonním čísle 267 902 492 
nebo na e-mail plocovaa@praha11.cz.
Těšíme se na vaše nápady!
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Mateřská škola Anny Drabíkové navázala spolupráci se švédským městem 
Skillingaryd (konkrétně s MŠ Tallbacken, MŠ Bullerbyn a ZŠ Fagelforsskolan). 
Skupina učitelek z naší mateřské školy se byla podívat ve Švédsku a na oplátku 
část pedagogického sboru ze Švédska přijela na návštěvu do Čech. Přidanou 
hodnotou této spolupráce je kromě jiného i fakt, že jazyková bariéra není příliš 
veliká. Členkou švédské výpravy byla i paní Markéta Zavadil, která dlouhodobě 
ve Švédsku žije a pracuje. Tlumočení tedy probíhá přímo z češtiny do švédštiny.

Program návštěvy u nás byl bohatý. Po 
dopolední prohlídce celé školky následo-
valy náhledy ve výuce v rámci jednotli-
vých tříd. 

Odpoledne pak byly připraveny náhledy 
dílniček pro rodiče a děti. Paní učitelky ze 
třídy Sluníček přichystaly dílničku s téma-
tem „Cesta kolem světa”, které se účast-
nily kromě rodičů a dětí také švédské uči-
telky i já.

Měla jsem možnost hovořit s učitelkami 
ze Švédska a porovnat tamější přístup 

k výuce. Dětem v místních mateřských 
školách se například ponechává volba 
ohledně přezouvání či množství obleče-
ní, pokud jdou ven. Ve Švédsku se kla-
de velký důraz na vztahy ve třídách jak 
mezi dětmi, tak mezi dětmi a dospělou 
osobou. Co se týče vybavení tříd, jsou 
na tom české školky velmi dobře. Máme 
dostatek edukativních hraček i nejrůzněj-
šího materiálu pro další kreativní využití, 
což není tak běžné ve Švédsku.

Paní ředitelku MŠ Anny Drabíkové Jitku 
Schulzovou ve Švédsku mimo jiné zauja-
la samostatnost dětí při stravování (děti 
si samy mazaly pečivo, nabíraly polév-
ku apod.), především však kvitovala pro-
jekt Remida, který ve Švédsku funguje 
ve dvou krajích a jehož cílem je důsledná 
recyklace. Výrobní závody své zbytkové 
materiály dopraví do jednoho skladu, kde 
jsou k dispozici všem školským zařízením 
k dalšímu použití.

Náklady tohoto projektu jsou minimální, 
protože prostory na sklad propůjčuje jed-
na ze zapojených firem, ve skladu jsou 
pak sami učitelé, kteří se střídají ve služ-
bách (do skladu je možné přijít pro mate-
riál dvakrát v týdnu).

Zahraniční stáže považuji za vhodnou 
formu spolupráce, vzdělávání i předávání 
příkladů dobré praxe. Projekt Remidy mě, 
stejně jako paní ředitelku zaujal a chci se 
pokusit obdobu tohoto projektu zrealizo-
vat na úrovni kraje. Ekonomická i vzdělá-
vací pozitiva tohoto projektu jistě osloví 
každého.

Tisková konference ke Dni učitelů
V České republice se v den výročí 
narození Jana Amose Komenského 
slaví Den učitelů. Dne 28. 2. 2019 tak 
byla uspořádána tisková konference, 
kterou hostila ZŠ Mendelova.

Na tiskové konferenci promluvil radní pro 
oblast školství, sportu, vědy a podpory 
podnikání hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Ši-
mral, Ph.D. et Ph.D., který představil hlav-
ní vize podpory školství investičního i ne-
investičního charakteru. Na podzim bude 
spuštěn nový grantový program pro zá-
kladní školy, které budou samy chtít ino-
vativní prvky do výuky zavádět. Stejně tak 
se plánuje program pro aktivaci školských 
rad a připravujeme start nového Pražské-
ho institutu vzdělávání nebo studentskou 
soutěž Škola bez plastů. Dále magistrát-
ní radní vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím 
sněmovny ohledně platu učitelů, kterým 
poděkoval za jejich usilovnou práci. Paní 
Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Vý-
boru pro výchovu a vzdělávání Zastupitel-
stva hl. města Prahy, zmínila, že cílem je 
také posílení kapacity předškolního a škol-
ního vzdělání v okrajových částech Prahy, 
podpora začínajících učitelů jak formou 

benefitů, tak i formou inspirativních pro-
gramů, jako je např. Učitel/Ředitel naživo.

Na tiskové konferenci měl možnost dále 
promluvit starosta MČ Praha 11 Jiří Do-
hnal a já. Zmínila jsem plánované investi-
ce v naší městské části, dále pak recyklač-
ní projekt Remida.

Ještě jednou touto cestou děkuji všem 
pracovníkům ve školství za jejich 
práci a přeji jim elán, nadšení 
a podporu ze všech stran.

 Zuzana Ujhelyiová,  
(Piráti) 

radní pro školství

Návštěva ze Švédska

Měla jsem možnost 
hovořit s učitelkami 

ze Švédska 
a porovnat tamější 

přístup k výuce.
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Informace o odbahnění Milíčovského rybníka
Odbor ochrany prostředí MHMP zahájil 
na podzim minulého roku rekonstrukci 
hráze Milíčovského rybníka a jeho 
odbahnění. Rekonstrukce zahrnovala 
především opravu hráze, výstavbu 
nového výpustného zařízení 
a bezpečnostního přelivu. 

Hráz Milíčovského rybníka byla vzhledem 
k dlouhodobě zanedbané údržbě silně 
narušená a zeslabená, což se také nega-
tivně projevovalo na hladině vody v rybní-
ce (docházelo k jejímu zaklesávání), a to 
i v přilehlých vodních biotopech (mokřa-
dy a tůně). Dále došlo v rámci odbahně-
ní k výstavbě několika tůní a rozšíření li-
torálního pásma při levém břehu rybníka. 

Materiál z rybníka se vozil na nejbližší po-
zemky ve vlastnictví hl. m. Prahy mimo 
PP Milíčovský les a rybníky. Rybníky od-
děluje zelený pás široký přes 60 m, proto 
byly jakékoliv obavy ze smyvů do těch-
to rybníků absolutně zbytečné. Tak jako 
je vhodné zamezit vstupu veřejnosti do 
některých oblastí chráněného území, je 
naopak na jiných místech důležité umož-
nit zde regulovaný pohyb, který bude-
me i nadále podporovat. Pohyb koní na 
hrázi rybníka Homolka, obdobně jako na 

většině zbylé plochy přírodní památky, 
pak z hlediska ochrany přírody danému 
území nikterak nevadí.

Materiál navozený z odbahněného Milí-
čovského rybníka bude do konce června 
rozprostřen a upraven a už na podzim 

dojde k osázení pozemku ovocnými 
stromy.

Marta Šorfová,  
předsedkyně Výboru pro územní rozvoj 

a životní prostředí ZMČ Praha 11

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 nás čekají volby do Evropského 
parlamentu. Obyvatelé naší městské části budou stejně jako 
zbytek republiky rozhodovat o tom, kdo bude po příštích pět let 
zastupovat Českou republiku na půdě Evropského parlamentu.

Právo volit má občan ČR, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a má 
trvalý pobyt na území naší městské čás-
ti. Voličem může být i občan členského 
státu EU, který je přihlášen k pobytu na 
území naší městské části a který požá-
dal o zápis do seznamu voličů pro vol-
by do EP.

Prokazování totožnosti

Volič je povinen ve volební místnosti pro-
kázat svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním pasem 
České republiky. Doporučujeme zkontro-
lovat si dobu platnosti dokladů a popř. 
požádat o vydání nového dokladu. Volič 
cizinec, který je zapsaný v seznamu voli-
čů, se prokáže průkazem o povolení 
k pobytu.

Mimořádné úřední hodiny na odd. evi-
dence obyvatel a osobních dokladů (Vi-
dimova 1324):
pátek 24. května: 8:00–22:00 hod.
sobota 25. května: 8:00–14:00 hod. 

Požádat o OP lze i v případě odcizení, 
ztráty či poškození občanského průkazu 

(OP bez strojově čitelné zóny). K žádosti 
se přikládají dvě fotografie.

Změna trvalého pobytu

Pokud volič po 14. dubnu změní místo 
trvalého pobytu, musí na úřadě v mís-
tě původního trvalého pobytu požádat 
o vyškrtnutí ze seznamu voličů, úřad mu 
o tom vydá potvrzení, které je poté nut-
né předložit v místě nového trvalého po-
bytu, a to nejpozději do 22. května do 
16 hodin, případně v době voleb přímo 
okrskové volební komisi, kde je volič zá-
roveň povinen prokázat své právo hlaso-
vat v příslušném volebním okrsku, např. 
občanským průkazem s odděleným ro-
hem a potvrzením o změně místa trvalé-
ho pobytu nebo novým občanským prů-
kazem s aktuálními údaji.

Tato povinnost se nevztahuje na obča-
ny, kteří změní trvalý pobyt v rámci naší 
městské části.

Hlasovací lístky

Nejpozději tři dny přede dnem koná-
ní voleb voliči obdrží sadu hlasovacích 
lístků. Na hlasovacím lístku je uvedeno 

vylosované číslo a nezkrácený název 
politické strany, hnutí či koalice, dále 
jednotliví kandidáti v pořadí určeném 
kandidujícím subjektem. Volič má prá-
vo zakroužkovat pořadové číslo max. 
u dvou kandidátů uvedených na tém-
že hlasovacím lístku. Do úřední obálky 
se vkládá pouze jeden hlasovací lístek. 
V případě nedoručení, poškození či ztrá-
ty může volič ve volební místnosti po-
žádat komisi o novou sadu hlasovacích 
lístků. Volební okrsky i volební místnos-
ti zůstávají stejné jako u předchozích 
voleb.

Přenosná volební schránka

O přenosnou volební schránku lze zažá-
dat telefonicky na čísle 267 902 391, 
267 902 386, elektronicky na adrese 
volby@praha11.cz nebo ve dnech voleb 
přímo svoji okrskovou volební komisi (dle 
místa trvalého pobytu voliče).

www.praha11.cz/cs/
volby-do-evropskeho-parlamentu-2019/
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Očkování psů proti vzteklině
V letošním roce proběhne v naší měst-
ské části očkování psů proti vzteklině ve 
čtvrtek 16. května. V Újezdu u Náves-
ního rybníku u autobusové zastávky od 
15.00 hodin do 17.00 hodin. V Kate-
řinkách v ulici Vodnická u č. p. 437 od 
17.30 hodin do 18.00 hodin. 
MVDr. Chvátal bude očkovat psy proti 
vzteklině i dalším infekčním chorobám 
(kombinovaná vakcína). 
 Pavla Pitrmanová,  
 kancelář starosty

POZVÁNKA NA MÁJOVOU VESELICI 
Městská část pořádá ve spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů Pra-
ha-Újezd již 12. ročník májové vese-
lice spojený s kácením májky. Letos 
akce proběhne v sobotu 25. května 
2019 od 13.00 hodin na újezdském 
náměstí. Pro děti a dospělé je připra-
ven bohatý kulturní program na celé 
odpoledne. Ve večerních hodinách již 
tradičně vystoupí skupina Horváth 
band.

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

LIKVIDACE 
ODPADŮ 
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů 
Pátek 14. června 2019 od 16.00 do 
20.00 hodin

• ulice Ke Smrčině u č. p. 296
• křižovatka ulic Proutěná 

a U Pramene
• ulice Formanská u Návesního 

rybníku

Přistavení kontejnerů na bioodpad 
Sobota 4. května 2019 od 13.00 do 
16.00 hodin a sobota 8. června 2019 
od 13.00 do 16.00 hodin

• křižovatka ulic Proutěná  
a U Pramene

• ulice Ke Smrčině – naproti  
č. p. 296

• Formanská u Návesního rybníku
• Na Vojtěšce

Sběr nebezpečných odpadů
Úterý 28. května 2019 od 18.40 do 
19.00 hodin

• Formanská u č. p. 3  
(újezdské náměstí)

Úterý 28. května 2019 od 19.10 do 
19.30 hodin

• křižovatka ulic Vodnická  
a Na Křtině

 Pavla Pitrmanová, 
 kancelář starosty

Základní devítiletá škola
Začátkem dubna městská část oslovi-
la prostřednictvím administrátora výbě-
rového řízení, v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu, tři architektonické spo-
lečnosti o zaslání cenových nabídek na 
zpracování studie stavby s názvem „De-
vítiletá základní škola Formanská“. 

Podkladem veřejné zakázky jsou zpraco-
vané obsáhlé zadávací podmínky. Před-
mětem vyhotovení návrhu studie stavby 
je urbanistické a architektonické řešení 
včetně vytvoření koncepce základního 

technického zařízení a technologického 
zázemí školy. Cílem zakázky je zpraco-
vání podkladů pro následné zadání pro-
jekčních prací, jako je dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení, do-
kumentace pro provádění stavby a pro 
výběr generálního dodavatele stavby. 
V současné době městská část uzaví-
rá smlouvu na zpracování studie stavby. 
Termín jejího dodání je stanoven na pět 
měsíců od předání geodetického zamě-
ření a geologického, hydrogeologického 
a radonového měření městskou částí.

Den bez aut
Městská část Praha-Újezd plánuje v so-
botu 21. září 2019 uspořádat „Den bez 
aut“ a tím se připojit k celoevropské akci 
Evropský týden mobility. Na celém území 
městské části připravujeme prezentaci 
jednotlivých organizací, spolků a kulturně 
sportovní vyžití pro děti i dospělé. Na zá-
věr celého dne nabídneme promítání fil-
mu Pelíšky v letním „cyklokině“. Pozvání 
přijala paní Soňa Kodetová, která krátce 
pohovoří o svém muži, skvělém herci Ji-
řím Kodetovi. 

Upozorňujeme obyvatele městské čás-
ti, že v souvislosti s konáním akce bude 
pro motorová vozidla uzavřena celá ulice 
Formanská a Josefa Bíbrdlíka. Proto do-
poručujeme, aby v případě plánovaného 
odjezdu na víkend vyjeli z městské čás-
ti v dostatečném předstihu. Všechny tři 
příjezdy do městské části (směr z Jižního 

Města, z Křeslic i z Průhonic) budou od 
8.00 do 18.00 hodin uzavřeny a ozna-
čeny značkou zákaz vjezdu všech mo-
torových vozidel. Na dodržování záka-
zu bude dohlížet Policie České republiky 
a Městská policie hlavního města Prahy. 
Průjezd bude umožněn pouze městské 
hromadné dopravě, IZS a místním oby-
vatelům ze zdravotních důvodů, lékař-
ského ošetření či naléhavé rodinné péči.

Podrobné informace o plánované akci 
„Den bez aut“ zajistí městská část 
v dostatečném časovém předstihu for-
mou letáků a informací 
na vývěskách, ve Zpra-
vodaji městské části 
a v Klíči.

Václav Drahorád, 
starosta

Křižovatka ulic Opatovská a Ke Kateřinkám 

Ve čtvrtek 14. března proběhla v ranní 
špičce mezi 7.30 a 8.00 hodinou pláno-
vaná akce manuálního řízení semaforů 
na křižovatce ulic Opatovská a Ke Kate-
řinkám. O jeden den dříve jsme sledova-
li a fotograficky zaznamenávali průběh 
ranní kolony. Ve čtvrtek ráno řídila a určo-
vala intervaly na semaforu kapitánka Po-
licie ČR a dva strážníci městské policie ří-
dili provoz na přechodu pro chodce v ulici 
Ke Kateřinkám, nejbližšímu ke křižovatce. 
Pouštěli chodce pouze v případě, že řidiči 

přijíždějící směrem od Kateřinek měli čer-
vené světlo na semaforu. Ani jsme ne-
museli kontrolovat stav s fotografiemi 
z předešlého dne, efekt byl jednoznač-
ný. Kolona byla viditelně o mnoho krat-
ší a před osmou ranní se rozpustila úpl-
ně. Nyní čekáme na oficiální vyhodnocení 
Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 
a na úpravu prodloužení zelené na sema-
foru ve směru od Kateřinek.

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKé VYCHÁZKy 
pro seniory: 
Lesem do Berouna 
Dne: 14. 5. 2019 (úterý)
Sraz: 8:35 hod. v hale smíchovského 
nádraží, odjezd 8:46 hod. 
Trasa: Loděnice – Lhotka (rozhledna) 
– Beroun, krátká prohlídka města.
Jízdenka PID pro 2 pásma. 
Trasou vás provede paní Jitka.

