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Potřebujete poradit s prodejem bytu?
REALIŤÁK ROKU JE TU PRO VÁS

V celostátní soutěži realitních makléřů zvítězil zkušený makléř 
z Jižního Města Ing. Zbyněk Hloušek, který získal nejvíce hlasů 
od veřejnosti i od odborné poroty.

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

DOMLUVTE SI ZDARMA KONZULTACI A VYUŽIJTE OVĚŘENÝCH SLUŽEB REALIŤÁKA ROKU A JEHO TÝMU

Tel.: 732 237 741      www.ZBYNEKHLOUSEK.cz       www.HLOUSEKREALITY.cz       Vestibul metra Opatov

Ing. ZBYNĚK HLOUŠEK
REALIŤÁK ROKU, certifi kovaný realitní makléř

Ing. Jakub Vais
certifi kovaný realitní makléř

PhDr. Jana Hloušková
certifi kovaná realitní makléřka

INZ_KLIC_Hlousek_188x130.indd   1 20.05.19   12:08
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Nájezd omezen na 20 000 km/rok v délce nájmu 48 měsíců, bez služeb, poskytovatel ALD Automotive s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Více 
u prodejců Renault. Renault MEGANE Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,5–7,5 (l/100 km), emise CO2 124–134 (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 
MEGANE Grandtour

Nová generace motorů TCe GPF
Splátka operativního leasingu od 5 200 Kč bez DPH

Renault doporučujeRenault doporučuje

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

Renault doporučujeRenault doporučuje
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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.
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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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měsíc květen je již za námi a pomalu a jistě začíná letní období letošního roku. Léto je vhodné např. k relaxaci, 
odpočinku, čerpání dovolené, cestování, prožití kulturních zážitků, opravě a údržbě vašich chat a chalup, návště-
vě vašich příbuzných a známých. V mém případě letos na odpočinek nezbývá mnoho času, jelikož jsme na radnici 

společně nastartovali několik důležitých témat a procesů, které budou v nejbližší době vyžadovat zapojení a součin-
nost všech členů rady naší městské části. 

Jak jsem již v minulém čísle uváděl, spustili jsme plánovanou rekonstrukci multifunkční budovy SANDRA, kdy ve druhém červ-
novém týdnu dojde k fyzickému předání staveniště realizační firmě, společnosti HOCHTIEF CZ a. s. Po dokončení stavebních prací 
bude naše městská část disponovat celkem o 174 ubytovacích jednotek více pro obyvatele Jižního Města.

V pátek 10.5. 2019 jsem se také sešel s panem Vladimírem Kořenem, starostou města Říčany. Cílem schůzky bylo především 
navázání vzájemné spolupráce. Kromě jiného jsme jednali o oblastech dopravy, participace a územního rozvoje. Za sebe musím 
konstatovat, že pan starosta dělá svoji práci velmi dobře a je pro mne velkou inspirací. Dohodli jsme se, že v navázané spolupráci 
budeme dále pokračovat.

V současné době je uzavřena pěší lávka nad ulicí Opatovská, která spojuje tzv. Terasy Opatov (budova bývalého KD Opatov) 
a polikliniku Opatov. Důvodem je skutečnost, že po mostní prohlídce byl konstatován její nevyhovující technický stav, na který bylo 
nutné reagovat okamžitým zákazem užívání. Pracovníci úřadu městské části nyní intenzivně pracují na co nejrychlejším řešení situ-
ace, která pravděpodobně povede k náhradě této stavby. Prosím z tohoto důvodu o vaši součinnost, o dalším vývoji situace vás 
budeme neprodleně informovat. Zároveň vás informuji o tom, že v blízké době dojde také k zahájení rekonstrukce lávky přes dál-
nici D1, která se nalézá v těsné blízkosti obchodního centra Chodov a spojuje tuto oblast s tzv. starým Chodovem. Na tuto rekon-
strukci jsme získali od hlavního města Prahy finanční dotaci ve výši 2,5 mil. Kč :-)

Slíbil jsem a deklaroval, že povedu radnici transparentně a otevřeně. Proto je samozřejmé, že každý měsíc zorganizujeme ně-
kolik veřejných setkání s vámi, obyvateli našeho Jižního Města. Témata setkání pro měsíc červen jsou: bezpečnost, spolupráce 
s SVJ a BD a možnost řešení dopravy v oblasti starého Chodova, která by měla v případě realizace zlepšit stav parkování. Těším 
se na setkání s vámi.