Jarní Posázaví
Dne: 4. 6. 2019 (úterý)
Sraz a odjezd: 9:04 h. Ka-
čerov, ž. st. (Pozor! Vlak 
zde začíná.)
Trasa: Krhanice – Lešany 
– Kamenný Přívoz – Jílo-
vé, ž. st. Jízdenky PID pro 
4. pásmo. Délka trasy je 
12 km.
Trasou vás provede paní 
Jitka.

Přes vrch Hostibejk  
k zámku Nelahozeves
Dne: 22. 5. 2019 (středa)
Sraz: 9:00 h. před po-
kladnami na nádraží Ho-
lešovice, odjezd vlaku 
v 9:16 h. (jízdenka ze Sedl-
ce do Kralup)
Trasa: Přes vrch Hosti-
bejk k zámku Nelaho-
zeves zpět, Dvořáko-
vou cestou do Kralup 
n. Vltavou
Délka trasy: cca 8 km
Trasou vás provede 
paní Věra.

Pro všechny turistické,  
komentované procházky  
a akce platí:
Účast na všech organizovaných 
procházkách je vždy na vlastní ne-
bezpečí, organizátor nepřebírá zod-
povědnost za zdraví, život či ma-
jetkovou újmu. Svůj nesouhlas 
s pořizováním fotografií během 
akcí vyjádřete prokazatelně před 
zahájením. 

Kontakt pro dotazy ke všem nabí-
zeným akcím a aktivitám v pracov-
ní dny pondělí až pátek 8:00–14:00  
telefonní číslo: 724 603 317 e-mail: 
poradenstvi@jmsoc.cz

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky:  
Objev Jevany a vsaď na Sázavu

Dne: 27. 5. 2019 (pondělí)
Sraz: nádraží H. Měcholupy, odjezd vlaku 8:22 do Kolovrat. (Osoba i kolo zdarma)
Délka trasy: cca 46–50 km 
Trasa: Kolovraty, Říčany, Svojetice, Louňovice, Jevany, S. Skalice, Chocerady, Zle-
nice, Čtyřkoly – vlak domů

Víte, odkud je základní kámen Národního divadla? 
Proč v Jevanech straší? 
Kde natáčel Marvan? 
Kde hraje Petr Janda se Souseďankou? 
Proč je Skalice stříbrná?  
Jaký hrad je za Ladovým vodníkem? 
Více se dozvíte na cestě…

V případě deště a jiné extrémní nepřízně počasí 
se akce nekoná. Doporučujeme si vzít helmu 
a náhradní duši a lepení. Účast na vlastní 
nebezpečí. 
Trasou vás provede Mirja

KOMENTOVANá PROCHÁZKA pro seniory:  
Z Pohořelce na Nový Svět

Dne: 23. 5. 2019 (čtvrtek) 
Sraz: v 17:00 na zastávce tramvaje 22 a 23 „Pohořelec“
Malebný Nový Svět leží pod Pražským hradem a je považován za nejkrásnější mís-
to v Praze. Jeho chudí obyvatelé chtěli svou bídu vynahradit zlatými názvy domů. 
Proslul jako bydliště zajímavých osobností, jako byl dánský hvězdopravec Tycho de 
Brahe, ale žili tady i mnozí výtvarníci, režiséři, spisovatelé a bohémové. Nový Svět 
je lákal už v 19. století, kdy ho popsal Jan Neruda a děj jednoho svého romaneta 
sem umístil Jakub Arbes. Procházkou vás provede p. Jelena.

KOMENTOVANá PROCHÁZKA pro seniory:  
Rajská zahrada a zahrada Na Valech pod Pražským hradem

Dne: 4. 6. 2019 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 na rohu Lvího dvora naproti zastávce tramvaje 
č. 22 „Pražský hrad“ (dvě zastávky od stanice metra Malostranská)
Zajímavosti: Plocha Rajské zahrady a Zahrady na Valech činí 
19 300 m2. Rajská zahrada končí u habříků, kde dříve stávala zeď 
a navazuje na zahradu Na Valech.  Zahrady byly založeny na po-
kyn Rudolfa II. Obě tyto zahrady obnovil a upravil po roce 1918 slo-
vinský architekt Josip Plečnik, který se inspiroval antikou. Naleznete 
zde i nejstarší strom, červený tis, kterému je kolem 500 let, turec-
ké lísky s převislými větvemi, Pavlonii plstnatou císařskou dovezenou 
z Číny v polovině 19. stol., Slavatův a Martinicův obelisk v místech je-
jich pádu z oken české kanceláře.



POZVÁNKA NA PROJÍŽĎKU PARNÍKEM 
HAMBURG PO VLTAVĚ

Městská část Praha 11 ve spoluprá-
ci s Jihoměstskou sociální a.s. pro vás 
i letos připravila vyhledávanou a atrak-
tivní plavbu parníkem po Vltavě s ro-
mantickými výhledy na nejkrásnější zá-
koutí metropole.
Dne: 12. 6. 2019 (středa) od 15:00 
hodin
Cena: 70 Kč zahrnuje občerstvení (zá-
kusek a nealkoholický nápoj)
Sraz: cca ve 14:50 hod. na náplavce – 
Na Náplavce pod nemocnicí Na Fran-
tišku, od břehu vyplujeme v 15:00 h. 
Co vás čeká: Dvouhodinová plavba na 
lodi Hamburg historickým centrem Pra-
hy až pod Vyšehrad a zpět, dechbe-
roucí výhledy, ale také jedinečná atmo-
sféra podbarvená živou hudbou.
Vstupenky lze zakoupit dne 20. 5. 
2019 (pondělí) od 8:30 do 11:30 a od 
13:00 do 16:00 v Domě s pečovatel-
skou službou, Šalounova 2025, pou-
ze do vyprodání kapacity.
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Připomínáme:  
XXI. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ 

Kdy: 6. 6. 2019 (čtvrtek) od 9:30 do 18:00 hodin
Kde: ve Stravovacím centru, ul. Křejpského 1502/8
Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení a kulturní program. Pokud jste tak již 
neučinili, je poslední příležitost se přihlásit spolu s přáteli, soutěžit se bude v několika 
věkových kategoriích. 
Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím, nebo se jen pobavit.

Uzávěrka přihlášek nejpozději do 5. 5., pokud jste tak již neučinili. Přihlášku získá-
te na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro nebo 
3. patro (sekretariát), ke stažení jsou na webových stránkách: www.jmsoc.cz. 

Kontakt: J. Holubová, tel.: 724 603 317, e-mail: poradenství@jmsoc.cz, Š. Vracovská 
tel.: 770 197 680, sarka.vracovska@jmsoc.cz.

KOMENTOVANá PROCHÁZKa pro seniory: 
Královské zahrady 

Dne: 14. 5. 2019 (úterý), sraz: 14:00 h. u vchodu do Letohrádku královny Anny napro-
ti zastávce Královský letohrádek tramvaje č. 22 a 23.
Dne: 25. 5. 2019 (sobota), sraz: 10:00 h. u vchodu do Letohrádku královny 
Anny naproti zastávce Královský letohrádek tramvaje č. 22 a 23.
Na co se můžete těšit:
Královská zahrada, první okrasná zahrada u nás, byla založena roku 
1534 Ferdinandem I. Habsburským – ošklivým císařem, ale moudrým pa-
novníkem a věrným manželem. Na vycházce se budeme věnovat historii 
Královské zahrady, Lvího dvora, míčovně a letohrádku královny Anny. Do-
zvíte, jak se žilo oblíbenému lvu Rudolfa II. Mohamedovi, jak se tulipány do-
staly do Evropy, proč je na budově míčovny z 16. století alegorie Pětiletky, 
srp a kladivo, a řadu dalších zajímavostí o našich panovnících, jejich choutkách 
a zálibách.
Procházkou vás provede p. Jelena.
Místa na komentovaných procházkách si rezervujte na tel.: 724 603 317 
nebo na e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz
Rezervace jen do naplnění kapacity.

Přednáška: Bylinková  
zahrádka a alternativní 
možnosti léčby…
Kdy: 16. 5. 2019 (čtvrtek) od 14:30 
jídelna v Křejpského 1502/8
Zdarma, bez nutnosti rezervace 
účasti.
Přednáší: farmaceutičtí asistenti  
z lékárny v IKEMu
Obsah: Nabídka alternativních mož-
ností léčby – podpůrné prostředky, 
bylinková zahrádka. 

cestopisné vyprávění:  
Život v Sýrii 

Kdy: 21. 5. 2019 (úterý) v 14:30 Stra-
vovací centrum – jídelna, Křejpského 
1502/8
Zveme vás na příjemné cestopisné vy-
právění o životě v Sýrii s Ing. Monikou 
Červíčkovou.
Změna termínu vyhrazena.
ZDARMA, rezervace není nutná.

Přednáška:  
Prevence požárů 

Kdy: 6. 5. 2019 (pondělí) v 15:00 
Stravovací centrum – jídelna, Křejp-
ského 1502/8
Přednáška: Městská policie hl. m. 
Prahy, odd. prevence
Co na přednášce zazní: Příčiny vzni-
ku požárů a prevence. Jak postupo-
vat, když k požáru dojde – rozdělení 
pomůcek k hašení. Volání na tísňovou 
linku. Evakuace při požáru. Další uži-
tečné informace.
ZDARMA, rezervace není nutná.

Sportovní odpoledne 
s pétanque pro seniory 

Kdy: 29. 5. 2019 (středa), sraz ve 
13:30, do 17:00 hodin
Kde: Stravovací centrum v Křejpské-
ho 1502/8
Přijďte si užít sportovní vzrušení 
i zábavu, při spole-
čenské hře pé-
tanque, na zahra-
dě stravovacího 
centra v Křejpského 
ulici. Jednotlivci i tříčlen-
ná družstva se mohou 
přihlásit do 16. 5. 2019, 
kontakt: 724 603 317, 
770 197 680 nebo e-mail: 
poradenství@jmsoc.cz

Přednáška:  
Bydlení a právo

Kdy: 28. 5. 2019 (úterý) od 14:30 
Stravovací centrum – jídelna, Křejp-
ského 1502/8
Přednáška: Iuridicum Remedium, z.s.
Rozsah praktického semináře cca 
60 až 90 minut s možností následné 
bezplatné konzultace
Přednášející: Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
Obsah praktického semináře: Bydle-
ní a právo
Zajímá vás, kdy a jak lze zvyšo-
vat nájem? Jaké povinnosti 
má vůči vám pronajímatel? 
Anebo jaký je rozdíl mezi 
vašimi právy a povinností 
v SVJ a bytovém družstvu?
Praktický seminář v rozsa-
hu cca 1,5 h. s možností ná-
sledné bezplatné konzultace 
s advokátem. 

ZDARMA, rezervace není 
nutná
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P O H O D L N Á  O B U V

Praha 9.-10.5.2019
Den 1: 9:00 -19:00 hod. Den 2: 9:00 -14:00 hod. 

TOP HOTEL, Blažimská 1781/4, Praha 4 Chodov 149 00

250,-
SLEVA pro nového  

zákazníka*

KÓD  
POUKAZU:

XIR191

Kč 

Objevte nejpohodlnější 
obuv Vašeho života!

Prodejní výstava 

 381 001 001 • www.peter-wagner.cz

2.890,- 
Kč 

*Lze uplatnit i online. Nový zákazník je osoba, která dosud není u spol. Peter Wagner  
registrována a zároveň nesdílí společnou domácnost se stávajícím zákazníkem. Nelze vyplatit  
v hotovosti. Platnost do 15.5.2019. Platí VOP a zásady ochrany osobních údajů spol.  
Peter Wagner s.r.o., více na www.peter-wagner.cz.

flyer_hausmesse_cz_HR_v2.indd   3 17.04.19   12:16
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Společnost CTS Ceramics Czech Republic s.r.o. působí na trhu od roku 1896 a je součástí 
nadnárodní korporátní organizace, která se neustále rozvíjí a expanduje. V pražské 
pobočce CTS se zabýváme vývojem a výrobou různých elektronických přístrojů, jako jsou 
piezoelektrická zařízení, ultrazvukové měniče, vibrační senzory a jiné.

Pracovní prostory jsou v kancelářské budově na Praze 5 – Stodůlky, za pár 
měsíců se budeme stěhovat do nových prostor v Nupakách u Prahy

V případě bližších informací kontaktujte: Lucie Plachá  
telefon: +420 605 277 241; email: lucie.placha@ctscorp.com

Nabízíme:
*  odpovídající fi nanční ohodnocení 
*  smlouvu na dobu neurčitou (některé 

pozice možno i brigádně) 
*  práce v jednosměnném, výhledově 

dvousměnném provozu 
*  5 týdnů dovolené
* stravenky 

* možnost profesního růstu 
*  práci v příjemném prostředí 

s přátelským kolektivem 
*  možnost podílet se na procesech 

v nově vznikajícím závodě, s novými 
technologiemi a při zavádění automatizace 

* nástup možný ihned/dle dohody

Do našeho výrobního týmu aktuálně přijmeme 
šikovné a spolehlivé pracovníky na pozice

  Operátorů
  S&T a PZT 
(R&D) inženýrů 
a R&D techniků
 Skladníků
  Údržbářů /
Elektrikářů

  Manažera 
kvality
  Logistického 
supervizora 
& plánovače
 Supervizorů
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88
E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 4

Steinerova 608/4
149 00 Praha 4

Steinerova 608/4, 149 00 Praha 4
(za budovou fi nančního úřadu).

Provozní doba PO - PÁ 8:30 - 16:30
SO, NE a jiné časy dle dohody

Otevírací doba naší druhé kanceláře na adrese
Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4 (v OD Chrpa) zůstává beze 
změny, PO – PÁ 8:30 – 19:00, SO 9:00 – 13:00, NE dle dohody.

Po dobu rekonstrukce 
opatovské pavlače 
nás najdete 
na nové adrese: 

Prodej rekreační chalupy s 
hospodářským stavením 3+1, 
užitná plocha 74 m2, plocha 
pozemku 2065 m2. Dům má 
2 podlaží. 60km od Prahy.

PRODEJ DOMU 3+1
Jeníkov, Čechtice

Prodej rodinného domu 4+kk, 
užitná plocha 200 m2, plocha 
pozemku 327 m2. Dům má 2 
podlaží, je podsklepen a má 
samostatnou garáž.

PRODEJ DOMU 4+kk
Donovalská, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+1, 
užitná plocha 68 m2, v osob-
ním vlastnictví. Bytová jed-
notka se nachází v 1. podlaží 
ze 6.

PRODEJ BYTU 2+1
Bělocerkevská, Vršovice

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 42 m2, v druž-
stevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 6. pod-
laží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk
Steinerova, Háje

Prodej nebytové jednotky 
3+kk, užitná plocha 64 m2, v 
osobním vlastnictví. Nebyto-
vá jednotka se nachází v 2. 
podlaží ze 6. Lze i na bydlení.

PRODEJ BYTU 3+kk
Klapálkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 42 m2, v osob-
ním vlastnictví. Bytová jed-
notka se nachází v 4. podlaží 
z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk
Štichova, Háje

Prodej rodinného domu 5+1 
s balkónem a 2. lodžiemi, 
užitná plocha 274 m2, plocha 
pozemku 245 m2. Dům má 
garáž.

PRODEJ DOMU 5+1/B/2L
Vodnická, Újezd u Průhonic

Nájem bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 65 m2, 
OV. Bytová jednotka se na-
chází v 4. podlaží z 9. Nájem 
15.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+kk/L
Ke Škole, Chodov



S Jižním Městem je spojeno jméno PhDr. Jiřího Bartoně, kronikáře této 
městské části. Jeho zaměření je ale širší. Kromě práce na kronice se 
věnuje regionální historii, literatuře faktu a naučné literatuře, je autorem 
a spoluautorem řady knih, přispívá do časopisů. Pořádá vycházky či přednáší 
o historii Prahy i na jiná témata. V roce 2009 obdržel Cenu městské 
části. Zeptali jsme se pana Bartoně na jeho práci a na jeho plány.

Asi je logické, že první otázka bude smě-
řovat na vaši kronikářskou činnost. Jak 
jste se k této zajímavé práci v Praze 11 
dostal? 

Uvedl jsem jednou, že kronikařím od roku 
1994, ale bylo to nejméně o rok dříve, 
kdy vznikal zpravodaj Klíč. Přihlásil jsem 
se a našel na jihoměstské radnici zájem. 
Vždy tam převažovali lidé vstřícní k sokra-
tovskému Poznej sebe sama! Začal 
jsem pracovat na celkové historii regio- 
nu. O jednotlivé lokality jsem se zajímal 
již léta. Do psaní jsem zahrnul i vynecha-
né roky. V Chodově kronika nepokročila 
za rok 1988 a Jižní Město nemělo ještě 
žádnou, jen jeden planý příslib.

Láska a zájem k historii, k regionu 
a k vlasti se odráží ve vašich knihách 
i článcích. Tento zájem jste měl již jako 
dítě?

Znáte Petra Bajzu z knihy Bylo nás pět, 
co si na výlet přinesl notes a už ve vla-
ku si zapisoval jména stanic? Jeli jsme 
jen někam na dovolenou, ale já předem 
zjistil, co je to místo historicky a vůbec 
zač. Tím spíš, když jsme se přistěhova-
li sem. Sestavil jsem přehledné dějiny 
zdejších i okolních osídlení. Některé jsem 
pak uplatnil v knihách, s jinými sezna-
moval na besedách. Adolf Branald po-
žádal o možnost využít text o Spořilo-
vu ve svých pamětech. Kroniky různých 
obcí jsem znal a studoval již v dětském 

turisticko–vlastivědném oddíle díky stu-
dentovi architektury, který v nás lásku 
k vlasti probouzel. Můj vztah asi nemu-
sel podněcovat, ale přitažlivě ho rozvíjel.

Jak na zdejší první kronikářské 
krůčky vzpomínáte?

Kronikaření je shromažďo-
vání běžných skutečností. 
Vyniknou až s časovým od-
stupem, srovnání pak často 
překvapí. Ukazuji to ve zpra-
vodaji Klíč. Manželka Marta mi 
při práci zajišťuje zázemí, má ale 
i svůj podíl. Dlouhé roky trvalo obecné 
soupeření zastánců nových a stereotyp-
ních přístupů ke kronikaření. Napsal jsem 
i takovou „čítanku“ pro kronikáře. Sou-
časnost odráží její třetí aktualizované vy-
dání. Učím se neustále sám, na setkáních 
s kolegy. 

Práce kronikáře je o zapisování faktů, 
ale i o setkávání s lidmi… 

Poznal jsem dobré a inspirativní lidi 
z chodovských a jihoměstských ulic 
a domů. Mnohé by moderátoři neváhali 
charakterizovat jako „úžasné“. Seznámi-
li mne s nejroztodivnějšími osudy a ději. 
Jsem za ta sousedská setkání vděčný, 
obohacují mne i kroniku. Jenže kronikář 
bývá často směrován na nejstarší ge-
nerace… Svého času jsem dostal Zlatý 
průduch.

Zlatý průduch? Mohl byste přiblížit, co 
to je?

Skleněná, zlatě se blyštící plastika od 
Krištofa Kintery. Připomíná průduch 
z metra za stanicí Opatov. Nejde o cenu, 
je to pozornost, kterou kdysi obdrželo 
pár lidí za podíl na zdejší kultuře a osvětě. 

Žijete v Praze 11 od 70. let minulého 
století. Na jakou nejzřetelnější proměnu 
městské části byste poukázal?

Kronikář nerad vynáší soudy, k těm vidí 
povolány jiné. Těší ovšem, když se obec, 
zejména mladá, vyvíjí, nestagnuje. Roz-
díly k lepšímu u nás za ta léta vidí kaž-
dý, pokud je vidět ochoten. Je jich oprav-
du hodně. Ale mohly být ještě větší… 
V těch 70. letech jsem na Pankráci pro-
hlížel plastický model Jižního Města, tře-
ba budoucí místní centrum u stanice me-
tra Opatov. Nyní se konečně dočkáme 
realizace a v lepší kvalitě současnosti: 
středisko různých služeb, propojení mla-
dé a starší zástavby. 

Jste autorem knihy Praha 11 na prahu 
21. století, psal jste Jihoměstský uličník, 
Knihu o Praze 11, Dějiny Krče a Kunratic, 
také ale Věcov, Dalečín nebo třeba Sněž-
né a Sněžensko. Když vám v roce 1996 
vyšla kniha Chodovská tvrz, asi jste ne-
počítal, že k ní přibude tolik dalších.

Chodovská tvrz s podtitulem K historii Pra-
hy 11 shrnuje známé, přináší nové a není 
jen o tvrzi. Snažil jsem se do knížky ve-
cpat vše, včetně zisků ze studia v archi-
vech. I na úkor grafické úpravy. Obsahuje 

odkazy na prameny a jejich citace. Ne-
věděl jsem, jestli bude ještě nějaká 

příležitost. Zjištěné se pak šířilo. 
Dnes máme s Martou knížek 
o Praze 11 víc. V Klíči od do-
mova jsem připomínal místní 
zvony. Dnes je jich víc a doma 
klinkám na malý zvon s re- 

liéfem Pozdrav z Hor. Ctím to-
tiž i několik regionů mimo Pra-

hu, patří mezi ně vrchy u pramenů 
Sázavy a Svratky, kraj předků. Zvonek 

jsme tam s manželkou dostali za jednu kni-
hu, prý abych úplně nezapomněl. 

Vždy mne překvapíte rozsahem svých 
činností. V roce 2017 jste inicioval se-
tkání pražských kronikářů s primátorkou 
Adrianou Krnáčovou. Co pro nás chystá-
te v tomto roce? 

Byla to historicky premiéra. Paní Krnáčo-
vá řekla, že začíná nová tradice, uvidíme. 
Překvapovat? Dědci musí slibovat opa-
trně. Píšu, beseduji, brzy zase zajdeme 
otevřít léto, na prahu prázdnin uctíme, 
už po třicáté, starou Prahu a velikány na-
šich dějin. V létě vlastně jedno překvape-
ní přibude, ale na to je ještě čas. 

Děkuji vám za rozhovor.
 Michal Ezechel

14 Rozhovor

Poznal jsem inspirativní lidi z chodovských 
a jihoměstských ulic a domů

Kronikář Jiří Bartoň připravil scénář rekonstrukce bitvy o Chodov r. 1945, úspěšně sehrané 
3. května 2003. Foto: archiv. 
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Slova v našem titulku patří Věře Vojtěchové, která se věnuje třetím rokem studiu 
ajurvédy a působí jako certifikovaná lektorka v jihoměstském Domě jógy, který 
funguje od roku 2015. Studio je umístěno vedle prostor České pojišťovny u stanice 
metra Chodov, kde byly v prvním patře zrekonstruovány prostory na dva velké 
cvičební sály. Jeden na hot jógu, při které se cvičí ve 42 stupních, a druhý pro 
klasické lekce. Hned při vstupu do studia na vás dýchne příjemná energie, 
harmonie a klid. Dům jógy organizuje pod záštitou městské části Praha 11 
každoročně na podzim den otevřených dveří. Výtěžek z akce putuje na 
charitativní aktivity, konkrétně nadaci Aliance žen s rakovinou prsu. 
Další oblíbenou akcí je Jóga pod širým nebem, tedy lekce jógy v parku 
u Chodovské tvrze. 

A možná právě jóga může být i pro vás 
skvělou alternativou, jak v dnešní hektické 
době najít svůj vnitřní klid.

Věro, co konkrétně vás na józe a lektoro-
vání nejvíc zajímá?

Jóga je pro mne cestou k radosti ze živo-
ta a k umění radovat se z přítomného oka-
mžiku, tak jak jsme to uměli jako malé děti. 
Takže synonymem slova jóga je pro mne 
právě prožívání přítomného okamžiku. 
Jóga je filozofie a cvičení je jenom jednou 
malou částí, kterou z ní na našich lekcích 
můžeme poznat. Vnáší do mého života 
alespoň částečnou harmonii a klid. I po jed-
né lekci prožijete pocit uvolnění, zklidnění 
a zároveň přívalu energie. Pokaždé, když 
jdu z lekce jógy, mám pocit, že to stálo za 
to - a to mě fascinuje!

Jóga mne učí být tady a teď a nečekat, co 
úžasného se stane v mé budoucnosti, pro-
tože, jak kdysi již řekl Ota Pavel: „Možná to 
nejkrásnější v našem životě přichází právě 
teď a nikdy nic lepšího už nepřijde.“

Vaše studio působí na Chodově od roku 
2015, co všechno klientům nabízíte?

Snažíme se, aby lekce jógy a atmosfé-
ra v našem studiu byly pro naše klienty 
příjemným místem pro odpočinek a re-
laxaci. S odborně vyškolenými lektory si 
můžete vyzkoušet různé druhy jógy. Týd-
ně se v našem studiu odcvičí cca 25 lek-
cí hot jógy a okolo 90 lekcí klasické jógy 
a powerjógy. 

Máme otevřeno 7 dní v týdnu od 
rána do večera a „své“ si určitě vybe-
rete. Nabízíme lekce pro úplné začáteční-
ky i pro zdatné jogíny, máme lekce klidné 
(např. jemná jóga, hatha jóga), dynamické 
(powerjóga, ashtangajóga), pro lidi s pro-

blémy zad (zdravá záda), lekce pro mamin-
ky s miminkem i pro ženy (ženská jóga), pro 
posílení středu těla (core jóga) i pro seniory 
a mírně tělesně postižené. Pravidelně po-
řádáme kurzy na pokračování, jednodenní 
i víkendové workshopy a semináře na růz-
ná témata. K dispozici máme protiskluzné 
podložky, deky a další pomůcky. V recep-
ci si můžete zakoupit malé občerstvení, 

půjčit ručník či podložku na hot jógu. Pod-
ložky na běžné cvičení a veškeré pomůcky 
jsou v ceně lekce. 

Dnešní doba přinesla i do jógy množství 
variací a možností, různých druhů a stylů. 
Cvičí se pomalu i rychle, v horku i v chla-
du, můžete být zavěšeni v sítích a díky 
tomu vznikají nekonečné diskuze, co je 
ještě vůbec jógou a co už není? 

My diskuze typu určovat, kde je ta pomy-
slná hranice a zda musí každá jóga respek-
tovat stejná pravidla, necháváme stranou. 
Snažíme se nabízet jógu co nejširšímu 
portfoliu lidí. Ukázat ji tak, aby oslovila kaž- 
dého, kdo má o ni zájem. Může to být člo-
věk, který touží po dynamickém vybití, 
nebo někdo toužící po klidném spočinu-
tí, ať už přišel kvůli bolesti v zádech, nebo 
kvůli poznání. 

Na co se vy, Věro, zaměřujete na svých 
hodinách jógy? 

Snažím se o propojení pohybu s de-
chem a obnovování vnitřní rov-

nováhy. Naše těla i cvičení by 
měla být prostředníkem na-
šich skutečných cílů. Trvalé 
štěstí leží totiž daleko za hra-
nicemi našeho fyzického bytí. 
A právě u jógy je na rozdíl od 

všech ostatních fyzických cvi-
čení nejdůležitější vnitřní proži-

tek. Jóga je energií, která námi proudí 
v každém našem nádechu. Fakt, že nás bě-
hem cvičení přestanou bolet záda či hlava 
a pocítíme příval životní energie, je jen pří-
jemným vedlejším efektem.

Výhodou jógy je určitě také to, že můžete 
začínat v každém věku.

Přesně tak, ono totiž není až tak podstat-
né, z jaké strany a kdy se do „jógového 
koláče“ zakousneme, ale fakt, že to vů-
bec uděláme. Je to první a důležitý krok 
a je to určitě krok správným směrem. Kaž- 
dý máme svou cestu a my jsme pyšní na 
to, že na začátku možná právě té vaší stál 
Dům jógy :-).

Naše povídání zakončeme přáním, aby-
chom si uvědomili, že nic okolo nás neudě-
lá šťastnými, pokud nepochopíme, že pocit 
štěstí vychází přímo z nás samých.

 Dana Foučková

Možná to 
nejkrásnější v našem 
životě přichází právě 

teď a nikdy nic 
lepšího už nepřijde.

Jóga pod širým nebem u Chodovské tvrze
Milí jogíni, stejně jako v minulém roce vás Dům jógy Chodov a městská část Pra-
ha 11 srdečně zvou na pravidelné lekce jógy na čerstvém vzduchu. Zkušení lek-
toři Domu jógy budou provázet vaše cvičení každou středu od 18:00 hodin v par-
ku u Chodovské tvrze (hned u budovy Chodovské tvrze). Začínáme ve středu 5. 6. 
2019 a lekce budou probíhat až do konce srpna vždy, když nám to počasí dovolí. 
V minulém roce se této akce každý týden účastnilo 40–60 jogínů – od dětí po se-
niory, od úplných začátečníků až po zkušenější jogíny. Nemusíte se bát - vezměte 
s sebou partnera, kamarádku, děti nebo babičku a přijďte se protáhnout nebo si jen 
tak poležet v trávě. S sebou potřebujete jen dobrou náladu a podložku na cvičení :-).

„Jóga je pro mě cestou k radosti i filozofií“



Rodinná výzva
V sobotu 25. května od 10:00 proběh-
ne na ploše Centrálního parku jarní ver-
ze oblíbené pohybové soutěže pro rodi-
ny s dětmi. Na podzim si akci užilo 228 
rodin a celkem 746 účastníků. Děti a ro-
diče opět poměří síly v 32 soutěžních 
i nesoutěžních disciplínách s možností 
vyhrát hodnotné ceny. I tentokrát zde 
vyrostou známá stanoviště a nově se 
můžete těšit na spoustu netradičních ak-
tivit jako například na farmářskou stez-
ku s bludištěm ze slámy, vodní aktivi-
ty nebo si můžete nesoutěžně vyrobit 
vlastní müsli tyčinku. Náročnost aktivit 
je přizpůsobena malým dětem od tří let, 
ale nesoutěžně vítáme i mladší.

V rámci doprovodného programu se 
můžete těšit na fyzioporadu s tejpová-
ním zdarma, fotokoutek, skákací hrad 
a další zábavná stanoviště. Nově bude-
me k hodnocení využívat mobilní aplika-
ci, díky níž budeme znát ihned po ukon-
čení závodu jména nejzdatnějších týmů. 
Sportovní den včetně doprovodných ak-
tivit je zcela zdarma.

Upozornění: Odmě-
ny získají pouze ro-
dinné týmy, které 
se předem regis-
trují na konkrét-
ní startovací čas. 

Registrace na místě budou nově pouze 
nesoutěžní. 

 
REGISTRACE PŘEDEM NUTNÁ 
www.FYZIOklinika.cz/rodinnavyzva
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25. května

centrální 

park jižního 

města

Jaro je plné soutěží v nejrůznějších dovednostech

Pravidelně v Klíči čteme o úspěších spor-
tovců, ale soutěže se nevyhýbají ani mla-
dým umělcům. Žáci Základní umělecké ško-
ly Jižní Město opět patří mezi ty nejlepší 
v Praze. 

Divadelní soubor Jedna báseň úspěšně 
prezentoval Jižní Město na krajské di-
vadelní soutěži a naši tanečníci se pro-
tancovali k mnoha vavřínům. Výtvarníci 
vystavují svá díla v KC Zahrada a mladí 
muzikanti díky svým soutěžním umístě-
ním opět potvrdili, že patří mezi ty nej-
lepší v Praze. Zpěváci bodovali v soutěži 
Karlovarský skřivánek a žáci dechového 
oddělení se nespokojili s ničím jiným než 
dvěma třetími, dvěma druhými a pěti 
prvními cenami – přičemž kvarteto Říčné 
flétny přidalo k prvenství rovněž titul ab-
solutního vítěze soutěže v komorní hře 
(pořádané MŠMT).

Perlou naší školy je také pěvecký sou-
bor Pražská kantiléna, který bude začát-
kem května reprezentovat Českou repub-
liku na mezinárodní soutěži v italských 

Benátkách. Věko-
vým průměrem mlad-
ší sboreček Kantilénka 
má letos již své kvality 
potvrzeny, a to v podobě 
Zlatého pásma získaného v krajské sou-
těži pěveckých souborů. Díky výše uvede-
ným úspěchům (které jsou jen zlomkem 
všech soutěžních a koncertních aktivit 
našich žáků) víme, že na Jižním Městě je 
mnoho šikovných, nadaných a talentova-
ných dětí.