Přeji Vám pěkné nadcházející léto.

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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4 Zprávy z Rady MČ

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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ ⟶ 
Usnesení RMČ

  
Dočasné uzavření a změna adresy  
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v důsled-
ku stěhování bude Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 ve 
dnech 3. 6. – 7. 6. 2019 zcela uzavřen. Od 
10. 6. 2019 bude odbor působit na nové 
adrese Roztylská 1/1860, Praha 4, tedy 
v objektu vedle Gymnázia Educanet na roz-
hraní Chodova, Šeberova a Kunratic. Do-
pravní dostupnost odboru je zajištěna ze 
stanice metra Chodov nebo Háje autobu-
sem č. 154 a 197 (zastávka Na Jelenách), 
ze stanice metra Opatov a Chodov auto-
busem č. 177 (stanice Volha), nebo auto-
busem č. 203 ze stanice metra Háje (za-
stávka Volha).

Za případné komplikace se předem 
omlouváme.

Odbor kancelář starosty 
oznamuje, že 8. zasedání členů 

Zastupitelstva MČ Praha 11 
proběhne ve čtvrtek 13. 6. 

2019 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. 

  
Praha 11 si připomněla konec druhé 
světové války 

Již tradičně proběhl 9. května na chodov-
ském hřbitově vzpomínkový pietní akt 
k výročí vítězství protifašistické koalice 
nad nacistickým Německem a osvobození 
Československa. Vedle zahraničních dele-
gací a zástupců Českého svazu bojovníků 
za svobodu se jej zúčastnili i představite-
lé jedenácté městské části: „Vzpomínejme 
na hrdinství a podporu lidí, kteří volali o po-
moc prostřednictvím rozhlasu. Opakujme 
jména hrdinů a pokloňme se neznámým 
padlým vojákům. Důstojně a tak, jak nej-
lépe umíme, si připomínejme konec druhé 
světové války. V tichosti se skloňme před 
památkou lidí, kteří prožili nejhorší válku 
v dějinách lidstva a svoji životní pouť ne-
skončili v náručí matek, manželek a dětí, 
ale právě na tomto místě. Čest vaší památ-
ce,“ uvedl při této příležitosti starosta Jiří 
Dohnal (Piráti).

  
ZŠ Mendelova otevřela nově  
zrekonstruované hřiště  

Květen patřil v Základní škole Mendelo-
va především sportu: po komplexní rekon-
strukci se zde jak pro žáky školy, tak veřej-
nost otevřelo víceúčelové hřiště.

Součástí rekonstrukce, na níž investiční 
dotací významně přispěl Magistrát hl. m. 
Prahy, byla oprava atletického oválu, roz-
běhové dráhy pro skok daleký a volejbalo-
vého hřiště, dále výměna povrchů, oplocení 
i drenážního systému pro odvodnění mul-
tifunkčního hřiště a instalace nových sítí. 
Nově zde navíc vznikly tenisové kurty. 

„Pro nás je tato rekonstrukce určitým vzo-
rem, stejnou cestou proto půjdeme i u dal-
ších školních hřišť, která potřebují renovaci. 
Napadají mě minimálně dvě, a to hřiště ZŠ 
K Milíčovu a ZŠ Pošepného nám., která bo-
hužel nejsou v ideálním stavu,“ uvedl Mgr. 
Jan Stárek (TOP 09-STAN), radní MČ Praha 
11 pro sport, kulturu a volný čas

  
Programové prohlášení Rady MČ  
Praha 11 na období 2019–2022   

Už za tři roky by se z Jižního Města moh-
la stát moderní, rodinná čtvrť plná zeleně. 
Právě takový je totiž cíl stávající Rady měst-
ské části, která koncem dubna představila 
na tiskové konferenci své programové pro-
hlášení na období 2019–2022. „Jsem rád, 
že se nám podařilo plně dostát závazku 
v koaliční smlouvě a předložit programové 
prohlášení v avizovaném termínu, tedy do 
30. dubna. Mezi naše aktuální priority pat-
ří především zlepšení dostupnosti bydlení, 
rozšíření parkovacích kapacit a dokončení 
již nastartovaných projektů, konkrétně do-
stavby Starochodovské školy a rekonstruk-
ce ubytovny Sandra,“ uvedl starosta měst-
ské části Jiří Dohnal (Piráti).