Chcete-li, aby se vaše dítě naučilo hrát na 
nějaký hudební nástroj, věnovalo se tanci, 
divadlu či malování, srdečně vás zveme na 
talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Křtin-
ská 673 ve dnech 15. a 16. května 2019 
nebo do ZUŠ Jana Růžičky 1179 dne 
27. a 28. května 2019 vždy od 14.00 ho-
din do 17.30 hodin. Budeme se na vás 
těšit a vašim dětem s radostí otevřeme 
krásný svět umění. Více na www.zusjm.cz 

 Irena Černíčková 
 Základní umělecká škola Křtinská

MČ Praha 11 vyhlašuje  
X. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ KLÍČ
Soutěž je určena obyvatelům 
a příznivcům Jižního Města 
a vyhlašuje se v těchto věkových 
kategoriích:  
a) do 15 let  
b) nad 15 let neomezeně 
S tematikou Jižního Města

Žánr: bez omezení, např. fejeton, 
pohádka, báseň, povídka (i sci-fi či 
fantasy)
V každé kategorii budou vyhlášeni 
autoři nejlepších prací bez ohledu 
na žánr. Podmínkou pro zařazení 
do soutěže je, aby přihlášené lite- 
rární dílo bylo původní, dosud ne-
publikované, maximální rozsah díla 
– 3 normostrany. 
Své práce posílejte pouze v elektro- 
nické podobě v jednom z uvedených 
formátů – pdf, doc nebo docx, 
na adresu zlatyklic@praha11.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno, e-mailo-
vou adresu, adresu bydliště a věk, 
případně telefonický kontakt, u žáků 
a studentů i adresu školy. 
Termín uzávěrky: 30. 6. 2019
Slavnostní vyhodnocení soutěže 
proběhne v rámci Dnů Prahy 11 a nej- 
lepší práce budou zveřejněny na in-
ternetových stránkách MČ Praha 11. 

posílejte, těšíme se na vaše práce

Cellissimo 

Ensemble
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Za podpory MČ Praha 11 se konají i letos letní jednodenní příměstské tábory pro 
jihoměstské děti v době letních prázdnin od 1. července do 30. srpna 2019. 

Některé tábory jsou určeny i pro děti od  
3 let! 

Na základě poptávkového řízení bylo 
vybráno 7 organizátorů, kteří budou 
tyto tábory během letních prázdnin 
organizovat. 

V ceně tábora je vždy zahrnuta dopoled-
ní i odpolední svačina, oběd a pitný režim 
během celého dne. MČ Praha 11 přispívá 
na tábory částkou 100 Kč/dítě/den. Více 
informací k táborům najdete na webu MČ 
Praha 11 (www.praha 11.cz). MČ Pra-
ha 11 neodpovídá za organizaci a průběh 
jednotlivých příměstských táborů! 

Dům dětí a mládeže Jižní Město 

(převážně pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: každý týden budou tá-
bory s rozdílným zaměřením a tematikou 
– sportovně zaměřený tábor, taneční, dob-
rodružný, všeobecně zaměřený, lego robo-
tika, turistický, florbalový, poznávací, tvoři-
vý a další zajímavé tábory. 
Termín konání: 1. 7. – 30. 8. 2019 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Dům dětí a mládeže Jižní 
Město - Šalounova 2024 a Květnového 
vít. 2126 
Kontakty: tel.: 778 485 161, 
778 473 546, e-mail: sa@ddmjm.cz, 
kve@ddmjm.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Kumperová 
Webové stránky: 
www.ddmjm.cz
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
180 Kč/1 dítě/den - do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Sportlines a.s. – středisko volného času 

(pro děti 6–15 let; dle dohody lze při-
jmout i děti od 3 let)
Specifikace tábora: v rámci tábora je při-
praveno několik tematických týdnů: Pří-
roda je kamarád aneb naše planeta, Fan-
tastický svět pohádek, Křížem krážem 
světem, Hry na ruby, Vesmírní superhrdi-
nové. V rámci aktivit bude připraven pro 
děti i celodenní výlet, pohybové aktivity, la-
nové překážky, netradiční sporty a soutě-
že, celotáborová hra atd. 

Termín konání: 1. 7. – 30. 8. 2019 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Základní škola, Mikulova 
1594, Praha 4
Kontakty: tel.: 702 286 731, 
e-mail: pt@sportlines.cz; 
koncitikova@sportlines.cz 
Kontaktní osoba: Gabriela Končitíková 
Webové stránky: 
www.primestske-tabory-praha11.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
250 Kč/1 dítě/den - do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

JS FAN tábory s.r.o. 

(pro děti 5–12 let)
Specifikace tábora: tábor zaměřený na vý-
uku angličtiny
Termín konání: 22. 7. – 9. 8. 2019 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Základní škola a mateřská 
škola Chodov, Květnového vít. 57 (v zá-
kladní škole) 
Kontakty: tel.: 776 723 036,
e-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
Kontaktní osoba: Lucie Prokopová 
Webové stránky: 
www.jsfan.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
410 Kč/1 dítě/den - do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Středisko volného času a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Kroužky pro děti Praha 

(pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: zážitkový příměstský 
tábor – celotáborová hra, sportovní hry, 
výtvarné aktivity, celodenní výlet, vědecké 
pokusy pro děti a mnoho dalšího. 
Termín konání: 8. 7. – 23. 8. 2019 
(vždy od 7.30 do 17 hod.) 
Místo konání: Základní škola, Květnového 
vít. 1554, Praha 4
Kontakty: tel.: 608 995 523,
e-mail: martin.safranek@krouzky.cz
Kontaktní osoba: Martin Šafránek 
Webové stránky: 
http://krouzkynadmonincem.krouzky.cz/
tabory/primestske-tabory 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
338 Kč/1 dítě/den - do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Cestovní kancelář – Sport s.r.o. 

(pro děti 6 – 15 let)
Specifikace tábora: dobrodružné hry v pří-
rodě, celodenní výlety, aquapark, míčové 
hry (kopaná, volejbal, vybíjená, softball), 

celodenní výlety, dny plné sportu a soutě-
ží (cyklovýlety, koloběžky, atletické soutě-
že) atd.
Termín konání: 1. 7. – 30. 8. 2019 
(vždy od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Základní škola a Střední ško-
la, Kupeckého 576, Praha 4 (Modrá škola) 
Kontakty: tel.: 725 006 262 – přihlášky 
Marcela Živělová, 777 268 333 – Jana 
Borovcová, 
e-mail: info@ck-sport.cz 
webové stránky: 
www.taborypraha11.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
190 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Martina Stříteská – Pilné včelky 

(pro děti 4–8 let) 
Specifikace tábora: každý týden se bude 
konat tábor na jiné téma: Zvířátka z celého 
světa, Tvořivý týden, Kuchtíci, Přírodní živ-
ly, Z pohádky do pohádky, Keramika, Cesta 
do pravěku, Cesta kolem světa (i anglická 
verze), Sportovní týden.
Termín konání: 1. 7. – 30. 8. 2019 
(vždy od 7 do 18 hod.)
Místo konání: Rodinné centrum Pilné včel-
ky, Pacajevova 30 
Kontakty: tel.: 608 522 210,
e-mail: info@rcpilnevcelky.cz
Kontaktní osoba: Martina Stříteská 
Webové stránky: 
www.rcpilnevcelky.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
300 Kč/1 dítě/den (kromě dvojjazyčně ve-
deného tábora) – do vyčerpání finančního 
příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Dita Krhovská – Ateliér pro Radost 

(pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: kresba tužkou, rud-
kou, uhlem, malba pastelem, akvarel, 
malba temperou na plátno, výlety a dal-
ší umělecké aktivity – každý týden na jiné 
téma, např.: Napříč uměleckými směry, 
Barevný svět, Umělecké techniky v rukou 
mladého umělce, Ptačí kamarádi, Indián-
ské léto, Nebe, peklo, země, ráj, V pohy-
bu, Hippie, Letem čarokrásným světem 
atd. 
Termín konání: 1. 7. – 30. 8. 2019 
(vždy od 7 do 18 hod.)
Místo konání: Ateliér pro Radost, Bacho-
va 1568
Kontakty: tel.: 608 515 631,
e-mail: atelier@atelierproradost.cz
Kontaktní osoba: Dita Krhovská
Webové stránky: 
www.atelierproradost.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 
400 Kč/1 dítě/den - do vyčerpání finanční-
ho příspěvku poskytnutého MČ Praha 11.   

Příměstské tábory
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Hladit hřbety knih 
a dýchat jejich vůni...

Rádi čtete? Chcete sdílet příběhy 
v knihách? Přijďte si na chvilku 
posedět, povyprávět si o knihách 
a něco hezkého si přečíst.  
Těšíme se na vás!

7. května, 16:30 hodin 

Městská knihovna v Praze
Pobočka Opatov
Opatovská 1754/14
Praha 11
 
Určeno pro: seniory, dospělé.  
Vstup volný

MINI mažoretky byly nejlepší 
Zábavný víkendový den s názvem Děti v akci pořádal na konci března jihoměstský 
Dům dětí a mládeže. 
Program byl určen pro začínající i pokročilé kolektivy ze zájmových kroužků ZŠ, DDM 
a dalších sportovních klubů, které se věnují rekreační formě tance a pódiovým sklad-
bám tanečního a sportovního zaměření. 
Mini mažoretky, tedy holčičky ve věku 4–7 let z DDM Jižní Město pod vedením Evy 
Maškové a její dcery Kláry, si obhájily 1. místo. Malým slečnám patří velká gratulace :-)

Oslavte s námi svátek matek  
v Pilných včelkách
V pátek 10. května proběhne velká oslava svátku v rodinném 
centru Pilné včelky. Pro maminky, babičky, ale také pro tetičky 
bude nachystána celá řada nejrůznějších aktivit.

V průběhu dne proběhne několik zajímavých workshopů: malo-
vání hrnečku ve spolupráci s ateliérem La Lova, aroma workshop 
spojený s výrobou osobního roll-on parfému, výroba šumivých 
bomb do vany. Můžete se také těšit na cvičení bodyforming 
a v průběhu dne bude k dispozici také paní masérka s nabídkou 
masáží těla i obličeje.

Během dne bude připravena ochutnávka zelených potravin 
a zdravých pokrmů a také budete mít možnost zakoupit si drob-
né dárky pro sebe nebo někoho blízkého. Většina z nabízených 
aktivit má omezený počet míst, tak neváhejte a rezervujte si 
své místo včas.

Na jednotlivé akce je nutná registrace:  
https://pilnevcelky.auksys.com

Nové divadlo na Jižáku! 

Přímo v hospodě Severka proběhne diva-
delní hra Forbesy Pohasly. Unikátní kulturní 
akce, během které je povoleno kouřit a divá-

ky bude při představení obsluhovat hostinský. 
Režisér Jiří Bábek přesunul tuto hořkou komedii 

z kulis komorní divadelní scény přímo do fungující 
hospody. Uvidíte příběh tří mužů, kteří čekají na vlak a na jaro 
a krátí si dlouhou chvíli debatami, které sami dobře znáte. 

Zapiště si do kalendáře datum akce 26. května, tedy v neděli 
od 19 hodin. Vstupenky jsou již nyní v prodeji přímo v Sever-
ce. Metodějova 13. Otevřeno 16–22 hodin.

v severce 

se bude hrát 

26. května
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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.

DIVADLO
 28. 5. Scény z manželského života – 
19.00. Divadelní adaptace slavného filmu sle-
duje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od 
prvotního okouzlení až po neshody vrcholí-
cí brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání, ale 
také o naději. Hrají: Michaela Badinková, Mi-
chal Dlouhý, Kamil Halbich nebo Vasil Fridrich 
a Barbora Lukešová.

KONCERTY
 15. 5. Nezmaři – 20.00. Legendární čes-
kobudějovická kapela představí průřez svou 
čtyřicetiletou folkovou tvorbou a na koncertě 
pokřtí svůj nový velký zpěvník.
 23. 5. Olin Nejezchleba a Kybabu – 20.00. 
Jaroslav Olin Nejezchleba – český rockový vio-
loncellista, baskytarista, zpěvák a houslista se 
svou kapelou Kybabu na koncertě v Zahradě.

KINO KLUB ZAHRADA 
 6. 5. Láska bez bariér – 19.00. Francouz-
skou komedii promítáme v rámci vernisáže 
výstavy kreslených vtipů černého humoru The 
Tap Tap načerno. Rezervace nutná!
 13. 5. Utop se, nebo plav – 19.00. Dep-
resivní Bertrand, trpící krizí středního věku, od-
poví na inzerát, který hledá nového člena do 
družstva mužských akvabel. Komedie, Fran-
cie, 2018
 20. 5. Za láskou vzhůru – 19.00. Osca-
rový herec Jean Dujardin je v roli okouzlujícího 
architekta neodolatelný. Co na tom, že ve fil-
mu měří jenom metr a půl! Komedie, Francie, 
2016. Nevhodné do 12 let 
 27. 5. Nikdy neodvracej zrak – 19.00. 
Strhující drama o osvobozující síle umění. Film 
získal dvě nominace na Oscary. Německo, 
2019. Nepřístupné do 15 let
 3. 6. Co jsme komu zase udělali? – 
19.00. Pokračování úspěšné francouzské ko-
medie vás opět zaručeně rozesměje. Francie, 
2019. Nevhodné do 12 let 

DĚTEM
 11. 5. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Květinová dílna.
 15. 5. Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

– 14.30. Pohádkové putování s princem 
a třemi kamarády za záchranou princezny 
milión kilometrů daleko. Hraje Divadlo pro 
malý.
 22. 5. Pásmo pohádek: To nejlepší z čes-
ké animované tvorby – 14.30. Animované 
pohádky a příběhy pro děti: Otýlie a 1580 ka-
něk, Ušatá Cecílie, Lenora, O princezně Furie-
ně, O nejbohatším vrabci a další…
 27. 5. Dětský den v KC Zahrada – 16.00. 
Těšit se můžete na výtvarnou dílnu, žonglér-
ský workshop, hry pro děti i bohaté občerst-
vení z grilu. Přijďte si užít odpoledne plné zá-
bavy do KC Zahrada!
 29. 5. Pojďte s námi do pohádky – 
14.30. Koláž šesti klasických lidových pohá-
dek od Františka Hrubína v česko–sloven-
ském provedení v podání souboru Bona fide. 

VÝSTAVA
 3.–31. 5. – The Tap Tap načerno
Výstava kreslených vtipů černého humoru o li-
dech s hendikepem. Ve spolupráci se z. s. Tap. 
Vernisáž 6. 5. v 18 hodin. Následuje projekce 
francouzské komedie Láska bez bariér. Rezer-
vace na projekci nutná!

DALŠÍ AKCE
 7. 5. Skupinové bubnování – 17.30 sku-
pinové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 
veřejné bubnování pro všechny. 

PŘIPRAVUJEME
 1. 6. Dětský den na Chodovské tvrzi – 
14.00. Pro naše malé oslavence jsme na Den 
dětí připravili spoustu her, dílen, atrakcí, po-
hádku nebo bubnování s Petrem Šušorem.
 6. 6. Cimbal Classic – 20.00. Kapela, kte-
rá bourá jakékoliv zvyklosti. Nejde tu, jak by se 
z názvu mohlo zdát, o krojované vystoupení 
folklorního sdružení ani o naškrobené pózy ve 
fracích. Na cimbál hraje vše – od renesančních 
tanců přes ragtime, irský folk, lidovky a samo-
zřejmě vlastní písničky.
 11. 6. Grilování bez hranic – 16.00. 
Úspěšná akce, ve které nechybí program pro 
děti (výtvarná dílna, hry), spousta dobrot z gri-
lu, ochutnávka cizích kuchyní a živá kapela! 
Program byl podpořen dotací Ministerstva 
vnitra v rámci programu Integrace cizinců na 
lokální úrovni. 
 26. 6. Country večer u ohně s kapelou 
Knokaut – 19.00. Večer trampských a coun-
try písní u táboráku. Přijďte na stylové rozlou-
čení s hudební sezónou! Buřty zajištěny.

KURZY A DÍLNY
Podrobné informace ke všem kurzům a při-
hlášky ke stažení naleznete na webových 
stránkách www.kczahrada.cz

Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více info na webu 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049

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

AKCE

 4. 5. 13.00 – Motorkářské požehnání 
(kostel sv. Františka)
 6. 5. 19.00 ZMT: Martin Jaroš – Sedm 
let v Kataru 
Můžeme být s muslimy opravdu přáteli? 
A jaké to je mít mladé místní prince a prin-
cezny za podřízené v práci?
 12. 5. 15.00–18.00 ZADÁNO PRO 
DÁMY (pro MÁMY) – odpoledne pro ženy 
v Den matek. Koncert písničkářky Evy He-
nychové, líčení, tvoření a jiné malé ženské 
radosti. 
 14. 5. 18.00–21.00 Podvečerní tančír-
na s kapelou Hvězdný prach
 18. 5. 8.30–13.00 Dobroden – dobro-
volnický den v obou našich kostelích
 19. 5. 15.00 Pouť u kapličky sv. Jana 
Nepomuckého na Hájích, ulice Starobylá
 24. 5. 18.00–24.00 NOC KOSTELŮ 
u sv. Františka – (mše svatá, kavárna pod ne-
besy, galerie a divadlo Noc duše, KINOBUS 
Noci kostelů, občerstvení, přednášky: prof. 
Tomáš Halík „Církev a společnost“, Dr. L. No-
sek „Křesťanství a islám, čeho se bát více?“, 
Mgr. P. Fulier „Pornografie – závislost, která 
se týká i křesťanů“)
 17.00–24.00 NOC KOSTELŮ v KCMT 
– (Noemova archa – divadlo pro děti, kos-
tel na hraní, „Je Bůh i krása?“ s výtvarníkem 
Petrem Etlerem, scénický tanec umělecké 
školy Artual, koncert „SKUPINA s.r.o.“, Na 
vínko s farářem, otevřená kavárna a knižní 
obchůdek)
 26. 5. Jihoměstské posvícení – mše sv. 
10.00, 13.00 pohádka divadla DamDam. 
 29. 5. 19.30 – Zachytit milost – foto-
grafie a jejich příběhy
Vernisáž výstavy amerického fotografa Ron-
nieho Mosleye. 
 30. 5. 19.30 Československý komorní 
orchestr Praha – koncert u příležitosti Dne 
dětí

VÝSTAVY
do 24. 5. – obrazy Petra Etlera
od 26. 5. fotografie Ronnieho Mosleye

Cvičení (nejen) pro seniory – 
pondělí 9.15–10.15 a 10.30–11.30 
Kurzy SEN – keramika pro seniory, pondě-
lí 10.30–12.30. Přihlášení na tel. 603 281 
864 nebo janadomsova@gmail.com.
Café Terezie je pro vás otevřena v úterý a ve 
středu 15.30–20.00 h., v neděli 9.00–13.00 
hodin. 

KCMT
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e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 

PROGRAM V KVĚTNU
KOSTELNA,  
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:

Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro každého napříč generacemi. 

Čtvrtek 16.30-18.30: Dětský klub. Karetní, 
deskové a jiné hry.

Pátek 9.30-11.30: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 
pro seniory nejen z Jižního Města.

LEGOklub Pátek 25. 5., 17–19 hod.:  
Zveme všechny holky a kluky, kteří si chtějí 
hrát s legem. Vstup volný.

Kurzy angličtiny letní semestr 4. 2. – 31. 5. 
Pondělí 18.15 Conversation Club (B2-C2). 
Úterý 18.00 Angličtina pro středně pokročilé 
(B1). Středa 10.00 Konverzace pro mírně 
pokročilé (A2). Čtvrtek 19.15 Conversation 
Club (B2-C2). Součástí lekcí je biblický pro-
gram v angličtině. Lekci tvoří výuka podle 
učebnice a čtení z cizojazyčné Bible. 

Noc kostelů: Pátek 25. 5. od 17.00 do 
21.30 hod: prohlídky budovy, hudba, do-
provodný program pro děti.

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

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

AKCE 
 Pátek 31. 5. SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN 
V BENJAMINU 10–17 hod. 

NOVINKY
 Fit SENIOR 
cvičení formou zdravotního cvičení pro 
všechny věkové kategorie bez omezení, pon-
dělí 11.00 a 18.00.
 FIT ZÁDA 
cvičení pro zdravá záda – kombinuje pilates, 
overbaly, velké míče, každý pátek v 11.00

MŠ BENJAMINEK
 15.–16. 5. ZÁPISY DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY, 10–12 a 15–17 hod.
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Najdete u nás zdravou školku vycháze-
jící z principů lesní pedagogiky s ekoprogra-
mem a podporující přirozenou pohybovou 
aktivitu a vzdělávání dětí s prvky Montessori 
pedagogiky. Více informací na http://msben-
jaminek.webnode.cz. 

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky od 
3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 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 let do 
18 let, pondělí 17.00 a 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.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, cviče-
ní podporující protažení zatěžovaných svalo-
vých skupin, prevence bolestí zad a relaxace, 
út, čt 18.00.

Více informací na 
http://benjaminklub.webnode.cz

BENJAMIN KLUB

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. 5. Jedenáctého na „Jedenáctce“ 
aneb Naches Trio – od 19.00
V pravidelném hudebním cyklu Jedenáctého 
na „Jedenáctce“ vystoupí česko–německé in-
strumentální trio, které se ve svých rytmic-
kých i hloubavých melodiích a improvizacích 
inspiruje klezmer a jidiš hudbou. 
 14. 5. Kytara na Chodovské tvrzi – od 
18.30 
Koncert žáků ZUŠ Jižní Město, vstup zdarma.
 15. 5. Melodie pro každého – od 19.00
Jelikož je květen, láska bude tou hlavní nití, 
která nás bude celým večerem provázet. 
K tomu jsme pro vás připravili melodie z fil-
mů více i méně známých: Obušku z pytle ven, 
Artur a Leontýna, Valentin Dobrotivý, Pyšná 
princezna, Hotel Modrá hvězda a Starci na 
chmelu. Jako již tradičně zazní též písničky na 
přání diváků z měsíců předešlých. Nenechte si 
ujít poslední předprázdninové setkání, neboť 
příště se na vás budeme těšit po letní pře-
stávce od měsíce října. Účinkují: Erik Bezdíček 
– zpěv (emeritní sólista opery a operety Diva-
dla Josefa Kajetána Tyla v Plzni), a Václav Ve-
dral – klávesy (hudební skladatel a pedagog). 
Restaurace Chodovská tvrz. 
 16. 5. Jak se hladí duše – od 16.00
Úsměvně poetické povídání s básníkem, tex-
tařem a populárním rozhlasovým mode-
rátorem Dr. Františkem Novotným, nejen 
o práci rozhlasové, ale i o tom, kde v živo-
tě najít štěstí. Na akordeon doprovází Karel 
Kekeši–Marynov. 
21. 5. Absolventský koncert – od 18.30 
Koncert žáků ZUŠ Jižní Město, vstup zdarma.
 22. 5. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání nabídnou 
v květnu Janu Rychterovou a Filipa Sychru. 
Na klavír doprovodí Jakub Urban a jako host 
k nám zavítá oblíbený vědec a spisovatel Vác-
lav Větvička. (Změna programu vyhrazena) 
 30. 5. Jazz klub Tvrz: Agáta Hlavenková 
trio – od 20.00
Mladá a velmi talentovaná slovenská zpěvač-
ka Agáta Hlavenková patří k nastupující gene-
raci zpěvaček s širokým žánrovým zaměřením. 
Veřejnosti se mimo jiné představila i v soutě-
ži Česko Slovensko má talent. V našem jazz–
klubu ji doprovodí špička české jazzové scény 
– Stanislav Mácha na piano a Jan Kořínek na 
kontrabas. (Kapacita klubu omezena!)

CHODOVSKÁ TVRZ
POHÁDKY 
 12. 5. Jak Martin a Barborka vítali jaro 
– od 15.00
Co všechno je potřeba udělat, než přijde to 
pravé jaro? O tom si společně zahrajeme a za-
zpíváme. Loutkové představení s živým hu-
debním doprovodem na kytaru představí di-
vadlo Koník.

BESEDY/KURZY/OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
od 2. 5. 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. 

VÝSTAVY
10. 5. – 28. 7. 2019
Tři generace rodiny Reynkových – 
PETRKOVSKÉ PARALELY
Výběr z tvorby Bohuslava Reynka, Suzanne 
Renaud, Daniela, Jiřího 
a Michaela Reynka – kresby / grafiky / foto-
grafie / poezie / knihy.
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí generační 
výstavu rodiny Reynkových s jednotícím mo-
tivem podobností v grafické tvorbě zejména 
Bohuslava Reynka a ve fotografiích jeho syna 
Daniela, to vše v kontextu jejich rodinného zá-
zemí v Petrkově.
  23. 5. Komentovaná prohlídka – od 
18.00 

Vystavující: 
Vlasta Polívková
Název výstavy:  
Snová zastavení v modrém (výsta-
va obrazů)
3. 5. – 31. 5. 2019
Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: 
po a st: 8:00–17:30 hod.,  
út, čt: 8:00–15:30, pá: 8:00–14:00

www.art-gallery.cz

VÝSTAVA NA RADNICI
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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: každou středu od 17 hodin
Kavárnička nejen pro seniory: každou první 
středu v měsíci od 10 do 12 hodin

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM
24. 5. Noc kostelů  
– prohlídka kostela v době od 18 do 22 hodin 

– od 20 hodin koncert dětského pěveckého 

sboru MY z Kladna 

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

AKCE
 4. 5., 9.00–13.00: Pískovaný obraz nebo 
mandala. Pro děti od 6 let, mládež a dospělé.
 11. 5., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od 6 do 
12 let. DDM JM, Šalounova.
 11. 5., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním te-
nisu – jednotlivci. Pro děti a mládež ve věku od 
13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 17.–19. 5., 10.00–18.00: Keramicko–
výtvarná výstava Máme rádi zvířata. Toulcův 
dvůr.
 21. 5., 19.30–21.00: Cestovatelské promí-
tání – Za krásami Islandu. DDM JM, Šalounova
 25. 5., 11.00–19.00: Mazec 2019. Hudeb-
ně divadelní festival. Divadlo Horní Počernice.
 26. 5., 8.00–20.00: Chodovské berušky. 
Soutěž v aerobiku a tancích. Hala TJ Chodov, 
Mírového hnutí.
 31. 5., 16.00–21.00: Závěrečný koncert 
pro rodiče. DDM JM, Květnového vítězství.
 1. 6., 9.30–16.00: 4. závod poháru 
        Mini–Z DDM JM. DDM JM, Šalounova
 5. 6. 14.00–19.00: Hurá prázdniny! Za-
hradní slavnost na závěr školního roku. DDM 
JM, Šalounova.

Info: www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO 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 – pondělí 17.00–18.00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18.00–19.00
 Fyzio & Core – pondělí 19.20–20.20
 Fit & Core – úterý 19.20–20.20
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20

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

FYZIOKLINIKA

Brandlova 1639/6, Praha 11 (autobusová 
zastávka Mikulova – střecha nad Tescem)
Kontakt: (Jižní pól)
Telefon: 775 637 050, 775 883 982
Kdy tu jsme:  
PO: 15:00–19:00, ÚT–ČT: 14:00–19:00  
(Aktuální otevírací doba na FB)
Jsme tu pro mladé lidi ve věku 13–19 let, kteří 
bydlí nebo tráví svůj volný čas na Jižním Městě 
a kteří řeší obtížné situace v životě.
NABÍZÍME
 Pokec o tom, co tě baví, štve, co zrovna 
řešíš
 Wifi
 Fotbálek
 Šipky
 Deskové hry
 Hudební aparatura
 Doučování (pomoc se školou)
 Možnost se něco dozvědět, naučit,  
        vyzkoušet něco nového
 Sport
 Filmy 
 Hudba 
 Vaření 
 Zdarma, bez alkoholu, drog a agrese, 
s respektem 
Nemusíš se registrovat, prostě přijď!

NZDM KLUB JIŽNÍ PÓL
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Pozvánky do KC Zahrada

THE TAP TAP NAČERNO 

3.–31. 5. 
Kulturní centrum Zahrada srdečně 
zve na výstavu kreslených vtipů o li-
dech s hendikepem, jejímž hlavním 
účelem je upozornit na význam čer-
ného humoru jako důležité schop-
nosti komunikovat o vážných věcech 
s nadhledem. Výstava putuje Českou 
republikou v rámci turné, které je po-
řádáno na podporu dlouhodobé celo-
státní sbírky z.s. TAP. Vernisáž 6. květ-
na v 18 hodin. Následuje projekce 
francouzské komedie Láska bez ba- 
riér. Vstup volný. Rezervace nutná!

NEZMAŘI

15. 5. / 20.00 
Legendární českobudějovická skupina 
se svým typickým vícehlasým vokálem 
a doprovodem akustických nástrojů 
zahraje nejen písně vlastní, ale i světo-
vou folkovou klasiku. Na koncertě také 
pokřtí svůj nový velký zpěvník.

OLIN NEJEZCHLEBA & KYBABU 

23. 5. / 20.00 
Co je to vlast-
ně KyBaBu? Pů-
vodně to byla 
zkratka pro ky-
taru, basu a bu-
ben, dnes je 
nástrojové ob-
sazení této formace mnohem pes-
třejší. Skupinu založili Jaroslav Olin 
Nejezchleba, rockový violoncellis-
ta, baskytarista, zpěvák a houslista 
a kytarista Norbi Kovács, známí rov-
něž z Tria Ivana Hlase.

Objednávky vstupenek: tel. 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz nebo nákup  
online na www.goout.cz. Kompletní program na www.kczahrada.cz

Kulturní centrum Zahrada pořádá 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PO STOPÁCH HRDINŮ

Tábor pro všechny veselé, kamarád-
ské a aktivní holky a kluky ze všech 
koutů světa. Příměstský tábor na-
bídne celotáborovou hru Po stopách 
hrdinů, dobrodružné příběhy a hravé 
tvoření. Tábor – to jsou hry, sport, vý-
let, ale i kreslení, loutky a divadlo, po-
hádky a překvapení. 
Pro koho? české děti a děti cizinci od 
6 do 11 let
Kdy? od 26. do 30. 8. od 9 do 16 h.
Kde? Kulturní centrum Zahrada, Ma-
lenická 1784, Praha 11
Za kolik? – program a lektorské ve-
dení zdarma; spoluúčast rodičů na 
nákladech na stravování 500 Kč
Projekt byl podpořen dotací Minister-
stva vnitra v rámci programu Integra-
ce cizinců na lokální úrovni.
Maximální kapacita 10 + 10 dětí
Lektorské vedení: MgA. Hana Strejč-
ková a Filip Novák 
Bližší informace a přihlášky  
ivana.jirovska@kczahrada.cz 

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA 

28. 5. / 19.00 
Adaptace slavného filmu Ingmara 
Bergmana předvádí všechny polohy 
milostného vztahu, od okouzlení až 
po brutální rvačku. Vyjadřuje však také 
naději, že ti, kteří spolu prožili život, 
jsou svázáni něžným poutem a jeden 
pro druhého se nikdy nemohou stát 
cizinci. V hlavních rolích: Michal Dlou-
hý, Michaela Badinková, Kamil Halbich 
/ Vasil Fridrich, Barbara Lukešová. Po 
veleúspěšné březnové premiéře ve 
Švandově divadle bude toto předsta-
vení hostit i velký sál KC Zahrada. Ne-
nechte si ujít!

     9. - 17. července 2019 

        Předprodej zahájen

WWW.TONYCHODOVSKETVRZE.CZ

CHODOVSKÁ TVRZ / Ledvinova 9/86, 149 00 Praha 4 
info@chodovskatvrz.cz / tel: 267 914 831



Jazz klub Tvrz: Agáta Hlavenková trio 

30. 5. / 20.00 
Mladá a velmi talentovaná slovenská zpěvačka Agáta Hla-
venková patří k nastupující generaci zpěvaček s širokým 
žánrovým zaměřením. Veřejnosti se mimo jiné představila 

i v soutěži Česko Slovensko má talent, 
kde byla porotou velmi skvěle hodnoce-
na! Nenechte si ujít její podmanivý hlas, 
doprovázený hudebnickou špičkou čes-
ké jazzové scény - Stanislavem Máchou 
na piano a Janem Kořínkem na kon-
trabas. (Kapacita klubu omezena!)

23Aktuálně

Pozvánky do Chodovské tvrze

Naches trio aneb opět jedenáctého na „Jedenáctce“

11. 5. / 19.00 
V pravidelném hudebním cyklu Jedenác-
tého na „Jedenáctce“ vystoupí česko-ně-
mecké instrumentální trio, které se ve 
svých rytmických i hloubavých melodiích 
a improvizacích inspiruje klezmer a jidiš 
hudbou. Tři instrumentalisté vdechují me-
lodiím atmosféru zašlých časů a předávají 
tak posluchačům půvab a hravou lehkost 
lidových tanečních melodií, jejich pulsují-
cích rytmů a snových fantazií. Jejich hu-
dební projev, zakotvený v tradičním způ-
sobu klezmerové hry i otevřený kouzlu 

přítomného okamžiku, si hledá vlastní 
nové cesty.  

Zlatá svatba manželů Kho-
lových se konala na Chodovské 
tvrzi dne 29. března 2019.

Životní 

jubilea 

Jak se hladí duše

16. 5. / 16.00 
Úsměvně poetické povídání s básní-
kem, textařem a populárním rozhlaso-
vým moderátorem Dr. Františkem No-
votným, nejen o práci rozhlasové, ale 
i o tom, kde v životě najít štěstí. Budete  
moci zažít i pocit starých faraonů, kteří si 
nechávali harmonizovat duši alikvotním 
zpěvem, což vám dopřeje Karel Kekeši 
- Marynov, který nabídne i písničky popu-
lární a lidové, doprovázené akordeonem. 

Tři generace rodiny Reynkových – PETRKOVSKÉ PARALELY

10. 5. – 28. 7. 2019 
Výběr z tvorby Bohuslava Reynka, Suza-
nne Renaud, Daniela, Jiřího 
a Michaela Reynka – kresby / grafiky / fo-
tografie / poezie / knihy.