Další investiční prostředky pak budou podle 
místostarosty pro majetek a investice Ing. 
Ondřeje Prokopa (ANO) směřovat hlavně 
do revitalizace veřejného prostoru: „Řada 
míst v Praze 11, ať už se jedná o parky, 
školské budovy, chodníky nebo třeba dět-
ská hřiště, byla léta zanedbávaná, což nyní 
hodláme napravit,“ dodal.  

Vedle potřebných oprav a rekonstrukcí zde 
bude hrát hlavní roli zeleň, která má v síd-
lištní panelové zástavbě neocenitelnou 
funkci: „Vzhledem ke stále většímu suchu 
spojenému s globálními klimatickými změ-
nami chceme zintenzivnit tempo revitaliza-
cí vnitrobloků a dalších veřejných pobyto-
vých ploch a v maximální možné míře zde 
rozvíjet zeleň, která má ochlazovací funk-
ci. Přidáme se také k hl. m. Praze a dalším 
městským částem, které jsou zapojeny do 
projektu Národní síť Zdravých měst ČR,“ 
vysvětlil Mgr. Jakub Lepš (TOP 09-STAN), 
místostarosta městské části pro životní 
prostředí. 

Úlevu občanům v parných létech pak pod-
le Lepše navíc přinese instalace nových 
vodních prvků - a pokud se podaří najít 
vhodný pozemek, tak i venkovního kou-
paliště, s jehož zřízením radnice dlouho-
době počítá. Do proměny Jižního Měs-
ta se budou nicméně moci zapojit také 
jeho obyvatelé. Jak? Například prostřed-
nictvím pokračujícího projektu participa-
tivního rozpočtu. Přístup k informacím 
o chodu městské části chce zároveň její 
vedení občanům usnadnit digitalizací úřa-
du: v nadcházejících letech dojde k zave-
dení elektronické úřední desky, opendat 
nebo „rozklikávacího“ rozpočtu.

Tím však výčet chystaných novinek zdale-
ka nekončí. Seniorům a handicapovaným 
by měla každodenní život zlepšit například 
možnost využívat dotované taxi, které je 
doveze k lékaři, na nákup či jinou pochůz-
ku, která by pro ně jinak byla komplikovaná. 
Děti se zase mohou těšit na nové doprav-
ní hřiště, které se radní zavázali vybudovat, 
ty starší pak na adrenalinový park, kde jim 
bude k dispozici skatepark, pumptrack či 
parkour.

Kompletní programové prohlášení Rady 
MČ Praha 11 naleznete na webových 
stránkách MČ Praha 11 www.praha11.cz 
v sekci Radnice → Rada MČ → Programové 
prohlášení Rady MČ Praha 11.
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Regenerace veřejného prostranství

Srdečně Vás zveme na veřejné setká-
ní k regeneraci prostranství mezi ulicemi 
Kosmická, Horčičkova a Mendelova.

Městská část zde představí studii revita-
lizace veřejného prostranství, kterou v říj-
nu loňského roku zpracovala společnost 
Ars Fabrica, s.r.o. Setkání se vedle pra-
covníků odboru územního rozvoje Úřadu 
MČ Praha 11 zúčastní i pracovníci dalších 
odborů a zpracovatel studie. Studii a dal-
ší informace k regeneraci této lokality na-
leznete na webových stránkách městské 
části www.praha11.cz v sekci Územní 
rozvoj a regenerace → Činnost Odboru 
územního rozvoje ÚMČ Praha 11 → Po-
bytová veřejná prostranství vhodná k re-
generaci → lokalita č. 28 a 39.

Těšíme se na Vás!

Zprávy z rady připravila Anna Kočicová,  
tisková mluvčí

Kdy: 25. 6. 2019 od 18.00 hodin
Kde: ZŠ Mendelova 550/2, Praha 4

Co se děje kolem Interlovu
Areál bývalých jatek Interlovu nedaleko metra C Roztyly donedávna nepatřil mezi 
vyhledávaná místa Prahy 11. Přitom navazuje na Krčský les, který denně navštěvují 
rodiny s dětmi, běžci, cyklisté a pořádají se zde různé sportovní i kulturní aktivity. 
Před několika lety ale došlo k úpravě a vyčištění první části nad areálem Interlovu, 
v těsné blízkosti restaurace Za Větrem, a dnes patří tento udržovaný veřejný park 
s discgolfovým hřištěm, lavičkami a krmelcem pro lesní zvěř k vyhledávaným místům 
pro procházky i aktivní odpočinek. Tím však zvelebování plochy mezi magistrálou 
a Krčským lesem nekončí, další úpravy budou v brzké době pokračovat.

Letos se nově budovaný park, který plynule 
navazuje na areál Interlovu, postupně roz-
růstá o další části. Nevzhledné plochy byly 
vyčištěny a terén vyrovnán. Byly odvezeny 
tuny betonu, suti a odpadků, které tu zbyly 
jako memento výstavby metra C a časem 
je překryly náletové rostliny. V brzké době 
dojde k osetí travinami a během letošního 
roku zde bude navíc vybudováno workou-
tové hřiště pro posilování těla vlastní va-
hou, pro zlepšení fyzické kondice a moto-
riky. Všichni příznivci zdravého pohybu se 
kromě workoutového hřiště mohou těšit 
i na takzvané outdoorové fitness vhodné 
pro všechny věkové skupiny. Outdooro-
vé fitness nebo také jednoduše venkovní 
posilovna se poslední dobou stává stále 
oblíbenější a vyhledávanější aktivitou pro 
všechny generace, zejména pak pro seni-
ory. Díky strojům, které budou v parku in-
stalovány, si každý může zvolit vhodnou 
aktivitu odpovídající jeho kondici. Ať už se 
jedná o lehké protahování, zpevňování těla 
nebo náročnější posilování. Díky provede-
né kultivaci se už dnes může návštěvník 
v parku projít a neprodírat se při tom skr-
ze neprostupnou houštinu. Stejně tak se 

nemusí bát, že zapadne do některé skry-
té pasti vytvořené navezenou sutí skrytou 
pod vrstvou zeminy. Navíc se díky postup-
né obnově veřejného parku do této loka-
lity navrací život. Ať už formou cílených či 
náhodných procházek obyvatel Prahy, kte-
ří chtějí alespoň na chvilku relaxovat v pří-
rodě, nebo sem k místnímu krmelci přichází 
zvěř z Krčského lesa. O zajímavostech a ak-
tivitách v Krčském lese se dozvíte v maga-
zínu www.krcakzije.cz nebo na facebooko-
vém profilu Krčák žije.

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek, investice 

a podporu podnikání

III. SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Kdy: středa 19. června 2019 v 17:30
Kde: přímo v bývalém areálu Interlov, 
vedle restaurace Za Větrem, u hotelu 
Nosál (500 m od stanice metra Roz-
tyly), občerstvení zajištěno

Sportovně-zábavné odpoledne
Kdy: středa 19. června 2019 
od 14:00
Kde: lesopark, u restaurace 
Za Větrem
Interlov a plánovaný 
rozvoj lokality Nové Roztyly
Přijďte se ve středu 19. června od 
17:30 seznámit s budoucími plány 
rozvoje dnešního zchátralého areá-
lu jatek Interlovu a jeho okolí a pro-
diskutovat je společně s architektem 
i zástupci společnosti Passerinvest 
Group. Nebo vyražte s dětmi do prv-
ní části obnoveného lesoparku sou-
sedícího s restaurací Za Větrem. Od 
14 hod. totiž ožije sportovními a zá-
bavnými aktivitami nejen pro děti, ale 
i pro dospělé.

areál Interlov
(17:30)

Interlovpark
(14:00)

hotel Nosál

metro Roztyly

restaurace  Za větrem

Zrevitalizovaný park Interlov u hotelu Nosál

Informativní setkání 
pro zástupce SVJ a BD 
Srdečně zveme zástupce společenství 
vlastníků jednotek a bytových druž-
stev na informativní setkání.