Velká galerie Chodovské tvrze uvádí ge-
nerační výstavu rodiny Reynkových s jed-
notícím motivem podobností v grafické 
tvorbě zejména Bohuslava Reynka a ve 
fotografiích jeho syna Daniela, to vše 
v kontextu jejich rodinného zázemí v Pe-
trkově. Petrkov a venkovský zámek, ve 
kterém rodina žije, je a byl velkou inspi-
rací pro několik generací výtvarníků, bás-
níků a fotografů. Stal se ostrovem vnitřní 
svobody a oddělenosti od všech moder-
ních proudů, žil si vždy svým vlastním ži-
votem. Výstava přináší malé nahlédnutí 
do tohoto neopakovatelného světa.
23. 5. / 18:00 – Komentovaná prohlídka 

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

JAN LAŠTOVIČKA: 
POHLEDY

od 29. 4. do 31. 5. 2019

V květnu bude výstavní foyer opa-
tovské knihovny patřit grafikovi 
a ilustrátorovi Janu Laštovičkovi 
(1979). Vedle ilustrování dětských 
knih navrhuje výrobky z porcelánu 
a staví sněhové sochy. Právě výpra-
vy za sněhem ho zavedly i do 
exotických destinací a kreslené 
„pohlednice“ z těchto cest tvoří 
základ výstavy v Artotéce. Co 
dalšího Jan tvoří, můžete vidět i na 
stránkách www.lastovicka.com. 

Knihovna Opatov – Artotéka, Opa-
tovská 1754, Praha 11
Otevírací doba: po až pá 9–19; so 
9–15 hod., tel.: 272 918 759



Měsíc, který u nás bývá snad nejkrásnější
Květen si nenechme ujít. Popravdě nám 
příroda vycházela vstříc už předtím. Díky 
hodně ohleduplné zimě bylo třeba možné 
stále potkávat sedmikrásky. A už na po-
čátku dubna se začalo vše zelenat. Zlatý 
déšť letos opět vyrazil v první útočné linii. 
Mezi dalšími následovaly trnky, později sa-
kury. Ostatní už je záležitostí pozorovací-
ho záměru a znalostí každého. Celá příro-
da, tedy i ta jihoměstská, začala bobtnat 
zelení, která je z počátku vždy tak půvab-
ně svěží. Zelenající se plochy mezi zástav-
bou, k tomu kvetoucí stromořadí v mnoha 
ulicích Prahy 11, tohle nám tolik lidí od-
jinud chválí. Byla by to rok nenahraditel-
ná ztráta, kdybychom si sami nepovšimli...

Doufejme, že tenhle stav nebude kon-
cem dubna příliš narušený nějakým zásad-
ním poryvem odněkud ze severu. Klíč se 
píše s předstihem a za nějaké to překva-
pení nemohou ani meteorologové položit 
prst na špalek. Nenechte se odradit a co 
nejčastěji pozdravte ten květnový rozběh 
k novému létu nejenom pohledem z okna, 
ale procházkou. Víte dobře, na kolika mís-
tech je možné překročit nějakou tu správ-
ní hranici, pro chodce jen pomyslnou, a vy-
razit dál do příměstské zeleně. 

Rozeběhlo se také letošní jarní tažení čis-
tících strojů po komunikacích, zejména po-
dél chodníků. Centrální park je od letošní-
ho jara už konečně ve svém západním dílu 
skutečným parkem. Těší spoustu lidiček 
všech generací. Mnozí chodili způsobně 
po ještě nedokončených cestách už před 

koncem zimního období.

Květen přináší spoustu dalších námětů. 
Počínaje tradičním ohlédnutím za minu-
lostí, evropskou i místní. Až protivné je 
mentorsky vztyčovat prst a říkat, zejmé-
na všem mladším (což je ovšem podstat-
ná většina spoluobyvatel): Buďme rádi 
za tolik mírových let a važme si každého 
úsilí, aby to pokračovalo dál. Musí to ale 
být stále připomínáno, už proto, aby snad 

někteří nepřestali být dostatečně vníma-
ví k téhle základní lidské touze a potřebě, 
když už rubovou stránku znají naštěstí 
jen z válečných her na obrazovkách. Jaké 
bude to příště, záleží i na podobě Evropy, 
do jejíhož parlamentu v tomhle měsíci vy-
šleme novou skupinu Čechů. 

Květne, buď zdráv! A my držme při sobě. 

 Jiří Bartoň 
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V měsíci květnu se v opatovské knihovně nesetkáme. Zato u Milíčovského 
dvora v sobotu 8. června mají ve 13:30 hod. sraz zájemci o tradiční Vítání léta 
v Milíčovském lese. Dvůr je dostupný např. od zastávky MHD Horčičkova na 
Opatovské ulici v Hájích (cca 10 min.). Účast je osobním rozhodnutím každého. 

Památník Svobody v parku u Chodovské tvrze se ohlíží za minulostí, ale hledí i do budoucnosti.

Uctíme památku 
padlých hrdinů 

Srdečně vás zveme na vzpomínkový 
pietní akt k 74. výročí vítězství 

protifašistické koalice nad 
nacistickým Německem 

a osvobození Československa. 

Pietní akt se uskuteční 

9. května 2019 v 9 hodin 
na chodovském hřbitově (Lečkova 

ulice), 
kde bude uctěna památka zde 
pohřbených 263 rudoarmějců 

padlých v Pražské operaci 
a 31 padlých pražských povstalců 

z Chodova a okolí. 

Akci pořádá 52. Základní organizace 
Českého svazu bojovníků za svobodu 
v Praze 4 za podpory městské části 

Prahy 11. Věříme, že tento pietní 
akt bude důstojným připomenutím 

konce druhé světové války a uctěním 
památky všech padlých v bojích 
s německými nacistickými vojsky 

v květnu 1945.

NOC KOSTELŮ
„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy 
se zasvěcuje svátek.“ Slova z knihy pro-
roka Izaiáše vás zvou k návštěvě Bo-
žích domů, které se otevřou v pátek 
24. května. 

Možná okolo kostelů na Jižním Městě 
chodíte nebo jezdíte autem, ale neměli 
jste ještě odvahu vstoupit. Každý z nich 
má za sebou trochu jinou historii, spo-
juje je touha po prostoru, kde může být 
uctíván Bůh, touha po setkání s tichem, 
po společenství, po tom někam patřit. 

I letos jste zváni. Jihoměstské kostely 
budou tuto noc otevřené. U kostela sv. 
Františka na Starém Chodově bude při-
praven KINOBUS Noci kostelů s filmy 
„Papež František, muž, který drží slovo“ 
a film „Mezi řádky“. Těšit se můžete i na 
zajímavé přednášky a kavárnu pod širým 
nebem. Na Hájích v Komunitním centru 
Matky Terezy se můžou děti těšit na po-
hádku „Noemova archa“ a dospěláci na 
posezení s farářem u vínka. Kostel Milíče 
z Kroměříže najdete u Chodovské tvrze. 

Zde se můžete těšit na koncert skupi-
ny „MY“ a určitě nemůžeme opomenout 
i nezvyklý prostor „Kostelny“ Církve bra-
trské u zastávky „Ke Kateřinkám“, kde si 
přijdou na své milovníci lega.

Více informací o programech nalezne-
te na www.nockostelu.cz v rubrice kos-
tely. Těšíme se na každého příchozího. 
Přípravné týmy Noci kostelů na Jižním 
Městě. 

Záštitu nad Nocí kostelů převzal Jiří Dohnal, starosta městské části Praha 11.
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Jarní nábor mladých basketbalistů

Jižní Supi, basketbalový klub z Jižního Města, pořádají velký jarní 
nábor mladých basketbalistů. Rádi mezi sebou přivítáme šikov-
né chlapce ročníků narození 2006 až 2013. Náborové tréninky 
probíhají celý květen 2019 v tělocvičnách ZŠ Chodov, ZŠ Kupec-
kého a Sokol Petrovice. Podrobný rozpis na www.jiznisupi.cz, 
telefonu 604 983 100 či e-mailu jiznisupi@seznam.cz. 

Jižní Supi se během 10 let své existence stali kvalitní značkou 
českého mládežnického basketbalu. Krátká historie klubu pa-
matuje již sedm startů a pět medailí z vrcholných republikových 
akcí. Sedm našich odchovanců se zapojilo do reprezentačních 
týmů ČR, což je velmi příjemné ocenění naší práce. Kromě týmo-
vých a individuálních úspěchů se můžeme pyšnit také početnou 
základnou čítající přes 120 dětí, na které dohlíží 11 licencova-
ných trenérů. Basketbal děláme pro radost a všechny nás baví. 
Kluci i rodiče mají mezi sebou výbornou partu a to je náš největ-
ší úspěch! Už se věnuješ jinému sportu? Nevadí, přijď si basket-
bal alespoň vyzkoušet, určitě tě zabaví a přiroste ti k srdci! Tě-
šíme se na tebe ;-)

Holky z M-teamu jsou prostě nejlepší

V Domě dětí a mládeže Jižní Město (DDM JM) funguje již delší 
dobu kroužek aerobiku M-team Praha pod vedením Moniky Šem-
berové. Děvčata jsou rozřazena do několika týmů podle věku 
a schopností. A protože jsou holky z M-teamu v posledních le-
tech hodně úspěšné, zaslouží si, abychom o nich v našem časo-
pisu něco napsali. 

V letech 2017 a 2018 bodovaly na prvních, druhých a třetích mís-
tech v ligových závodech Žij pohybem a Bohemia Aerobic Tour 
a závodech Fisaf. Přihlásit se do kroužku aerobiku a posílit je-
jich řady je možné přímo v jihoměstském domě dětí. Koníček je 
to sice časově a fyzicky náročný, ale rozhodně stojí za to. Hol-
ky trénují i ve volném čase a o letních prázdninách, během nichž 
mají soustředění, kde se společně připravují na závody.

Velký dík za reprezentaci a za skvělé výsledky tedy patří nejen 
děvčatům z M-teamu a všem trenérkám, ale za obrovskou pod-
poru a vytváření toho správného zázemí také všem jejich ro-
dičům. Letos se sezona teprve rozjíždí, a tak M-teamu Praha 
držme palce, ať jsou jeho svěřenkyně úspěšné alespoň tak jako 
v minulých letech. Děkujeme a ať se daří! 

I holky na Háje!
Jsme stále aktivní. Na Hájích se neustále 
něco děje. Začátkem měsíce dubna jsme 
zprostředkovali pro naše trenéry kurz 
první pomoci. Účast byla hoj-
ná, a leč nikdo nechceme ma-
lovat čerta na zeď, je třeba být 
pro případ nouze připraven. 
To trenéři na Hájích jsou. Již 
tradiční McDonald’s Cupy jste 
na Jižním Městě mohli vidět ve 
sportovním areálu našeho klubu. 
Těchto fotbalových turnajů základ-
ních škol se zúčastnilo nespočet žáků 
a žákyň. Trenéři FC Háje JM spolu se 
zaměstnanci DDM JM byli jako každý rok 
hlavními organizátory těchto akcí. V květnu 
se navíc těšíme na obdobné turnaje určené 
pro mateřské školy – Mateřina Cupy.

Co nás dále čeká v květnu? Mnoho fotba-
lových náborů, konkrétně ve čtvrtek 9. 5., 
ve středu 22. 5. a ve čtvrtek 6. 6. vždy 

od 17:30 hodin. Samozřejmě stále trénuje-
me a i do tréninku rádi připojíme nově začí-

najícího člena. Velkou novinkou 
je Sportovní odpoledne na Há-
jích. Tato událost se uskuteční 
v sobotu 25. 5. a o její organi-
zaci se dělíme s házenkářským 
klubem Háje, který má stejně 

jako my své hřiště ve sportov-
ním areálu K Jezeru. HC Háje 

je klubem tvořeným pouze z dív-
čích mužstev, a tak se titulek nabí-

zí – I holky na Háje! Přiveďte své děti, 
aby si zasportovaly a vyzkoušely fotbal 

i házenou. Uvidíte, pro který ze sportů se 
nadchnou více.

Další zajímavé informace o náborech a ji-
ných akcích se dozvíte na našem webu 
www.fc-haje.cz.

 Mikuláš Zbořil, FC Háje JM

Tradiční cyklokros, vytáhněte 
kola a doražte!

Jaro máme konečně tady, poča-
sí je den ode dne příjemnější, a to 
je důvod vytáhnout a oprášit kolo 
a přijít si pořádně zazávodit na tra-
diční Jarní cyklokros pořádaný Cyk-
loturistickým oddílem UFO! Přijď-
te s celou rodinkou i na rodinnou 
štafetu a rozhodně nezapomeňte 
na své nejmenší, pro které je zave-
dena speciální kategorie odrážedel. 
Vítáni jsou všichni nadšení sportov-
ci! Závodníky čeká ujet určitý 
počet kol podle své věkové 
kategorie. Doražte si proto 
zajezdit a zároveň zasou-
těžit o krásné ceny! 15. 5. 
se na vás budeme tě-
šit v Centrálním parku 
poblíž stanice Opatov.
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Žákyně ZŠ Campanus ovládly republikové finále ve florbalu
Skvělý úspěch slaví žákyně druhého stupně základní školy Campanus, 
které na Republikovém finále v Otrokovicích vybojovaly zlaté medaile 
a staly se mistryněmi České republiky. Dívky z Campanusu se mezi 
nejlepší šestku dostaly počtvrté v řadě a k bronzu a stříbru přidaly 
nejcennější kov. „Máme velikou radost. Čtyři roky jsme o tom zlatu snily 
a teď jsme to zvládly. Všechna ta práce za to stála,“ radovala se Gabriela 
Hermánková, kapitánka týmu a hráčka klubu SK Dvojka Praha. 

Campanus prošel celým finále bez vý-
raznějších potíží. V úvodním zápase si 
svěřenkyně trenéra Josefa Tůmy pora-
dily s obhájkyněmi titulu z Mladé Bole-
slavi 4:2 a první místo ve skupině si po-
jistily výhrou nad ZŠ Týn nad Vltavou 
v poměru 5:0. V následném semifinále 

se projevila na pražských hráčkách ner-
vozita, i tak ale prošly dál po vítězství 
8:6 nad ZŠ Švermova ze Žďáru nad Sá-
zavou. Poslední krok ke zlatu pak hráč-
ky Campanusu udělaly ve finále. Přesto-
že musely otáčet nepříznivé skóre 0:1, 
čtyřmi góly v řadě překlopily zápas na 

svoji stranu a radovaly se ze zlatých 
medailí. 

„Jsem na děvčata moc pyšná. Jely na fi-
nále s tím, že chtějí zlato. A nakonec ho 
máme. Když tenkrát naše škola ovládla 
finále v Uherském Brodě, byl to skvělý 
zážitek. Děkuji našim holkám, že jsem si 
ho znovu zopakovala. To nikdy neomr-
zí,“ těšilo ředitelku ZŠ Campanus Lenku 
Derkovou, která připomněla také triumf 
z republikového finále 2010. Přestože 
velká část týmu odchází v příštím škol-
ním roce na střední školu, Campanus 
se o budoucnost zřejmě bát nemusí. 
Úspěch totiž slavilo také družstvo prv-
ního stupně v ČEPS Cupu, kde si připsa-
lo vítězství v Národním finále a dostalo 
se do finálového turnaje. V něm dív-
ky vybojovaly páté místo. Soupeři, kte-
ří se už málem radovali z odchodu silné 
generace, se tak musí začít obávat té 
nastupující. 

 Jakub Borovský, ZŠ Campanus

„Dominik, Vladimír a Jana našli novou rodinu“
Manželský pár přijal v roce 2016 do pěstounské péče sourozence Dominika 
(11), Vladimíra (12) a Janu (13). „Když obě naše děti dospěly, přemýšleli jsme, 
co dál. Uvědomovali jsme si, že máme dostatek času a energie, abychom 
se ještě do něčeho pustili. Čtete si letáky, hledáte si informace a ono to 
začíná do sebe zapadat. Začíná to dávat smysl. Společně jsme se rozhodli, 
že pomůžeme cizím dětem. I naše dospělé děti souhlasily," vzpomíná 
pěstounka na období rozhodování, zda se stát náhradními rodiči.

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vý-
voj je především právem a povinností 
obou rodičů, ne všichni rodiče se však 
chtějí nebo mohou o své děti starat. 
V situacích, kdy děti nemohou z nejrůz-
nějších důvodů vyrůstat ve vlastní ro-
dině, je třeba hledat optimální formu 
náhradní péče, která je také obsahem 
činnosti orgánů sociálně-právní ochra-
ny dětí. 