Kdy: 18. 6. 2019 od 18.00 hodin
Kde: KC Zahrada, Malenická 1784/2, 
Praha 11

Program:
1. Interaktivní přednáška Akademie 
pro bytové domy na téma definice 
a užívání společných prostor 
v bytovém domě
2. Rozvoj a údržba veřejné zeleně; 
dotace v oblasti životního prostředí
3. Čistota na Jižním Městě 
a možnosti spolupráce se střediskem 
úklidu a údržby zeleně spol. 
Jihoměstská majetková, a.s.
4. Dotazy, podněty
Na setkání budou vedle vedení měst-
ské části přítomni také zástupci pří-
slušných odborů Úřadu MČ Praha 11, 
servisní organizace městské části Jiho-
městská majetková, a. s. či Obvodního 
ředitelství Městské policie Praha 11. 

Těšíme se na Vás!

  
Uzavření lávky  
u polikliniky Opatovská 

Dovolujeme si Vás informovat o dalším po-
stupu ohledně uzavřené lávky u polikliniky 
Opatovská. Lávka byla městské části pře-
dána do správy Magistrátem hl. m. Pra-
hy, aniž by byl předávajícím specifikován 
její aktuální stav. Z tohoto důvodu provedl 
silniční správní úřad na místě mimořádnou 
mostní prohlídku, na jejímž základě byl nu-
cen lávku znepřístupnit.

Nyní prověřujeme možnost technického 
podepření lávky tak, aby mohla být pro 
pěší opět otevřena. Zároveň intenzivně 
pracujeme na získání demoličního záměru, 
neboť strategickým cílem městské části je 
postavit v nejbližší době lávku novou. 
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Spolu za lepší 11 – podávání návrhů bylo ukončeno!
Skončilo podávání návrhů občanů do druhého ročníku projektu 
participativního rozpočtu Spolu za lepší 11. A co nás čeká nyní? 
Nyní vám budou podané návrhy představeny na společném setkání, 
na kterém budete mít možnost potkat jejich autory. A pak bude 
jen na vás, který návrh vás osloví a dáte mu svůj hlas.

Do 20. května 2019 měli občané mož-
nost podat své návrhy na zlepšení své-
ho okolí do projektu participativní-
ho rozpočtu Spolu za lepší 11. Sešla 
se spousta zajímavých návrhů, napří-
klad vybudování hřiště na minigolf, pé-
tanque, odstranění nefunkčního pís-
koviště a zatravnění plochy po něm, 
vybudování dopravního hřiště, vysáze-
ní stromů a spousta dalších. Máme vel-
kou radost, že se občané aktivně zapo-
jují do veřejného dění. 

Nyní podané návrhy prochází odbornou 
analýzou pracovní skupiny, která je slo-
žena z pracovníků jednotlivých odborů 
úřadu městské části Praha 11. 

Úkolem pracovní skupiny je vybrat ta-
kové návrhy, které jsou technicky pro-
veditelné, neodporují pravidlům parti-
cipativního rozpočtu Spolu za lepší 11, 
a také stanovit reálnou finanční nároč-
nost zhotovení jednotlivých doruče-
ných návrhů. Pracovní skupina zkou-
má zejména vlastnictví pozemků, na 
kterých jsou návrhy umístěny. Dále se 
posuzuje např. kolize návrhu s inženýr-
skými sítěmi vedoucí pod povrchem 
zamýšleného pozemku atd. Důležitá 
je také otázka údržby nově vzniklého 
díla.

Vybrané návrhy budou zveřejněny na 
webových stránkách www.spoluzale-
psi11.cz a www.praha11.cz, na Face-
bookovém profilu projektu Spolu za 
lepší 11 – participativní rozpočet Pra-
hy 11 a Městské části Praha 11. 

V případě jakýchkoliv 
dotazů kontaktujte 
koordinátorku projek-
tu Alžbětu Plocovou 
na telefonním  
čísle 267 902 492 nebo 
na e-mail plocovaa@praha11.cz. Více 
informací na www.spoluzalepší11.cz 
nebo na facebookovém profilu projektu 
Spolu za lepší 11 – Participativní rozpo-
čet Prahy 11.

Dne 17. června 2019 v 18 hodin  
ve foyer Kulturního centra Matky  

Terezy se bude konat  

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ,  
na kterém vám sami autoři představí 

své návrhy, o kterých můžete vy,  
občané,  

ve dnech 16. 9. – 9. 10. 2019  
hlasovat a tím vybrat svého favorita. 

Těšíme se na Vás!

Sandra a hotel Opatov – příležitost nebo hrozba?
Dvě totožné budovy na Opatově: Hotel Opatov - dnes prázdný objekt, který 
chátrá. Vlastní jej hlavní město Praha. Ubytovna Sandra – ve vlastnictví městské 
části Praha 11, donedávna pronajata soukromým provozovatelům ubytovny. 

Problémy, které se v okolí Sandry vyskyto-
valy, byly tak velké, že bylo nutné přistou-
pit k ráznému řešení. Jak radnice Prahy 11, 
tak hlavní město Praha se rozhodly přesta-
vět „svůj“ objekt na ubytovací jednotky ur-
čené pro bydlení mladých rodin, osob vy-
konávající tzv. profese z veřejného zájmu 
(např. učitelé, policisté, hasiči, sociální pra-
covníci) nebo seniorů.  Záměr na přestavbu 
domů však vyvolal nové obavy. „Nechceme 
ghetto na Opatově!“, hlásaly různé před-
volební plakáty a burcovaly proti stranám, 
které se za návrh postavily. 

Nově vzniklá koalice si proto do přílohy své 
koaliční smlouvy vetkla několik závazků:      

• „Ve spolupráci s hl. m. Praha se zasadí-
me o společné řešení revitalizace objektů 
„Hotel Opatov“ a „Sandra“. Cílem je zabrá-
nit vzniku sociálně vyloučené lokality, resp. 
kumulace nízkopříjmových skupin obyvatel 
nad rámec 15 % z celkového počtu uby-
tovacích jednotek v každém objektu. Zá-
roveň v průběhu realizace rekonstrukce 
prozkoumáme možnosti úpravy projektu 
Sandra (v režimu změny projektu před do-
končením) ve smyslu snížení jeho mono-
funkčnosti směrem k tzv. sendvičovému 

principu (např. možnost umístění DPS, za-
chování části objektu pro úřad MČ, sál pro 
ZMČ atd.). 

• Zasadíme se o vytvoření pracovní skupi-
ny pro “ubytovnu Sandra” a „Hotel Opatov“ 
a spolu s hl. m. Prahou se pokusíme řešit 
tyto projekty společně. V rámci této pra-
covní skupiny budeme řešit i parkování v lo-
kalitě pro oba nově rekonstruované domy. 

• Pro cílovou skupinu nízkopříjmových oby-
vatel v objektech objektů „Hotel Opatov“ 
a „Sandra“ zajistíme takovou podporu, 
která povede k nekonfliktnímu soužití jak 
v těchto objektech, tak i v jejich okolí.“

Městská část Praha 11 má zpracovaný 
projekt, který promění objekt Sandra na 
174 ubytovacích jednotek. Stávající malé 
prostory budou slučovány tak, aby v objek-
tu mohly bydlet i rodiny s dětmi. Byla usta-
vena pracovní skupina složená jak ze zá-
stupců MČ Praha 11, tak hlavního města 
Prahy.  Na prvním jednání této skupiny byli 
zástupci hlavního města vyzváni, aby i ho-
tel Opatov byl přestavěn tak, aby v něm byl 
snížen počet ubytovacích jednotek dle vzo-
ru objektu Sandra. 

Aby mohly být ubytovací jednotky rekolau-
dovány na jednotky bytové, je třeba zajis-
tit dostatek parkovacích míst.  Vytipování 
místa pro parkovací dům je úkol hlavního 
města. Praha 11 byla vyzvána k tomu, aby 
navrhla koncept víceúčelovosti obou ob-
jektů dle potřeb svých občanů. Nezbytné 
bude také zajistit dostatek míst ve škol-
kách a školách v okolí. Je zkrátka nutné na-
vrhnout takové podmínky k bydlení, které 
budou zohledňovat potřeby starousedlíků 
i nových obyvatel.