Pěstounství neboli pěstounská péče je 
jednou z forem náhradní rodinné výcho-
vy v České republice, zabezpečované ze 
strany státu hmotnou podporou. O svě-
ření dítěte do pěstounské péče rozhoduje 
soud a může ji zvolit, pokud o dítě nemů-
že pečovat žádný z rodičů ani poručník. 
Takto rozhoduje na dobu, po kterou trvá 

překážka bránící rodičům v osobní péči 
o dítě. Pěstounem může být fyzická oso-
ba nebo v určitých případech manželský 
pár, který je k této péči o dítě vhodný, 
poskytuje záruku řádné výchovy dítěte 
a má bydliště na území České republiky. 
Většinou se jedná o děti, jejichž rodiče se 
o ně z nějakého důvodu nemohou nebo 
nechtějí postarat nebo o děti s rizikovou 
anamnézou, nejistou prognózou, děti 
s různými postiženími, psychicky depri-
vované, s poruchami psychického vývo-
je a děti starší. Pěstounská péče umož-
ňuje život v rodině těm dětem, které 
z různých důvodů nemohly být osvoje-
ny a kterým hrozí setrvání v ústavní péči. 
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím 
soudu a končí nejpozději zletilostí nebo 
nabytím svéprávnosti dítěte. 

Bohužel, pěstounů má Praha stále nedo-
statek. „Hledáme pěstouny zejména pro 
sourozenecké skupiny a starší děti i pro 
děti s handicapem," říká Jana Klinecká, ve-
doucí oddělení sociální péče Magistrátu 
hl. m. Prahy. Podle psycholožky Radomí-
ry Bednářové: „Snem každého dítěte není 
ústavní výchova, ale vyrůstat v láskyplné 
náruči alespoň jednoho rodiče zajišťujícího 
pro něj stabilní a bezpečný domov."

Chcete-li se o možnostech náhradní rodinné 
péči dozvědět více, můžete se obrátit na od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu měst-
ské části Praha 11 na tel. 267 902 117. 

 Gabriela Hostomská,  
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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• O čem by doopravdy měl být projekt „Spolu 
za lepší 11”? | Projekt participativního rozpočtu 
Spolu za lepší 11 se bude letos konat již podru-
hé. Měl by umožnit obyvatelům Jižního Města roz-
hodnout o části finančních prostředků z rozpočtu 
městské části a o účelu jejich využití. 
Nemohu však souhlasit s názorem radního Duš-
ky, pod nějž tento projekt spadá, že cílem je pře-
rozdělit určité „zanedbatelné“ množství peněz 

(6 mil. Kč!), nejlépe online a s co nejmenší náma-
hou pro všechny... Smysl takového projektu by 
totiž měl být úplně jiný! Především by měl akti-
vizovat místní obyvatele a vtáhnout je do dialo-
gu o utváření podoby města, dát jim k tomu pří-
ležitost i návod. Radnici by měl naučit naslouchat 
občanům, jejich přáním a potřebám, a to nejen 
proto, že se rozhoduje o jejich vlastních penězích 
(z daní). Má být také způsobem, jak poznat, jaké 

jsou možnosti obce a kolik práce úředníků stojí 
i za těmi „nejobyčejnějšími” věcmi. Především ale 
přesvědčit obyvatele o tom, že jejich účast (tj. par-
ticipace) ve veřejném životě má smysl a přinese 
pozitivní změnu! Projekt Spolu za lepší 11 tak, jak 
je připraven, včetně netransparentnosti hlasování 
umožňující snadné obcházení pravidel, to ale pod-
le mého názoru prostě nesplňuje...
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Územní studie Háje | Bylo, nebylo, za devate-

ro horami a devatero řekami postavíme mrakod-

rap, který se bude hvězd dotýkat. Budou se na něj 

chodit koukat lidé z jiných království a budou tiše 

závidět…A teď vážně, do konce dubna probíha-

lo připomínkování územní studie Čtvrťového cen-

tra v okolí stanice metra Háje. V průběhu března 

proběhla dvě setkání s občany. První v Centru ar-

chitektury a městského plánování organizované 

Magistrátem hlavního města Prahy, druhá v ZŠ 

K Milíčovu, kterou pořádala městská část Praha 

11. Dále se občané mohli vyjádřit i během jednání 

Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Měst-

ská část bude k územní studii podávat připomínky, 

do kterých zapracovala i podněty občanů z výše 

zmíněných akcí. Dále bude městská část požado-

vat vypracování další varianty, která bude počítat 

se zachováním současné pochozí zóny. Piráti sami 

za sebe podali připomínky ke studii, které doplňují 

připomínky ze strany městské části.

 Josef Kocourek, Piráti

• Plány v dopravě na Praze 11 | Poprvé od 
ustanovení se sešla dopravní komise. Napláno-
vali jsme si dlouhodobější cíle, kterým se chce-
me věnovat. Seřadím je podle priority: Řešení 
parkování rezidentů (rozšíření kapacit parková-
ní), řešení parkování nerezidentů (P+R, zóny), 
dopravní uzly Háje a Opatov, tramvajová trať 

Jižní Město (ano x ne, kdy?), obytné zóny 
a zóny 30 v lokalitách, kde je to vhodné. Kro-
mě dlouhodobých plánů jsme se věnovali za-
krytí Spořilovské spojky, jejíž přípravy jsou na 
papíře hotovy a na magistrátu se nyní hleda-
jí peníze na provedení. Stavba částečně za-
sahuje i na území naší Prahy 11, proto jsme 

Radě doporučili apelovat směrem k magistrátu 
urychlenou realizaci zakrytí této rušné komuni-
kace a společný koordinovaný postup se sou-
sední MČ Praha 4. Komise hlasovala ke všem 
bodům jednohlasně, což považuji za perspek-
tivní výhled do budoucnosti.
 Ing. Ladislav Kos ml., Piráti 

• Proč pirátská radní pro školství nepodpo-
ruje konec hazardu na Praze 11? | Na březno-
vém Zastupitelstvu MČ Praha 11 jsem navrhl 
na doplnění programu jednání mj. bod „Nulová 
tolerance hazardu na Praze 11“. Proti zařazení 
tohoto bodu na jednání hlasovali pouze dva za-
stupitelé z Pirátské strany - radní pro dopravu 
Martin Duška a radní pro školství Zuzana Ujhe-
lyiová. Proč pirátská radní Ujhelyiová hlasovala 

proti návrhu tohoto bodu, ve kterém mělo ZMČ 
konstatovat, že hazardní jevy přináší patologic-
ké jevy jako zadlužování, krádeže, rozpad ro-
din i obecnou kriminalitu, a mělo požádat Radu 
MČ P11, aby navrhla nulovou tolerance hazar-
du na P11? Proč pirátská radní Ujhelyiová hla-
sovala proti návrhu bodu, který by např. umož-
nil jen v těsné blízkosti metra Háje zrušit OSM! 
hazardních provozoven, kolem kterých chodí 

každodenně jihoměstské děti do školy? Na tyto 
otázky pirátská radní pro školství Ujhelyiová ne-
odpovídá a mlčí. Přitom petici na podporu nu-
lové tolerance hazardu podepsalo několik set 
občanů Prahy 11. Zastupitelé Pirátů, ANO, 
TOP09/STAN a ODS však jejich názor odmítají 
vzít na vědomí. Za zrušení heren bude HPP11 
bojovat i nadále.
 Ing. Ladislav Kos st., HPP 11

• Petici „Nechceme zahušťovat Jižní Město další 
zástavbou“ jsme předali starostovi | Petice, kte-
rou podpořilo 197 občanů, se vymezuje proti pře-
dimenzované výstavbě v zelených plochách a ve-
řejných parkovištích na Praze 11. Požaduje, aby 
zeleň (zejména ve vnitroblocích) zůstala nezasta-
věná a aby byla využívána jako parky. Stejně tak 
veřejná parkoviště by měla být zachována k úče-
lu parkování a neměla by být zastavována (kromě 

lehkých parkovacích domů). Tyto požadavky jsou 
velmi aktuální. V současné době jsou pořizovány 
územní (zastavovací) studie Hájů, Roztyl a Opa-
tova, které navrhují výrazné zahuštění lokalit bez 
ohledu na skutečné potřeby obyvatel a ohledu na 
limity rozvoje z hlediska dopravní infrastruktury 
a zátěže životního prostředí. Hlasy koaličních za-
stupitelů (vč. Pirátů) bylo znemožněno projednání 
této petice na zastupitelstvu. Zastupitelé odmítli 

i další návrhy HPP11, a to např. zpracování bio-
logických průzkumů zelených ploch u metra Roz-
tyly a Opatov určených k zástavbě. Městská část 
by měla znát a chránit přírodní hodnoty na svém 
území a po investorech požadovat kompenzaci 
za jejich případné ničení. Na konci března se v ul. 
Choceradská kvůli výstavbě kácely 40leté stromy 
v plném květu. Byl to smutný pohled.
 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• Zastupitelé Prahy 11 se nechtějí zabývat 
územní studií v okolí stanice metra Háje. Proč? 
| Vzhledem k tomu, že 28. 3. 2019, kdy probíhalo 
5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11, bylo už 
známo, že termín pro podání připomínek k územ-
ní studii v okolí stanice metra Háje byl prodlou-
žen do 30. dubna, navrhla jsem zastupitelům, aby 
projednali připomínky MČ Praha 11 k této stu-
dii na dubnovém zasedání zastupitelstva. Žádný 

z koaličních zastupitelů pro můj návrh nehlasoval. 
Pro nebyli ani zastupitelé z JM-ND. Na konci zase-
dání zastupitelstva se ukázalo, že vyjádřená ne-
chuť byla pochopitelná. Vždyť jediný klub, který 
podal odboru územního rozvoje své připomínky 
ke studii tak, jak bylo požadováno v harmonogra-
mu projednávání studie na MČ, byl klub HPP11. 
Na dubnové zasedání zastupitelstva rada MČ pro-
jednání studie nezařadila. To, že navíc nedodržela 

nastavený harmonogram a 1. 4. 2019 na zase-
dání rady připomínky neprojednala, je vzhledem 
k posunutí konečného termínu omluvitelné. Budu 
tedy znovu přímo na zasedání zastupitelstva 
11. 4. 2019 požadovat zařazení projednání územ-
ní studie do programu zastupitelstva. V době, kdy 
čtete tento článek, již zřejmě víte, zda můj apel byl 
či nebyl vyslyšen. 
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

• Stanovisko JMND k záměru výstavby P+R 
Opatov | Záměr, který byl veřejnosti předsta-
ven, považujeme za nepovedený, nešťastný a ob-
čanům Jižního Města nic nepřinášející. Jako ne-
vhodné se nám jeví samotné umístění stavby 

v těsné blízkosti DPS Šalounova. Další nelogič-
ností se také jeví fakt, že objekt je vzdálen od 
stanice metra Opatov až neuvěřitelných 500 me-
trů místo toho, aby byl umístěn přímo u stanice 
metra. Výstavba P+R Opatov také nesníží deficit 

parkovacích míst v přilehlých rezidenčních částech 
Jižního Města.
Především z těchto důvodů tento projekt odmítá-
me a požadujeme jeho zrušení. 
 Mgr. Dalibor Mlejnský, JM-ND

• Zrušené parkoviště Ledvinova | K 31. 10. 2018 
byla vypovězena nájemní smlouva nájemci hlídané-
ho parkoviště v ul. Ledvinova. Toto hlídané parkovitě 
s počtem necelých 100 parkovacích míst oscilovalo 
v obsazenosti někde okolo 90 %. Bylo by pochopi-
telné, že po výpovědi z nájmu u tohoto oblíbeného 
hlídaného parkoviště bude následovat výběrko na 
nového provozovatele. Bohužel opak je pravdou. 
Z tohoto parkovacího prostoru bylo odstraněno 

oplocení, osvětlení atd. V současné době se zde 
místní bojí v noci parkovat z důvodu strachu o své 
auta. Tato plocha je v současnosti poloprázdná a vo-
zidla, která dříve toto hlídané využívala, parkují na 
již přeplněných okolních ulicích. S nelibostí místních 
občanů s tímto stavem se bohužel setkáváme per-
manentně. Toto parkoviště je svojí polohou předur-
čeno k pořízení několikapatrového park. domu, kte-
ré výrazně zkapacitní parkovací místa v této oblasti. 

Tímto oslovujeme místí k vyjádření svého názoru 
k tématu „zřízení parkovacího domu na této ploše“. 
Své názory můžete vyjádřit na našem FB: Jižní Měs-
to–náš domov, popřípadě e-mailem na soucekp@
praha11.cz. Tímto vyzýváme radnici k urychlenému 
znovuobnovení hlídaného parkingu a urychleným 
krokům, které povedou k vybudování parkovacího 
domu. Vše je nutno komunikovat s občany. 
 Ing. Petr Souček, JM-ND

• Víte, proč se na Praze 11 všude staví? Staň-
te se členy spd | Neúnavně bojujeme proti ghet-
tu v objektech Sandra, Opatov, Zahrady Opatov, 
proti zástavbě zeleně, proti rušení parkovacích 
míst. Prosazujeme nová parkovací místa a přede-
vším Jižní Město pro stávající obyvatele. Nepotře-
bujeme výstavbu nových paneláků a desetitisíce 
nových bytů a kanceláří. Jsme zde pro stávajících 

80 000 obyvatel Prahy 11. Praha 11 potřebu-
je nemocnici, nové domovy důchodců pro stáva-
jící obyvatele, 30 000 nových parkovacích míst. 
Proto nechceme dát developerům všechny vol-
né plochy k zabetonování. Máme potřeby stáva-
jících obyvatel a ty nové nepotřebujeme, protože 
pak budou ve stejných problémech jako my: nebu-
dou mít kde zaparkovat, nebudou mít parky a letní 

výheň udělá z Jižního Města peklo. Ještě to může-
me zastavit:
My jasně říkáme, že neomalenou výstavbu na Pra-
ze 11 nechceme. Říkáme to jasně před volbami 
i po volbách. Naše hlasování jsou svědky toho, že 
vás nezradíme. Ozvěte se nám na praha11@spd.
cz a staňte se členy SPD. 
  Libor Pechmann, SPD

• Spolu za lepší 11 | Na začátku dubna se konala 
první dvě úvodní setkání k participativnímu rozpočtu 
- Spolu za lepší 11. Uchazeči měli možnost si ověřit, 
zda jsou jejich nápady vhodné pro zařazení do pro-
jektu. Letošní ročník organizuje společnost Agora 
CE. Koordinátorkou projektu je Alžběta Plocová, na 

kterou se občané mohou obracet se svými nápady 
ještě dříve, než je oficiálně odešlou, a ona jim ochot-
ně poradí s úpravou projektu tak, aby bylo možné jej 
zařadit do hlasování.  V průběhu setkání jsme nara-
zili na některé otázky, nad kterými by bylo vhodné se 
v následujících ročnících zamyslet. Jedním z nich je 

například systém hlasování, který by ovšem vyžado-
val větší investici MČ do systému „Konto občana”. 
Doufám, že letošní ročník bude úspěšný a do projek-
tu se přihlásí mnoho zajímavých návrhů. Více infor-
mací se dozvíte na www.spoluzalepsi11.cz.
 Mgr. Zuzana Böhmová, Piráti

Pokračování na straně 28
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BEZPEČNÝ DOMOV 
ZAČÍNÁ DVEŘMI

Platí od 1. 4. do 31. 5. 2019
NA PANKRÁCI 79, PRAHA 4 
+420 777 335 878 | WWW.NEXT.CZ

• NEDOVOLÍM ZÁSTAVBU PRAHY 11 | Váže-
ní spoluobčané, v současnosti jsme my obyva-
telé pod útokem developerů. Územní studie Na 
Jelenách – Opatov, Háje i chystaná územní studie 
Roztyly hovoří o statisících metrech kancelářských 
ploch a desetitisících bytech. Zapomeňte na zeleň 
a louky. Všechny volné louky a prostranství byly 
pod cenou rozprodány a nyní mají být brutalistic-
kým způsobem zastavěny!

Zapomeňte na vilky a družstevní paneláky o čty-
řech patrech. Tady půjde o dvacetipatrové pane-
láky, které budou korunovány ještě brutálnějšími 
mrakodrapy se statisíci metry kancelářské plochy. 
Doslova všude vyrostou nová betonová monstra.
Váš život na Jižním Městě se změní v hrůzostraš-
ný horor. Garantuji vám, že pokud se něco nezmě-
ní, odstěhujete se, protože novou podobu Prahy 
11 nelze přežít! 

Máme poslední šanci: semknout se do akčních 
skupin obyvatel a jako skupina obyvatel podat sé-
rii žalob na viníky současného stavu a dotáhnout 
do konce vrácení všech pozemků do rukou měst-
ské části Praha 11. Žádám po – vás nenechte mě 
v tom, prosím. Praha 11 je naše, nenechme si ji 
ukrást. Připojte se sms 777 797 999 nebo pra-
ha11@spd.cz 
 Robert Vašíček, SPD

• Otevřeme radnici lidem | Náš nový starosta 
Jiří Dohnal v rozhovoru pro Blesk uvedl, že v rám-
ci rozvoje P11 je stěžejní komunikace s obyvate-
li. „Jestliže se objeví nějaký stavební záměr, tak je 
důležité jej neskrývat před veřejností, ale naopak 
veřejnost zapojit do rozhodování o něm.“ Přes-
to spolu s dalšími koaličními zastupiteli vč. Pirátů 
vytrvale odmítá návrh HPP11 zpřístupnit komise 
rady pro občany P11 tak, aby se mohli účastnit 

jednání těchto poradních orgánů rady, vznášet na 
nich své podněty a připomínky a přímo se tak za-
pojit do procesu rozhodování. Vyzýváme zejmé-
na k otevření Komise územního rozvoje, kde se 
projednávají stavební projekty ještě předtím, než 
investor požádá o územní rozhodnutí. Komise 
řeší, jak stavební projekt zapadá do urbanistické 
struktury území i jeho dopad na životní prostředí. 
Městská část tak může ovlivnit klíčové parametry 

staveb, jako jsou výška, celková hmota či počet 
parkovacích stání. Praha 4 dokonce písemně obe-
sílá své obyvatele, kteří by mohli být dotčeni vý-
stavbou, s pozvánkou na jednání komise. Poradní 
orgány zastupitelstva – výbory (pro územní roz-
voj, finance, kontrolu a pro digitalizaci) jsou veřej-
né. Zveme Vás na jejich jednání, o kterých se nej-
lépe dozvíte na webu P11. 
 Ing. Jiří Štyler, HPP 11

• Úklid náměstí pod Blankytem | Vážení spoluo-
bčané, v pondělí 1. dubna členové a příznivci HPP 
11 provedli celkový úklid náměstí pod Blankytem 
v Matúškově ulici. Prostor byl velmi zanedbaný, 
potýkali jsme se s nepořádkem, kterým byl nako-
nec naplněn celý kontejner. Vysázeli jsme zde kvě-
tiny. Zjistili jsme, že místo působilo zašle i kvůli le-
titému nánosu listí, jehličí a odpadků. S potěšením 
konstatuji, že po provedení úklidu náměstí velmi 

prokouklo, po ostříhání popínavých rostlin a od-
stranění nepořádku se ukázaly i velmi zachovalé 
původní obklady v celé své kráse. Naše akce vzbu-
dila mezi místními obyvateli značný zájem, za pozi-
tivní ohlasy ještě jednou děkuji. Na místě jsme se 
přesvědčili, že prostranství i přes celkovou zaned-
banost stále plní svůj účel – lidé se tam setkáva-
jí, sedí a čtou si knížky, hrají si zde děti, které mají 
možnost na volném prostranství okolo fontány 

jezdit na tříkolkách a kolech. Závěrem bych rád po-
děkoval Ivaně Hovorkové, Aleně Čápové a Micha-
lu Malinovi za perfektně odvedenou práci. Fotky 
z naší akce jsou ke zhlédnutí na FB a webu HPP 
11. Co si myslíte o budoucnosti náměstí pod Blan-
kytem vy? Opravdu potřebuje přestavbu a kácení 
navrhované radnicí? S přáním krásného prožití jara 
za HPP 11
 Václav Tejkl, HPP 11

• Hospodaření se srážkovou vodou | V případě 
nové zástavby je nezbytné zohlednit klimatickou 
změnu a přijmout adaptace na sucho v souladu 
s legislativou ČR i EU. Na území Jižního Města 
jsou projednávány tři územní studie v lokalitách 
Opatov-Na Jelenách, Roztylech a na Hájích. Ur-
banizace znamená nárůst zpevněných ploch, což 
vede k urychlení odtoku vody, vysušování území 
a ke zvýšení efektu tepelného ostrova, kterým 

se vyznačuje městská zástavba. Vyšší intenzi-
ta zástavby (zahušťování) tak nemusí znamenat 
vyšší kvalitu a pohodu bydlení, příznivé životní 
prostředí. Studie neobsahují žádné údaje o roz-
sahu zastavěných, zpevněných ploch, pouze ko-
eficienty zastavěnosti stavebních bloků. Není do-
ložena bilance odtokových poměrů v území před 
zástavbou a po ní. Chybí hydrogeologické posou-
zení území z hlediska zasakování vod a ochrany 

podzemních vod. Není doloženo komplexní pro-
věření a posouzení možných řešení hospoda-
ření s dešťovými vodami, přestože se jedná 
o problematiku, která významně podmiňuje vyu-
žití a uspořádání území. Alibisticky je odsouváno 
do územního řízení. Dokumentace bez doplnění 
nenaplňují požadavky územní studie ve smyslu 
§ 30 stavebního zákona. 
 RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

Inzerce

• MAMINKY, DÍKY! | 12. května opět oslavíme 
Den matek. Mateřská láska je jedinečná tím, že 
je viditelně bezvýhradná a nic nečeká zpět – snad 
jen pokračování sebe sama. Proto jsme také jako 
lidstvo zde, navzdory všemu zlu, které je všudypří-
tomné, lepí se na nás a chce nás ovládnout. Že je 
s pravou láskou neslučitelné, nosí v povědomí ka-
ždý z nás. Proto se stále najdou lidé, kteří druhým 

pomáhají bez ohledu na vlastní prospěch. Lež, 
přetvářka, ziskuchtivost, sobectví, nenávist, lho-
stejnost – všichni tušíme, že do života ani do po-
litiky nepatří, nám všem škodí a nejvíc tomu, kdo 
jim podléhá. Možná si představujeme, že máme 
před sebou důležité úkoly, pro které je třeba tu 
a tam slevit. Kdyby takhle uvažovaly maminky, už 
dávno by se lidstvo samo zničilo. Mám tu čest být 

služebně nejstarším zastupitelem Prahy 11, od r. 
1989. Zážitky ze ZMČ by mě opravňovaly k hlubo-
kému pesimismu. Jsem ale také šestinásobným 
dědečkem a láska, kterou v široké rodině i u mno-
ha známých vidím, mi říká, že stále není pozdě. 
Dokud vy na svou úlohu nezapomenete, máme 
šanci. Díky vám, maminky! 
 Ing. Václav Šmrha, HPP 11/KDU-ČSL
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz

Každých 14 dní připravujeme 
novou akční nabídku:
Z nabídky pro Vás vybíráme:

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Vepřová plec s kostí 104,90 Kč 94,90 Kč

Debrecínská pečeně 194,90 Kč 174,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí  
od 29. 4. – 10. 5. 2019, 

nebo do vyprodání zásob. 

Široká nabídka masných výrobků 
z vlastní výrobny.

Maso pro vás bouráme denně 
čerstvé. Přijďte, těšíme se na vás!
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Moderní firma 
EKOLANDIA s.r.o. 

  Nabízíme zaměstnání v moderní jídelně 
základní školy v lokalitě Praha 4 Chodov.

  Práce na DPP - 120,-Kč/hod, 20 hodin 
týdně - od pondělí do pátku 11.00-15.00. 

  Nabízíme denně oběd zdarma. 

  Hledáme především zájemce 
o dlouhodobou spolupráci. 

  Vhodné pro důchodce. 

  Nástup možný ihned.

přijímá 2 nové zaměstnance 
na výdej stravy a mytí nádobí na Praze 4.

EKOLANDIA s.r.o. 
přijímá 2 nové zaměstnance 
na výdej stravy a mytí nádobí na Praze 4.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte 
na čísle: +420 734 854 704
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BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí in-
vestici pro moje děti. Nevadí i právně 
komplikované případy. Výkup bytu 
i s věcným břemenem na dožití možný. 
Děkuji za nabídku, tel.: 728 384 509

• Hledám jakýkoliv byt na Jižním 
Městě ke koupi jako investiční příleži-
tost. Mám hotovost, jsem soukromý 
zájemce. Tel.: 704 371 112

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. 
Přijďte se s námi ZDARMA poradit 
do našich kanceláří: Krejnická 2021/1 
a Steinerova 608/4 na telefonu 
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.: 725 911 070

• Přímý zájemce koupí byt. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Na 
velikosti a stavu bytu nezáleží. Na 
vystěhování nespěchám. Vyplatím 
dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 
608 661 664

• Koupím chalupu, domek nebo 
chatu s dobrým dojezdem do Prahy. 
Může být i před rekonstrukcí. Děkuji 
za nabídku, tel.: 720 031 400

• Hledám ke koupi byt 3+kk a větší 
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Pů-
vodní stav nevadí. RK prosím nevolej-
te. Tel.: 721 606 214

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

• HLOUŠEK REALITY Realitní cent-
rum 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 po-
radenství a odhady cen bytů. Vestibul 
metra Opatov, tel.: 272 927 497, 
732 237 741, www.hlousekreality.cz

• Koupím byt v Praze s věcným bře-
menem. Majitele nechám bydlet, no-
tář. právní záruky zajištěny. Tel.: 736 
744 687

• Koupím byt v Praze. Financování 
zajištěno, koupě možná i s věcným 
břemenem na dožití. Děkuji za nabíd-
ku tel.: 725 753 743

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

• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo 
větší do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. 
Dlouhodobě, lodžie výhodou, ale ne-
musí být, centrum do 30 minut. Zaří-
zení na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
605 845 088

• Pronajmeme nebytové prostory 
(68 m2) nedaleko stanice metra Háje. 
Tel.: 723 933 812

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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, 
BATERIE, odpady, topení. Rozvody 
vody a instalace. Připojení myček, 
praček. Rekonstrukce rozvodů. 
Kvalitně, levně se zárukou. Včetně 
víkendů. Tel.: 602 377 213

• Nabízíme malířské a lakýrnic-
ké práce, štukování, stěrkování 
stěn i stropů, tel.: 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz

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

•!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozum-
nou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 
773 484 056

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
obklad, dlažby. Malířské a boura-
cí práce, odvoz suti. Rekonstrukce 
jader, domky, nebyt. prostor. Ro-
zumné ceny. Tel.: 603 538 738,  
marti.dvorak@centrum.cz

• Nabízím stavební a obkladačské 
práce, rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 777 262 472, 777 
256 217

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

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

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALA-
CE TV, satelitu, set-top boxu, DVD, 
radiomagnetofonu. Servis malých 
domácích elektrospotřebičů. m: 739 
049 499

• 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

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

• Rekonstrukce, dlažby, obklady, 
malování, štukování, bytová jádra, 
pokládka plovoucích podlah a jiné 
práce. Marián Vojtek tel.: 608 217 
581, rekonstrukce.mv@seznam.cz

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuza-
na Šemlová – opravy, úpravy oděvů 
a bytového textilu. Zdiměřická 1446, 
Praha – Jižní Město. Otevřeno po–čt 
10:00–18:00, pá 10:00–14:00. Tel.: 
734 487 143

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

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

• Čištění koberců (malé plochy od 
400,- Kč), sedaček, židlí profistrojem 
extrakční metodou (na vlhko). Pracu-
jeme také o víkendech. Doprava po 
Praze zdarma. Tel.: 737 566 189

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeř-
nické služby u zákazníka doma, v prá-
ci... www.kadernice-do-domu.cz. 
T.: 777 285 669

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

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

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ 
TAPET, štukování, malířské a lakýr-
nické práce a jiné úpravy bytů pro-
vede Miroslav Rychlý. Tel.: 604 517 
565, e-mail: mirekrychly@seznam.cz, 
www.stukmalba.cz

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

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

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

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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, 
videí, DVD, hifi věží, videokamer, po-
čítačů, monitorů atd. Rozumné ceny. 
AVC SERVIS – tel.: 222 361 720, 
mob.: 602 390 630

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

Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00
www.re-max.cz/cool

604 438 177

http://www.karieracool.cz/
nebo zavolejte

Uvažujete o změně 
kariéry?

Martin Dohnal
martin.dohnal@re-max.cz
731 631 220   

Vladimíra Richterová
vladimira.richterova@re-max.cz
777 347 802

Tetyana Chulipa
tetyana.chulipa@re-max.cz
703 180 508

Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za 
nejvyšší možnou cenu?

Nechte starosti na nás! Zvolte jistotu a garanci 
kvality našich služeb. 

Již 10 let působíme ve Vaší lokalitě. Společně, 
bezpečně, s jistotou. 
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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
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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 

• Řemeslnické práce kvalitně od 
soukromníka, topení, voda, plyn, 
elektřina. T. 602 200 270

• Uzdravující terapie a masáže, in-
dická masáž hlavy, končetiny, záda 
(rodilý Ind), SRT terapie vč. aroma-
terapeutické masáže celého těla, 
Praha 11, tel.: 724 109 799, www.
vimana-art.webnode.cz

• Sekáme trávu, řežeme živé plo-
ty a keře, čistíme zarostlé pozemky 
a provádíme prořez trávníků verti-
kutátorem. Máme motorovou techni-
ku a přívěs na bioodpad. T.: 724 006 
275. www.pvj-group.cz

• Instalatérské práce – výměny 
a opravy baterií, WC, připojení pra-
ček, myček, plynových spotřebičů, 
i čištění odpadů, výměny rozvodů. 
Tel.: 737 384 001

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ  U MET-
RA HÁJE, P 4 - rozvody, SJM, výživ-
né, trestní právo, pohledávky, dědic-
tví, smlouvy , exekuce atd. Tel.: 606 
125 069, causa@cmail.cz

• Stěhovací a vyklízecí práce pro-
vádíme již 8 let. Máme zkušenosti, 
svaly, vybavení a kvalitní vozový 
park. Svátky a víkendy bez příplatků. 
Km po Praze zdarma. 727 943 277 
www.stehovanikrbec.cz 

• Hodinový manžel – údržba domác-
ností a zahrad, tel.: 608 926 974, 
www.hodinovy-manzel-michal.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, 
výměna skel, seřízení kování, žaluzie 
a parapety. Tel.: 737 202 354

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vi-
nyl, koberce, plovoucí podlahy. Ná-
vštěva se vzorky, zaměření a cenová 
kalkulace ZDARMA. E-mail: blaha-
podlahy@seznam.cz, mob. 604 623 
052

• Firma zabývající se kompletní 
rekonstrukcí bytových a nebyto-
vých prostor. Provádíme rekonstr. 
bytů, bytových jader, kanceláří. Web:  
www.rek-bachr.cz. Tel.: 732 359 883

OSTATNÍ

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

• Ordinace praktického lékaře So-
crates medical, P4, poliklinika Hviez-
doslavova 1600/6,1. patro přijímá 
k registraci nové pacienty. Smlouvy 
s pojišťovnami máme. Tel.: 267 914 
143, mob.: 721 479 023

Nabídka volné kapacity zbylých parkovacích míst  
na Praze 11 – Chodov – Háje. 
Osobní, firemní, dodávky, busy, nákladní, moto.  
24 hodin hlídané NONSTOP parkoviště 
Brechtova-Míroveho hnutí Praha 11. 
Vjezd od pumpy OMV.
Kontakt: 774 000 092, cerny.parking@seznam.cz
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kultovní MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK
   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

NP_92x63_Holmes.indd   1 15.04.19   15:03
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Děkuji všem svým klientům z Jižního Města za podporu v soutěži.

Nejlépe hodnocený makléř ČR za rok 2018
V celostátní soutěži realitních makléřů zvítězil 
Ing. Zbyněk Hloušek z Jižního Města, který získal 
nejvíce hlasů od veřejnosti i od odborné poroty.

Ing. Zbyněk Hloušek 
specialista na Jižní Město, Prahu 4 a 10
Tel.: 732 237 741, www.zbynekhlousek.cz

1. místo v ČR  1. místo v Praze     Cena odborné poroty

BANNER_KLIC_188x63_2.indd   1 23.04.19   12:46

RV
19

0
0

85
7/

01

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2019 K 90. VÝROČÍ SOUBORU

              POPRVÉ V YSTOUPÍ

130 ČLENŮ SOUBORU

POD Z ÁŠTITOU PREZIDENTA ČR PANA MILOŠE ZEMANA

W W W.ALEX ANDROVCI.CZ

13 KONCERTŮ  ·  8 MĚST ČR  ·  KVĚTEN 2019
VSTUPENK Y V SÍTI

 
Řádková inzerce:
Tel.: 733 720 744, 

E-mail: radkova.inzerce@regvyd.cz
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22. KVĚTNA  
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

22.– 26. KVĚTNA 
SLEVY AŽ 30 %*

*SLEVOVÁ KNÍŽKA NA INFOSTÁNCÍCH 
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