Dne 11. 4. 2019 schválilo zastupitelstvo 
MČ Praha 11 na rekonstrukci objektu San-
dra částku ve výši 130 mil Kč. Spolu s do-
tací hlavního města ve výši cca 200 mil Kč, 
je přestavba objektu kryta finančně. Doda-
vatel by měl objekt zrekonstruovat zhruba 
do dvou let. Během nich je třeba vytvořit 
pravidla obsazování a provozu objektu, na-
vrhnout využití nebytových prostor a totéž 
vyjednat pro hotel Opatov. 

Je zájmem všech, aby nové osídlení obou 
objektů dopadlo dobře. Politické závazky 
stávající koalice jsou velké. 

Radka Soukupová,  
zastupitelský klub STAN/

TOP 09, předsedkyně 
komise pro strategický 

a územní rozvoj



Stalo se 7

Omezení sečí na Praze 11
Letošní extrémně suchý duben a z něj vycházející 
společenské debaty nás přivedly k úvaze, zda alespoň 
v některých místech neomezit sečení jihoměstských trávníků.

Pravidelně opakovaná seč vychází vstříc alergikům, na druhou 
stranu však vede k většímu úbytku vody v půdě a může snižo-
vat různorodost rostlin a živočichů.

Proto jsme se operativně 
inspirovali u jiných měst 
a pruh ploch na východ-
ní straně ulice U Kunratic-
kého lesa prozatím vyne-
chali ze seče, kterou naše 
středisko zeleně Jihoměst-
ské majetkové zahájilo 15. 
dubna. Jak tyto zelené plo-
chy vypadají, můžete vidět 
na přiložené fotce, kterou 
jsem udělal při kontrole da-
ného místa. Tyto vybrané 
plochy sledujeme, vyhod-
nocujeme jejich stav a nyní 
již vyhledáváme další mís-
ta, na kterých hodláme seč v zájmu přírody omezit.

Společně s odborem životního prostředí a Jihoměstskou majet-
kovou, a. s., jsem již též začal hledat vhodné loka-
lity pro založení květnatých luk. Na podzim, kdy 
je pro to ideální doba, jich plánujeme alespoň 
několik vysít. 

Jakub Lepš (TOP 09 – STAN) 
Místostarosta pro životní prostředí

Pokud jste šli nedávno kolem polikliniky Opatovská, 
možná už jste si všimli jedné novinky – otočné lavičky.

Když jsme před pár týdny obdrželi podnět od kolegy radního Ing. 
Petra Jiravy, abychom s odborem životního prostředí přidali la-
vičky k chodníku u polikliniky Opatovská, hned jsem navrhl, aby 
jedna z nich byla otočná. Viděl jsem je před několika lety během 
dovolené v Jeseníku, kde se mi velmi líbily. Otočná lavička je sice 
dražší než běžná parková, na druhou stranu je možné si otoče-
ním vybrat výhled, který chcete při posezení mít. A snad bude 
vítaným zpestřením i pro děti. Pokud se v praxi osvědčí, zváží-
me instalaci podobných laviček také v dalších lokalitách Jižního 
Města.

Jedná se o maličkost, ale právě i takovéto maličkosti mohou oži-
vit náš veřejný prostor. Pokud se Vám tento nápad líbí, nebo 
s ním naopak nesouhlasíte, prosím napište mi na můj radniční 
e-mail lepsj@praha11.cz. 

Do jihoměstského mobiliáře  
přibyla otočná lavička

Fotbalové travnaté hřiště na Hájích – řešení situace na obzoru
Složitá problematika fotbalového travnaté-
ho hřiště Háje u Výstavní ulice bývá ozna-
čována za „největší sportovní vřed Jižní-
ho Města“. I proto jsem se po nástupu do 
funkce radního pro sport, kulturu a volný 
čas rozhodl otevřít na toto téma debatu 
a pokusit se nynější neutěšený stav vyřešit. 
V současnosti je téměř polovina hrací plo-
chy zanedbaná a hřiště tak nelze využívat 
pro trénink místního fotbalového oddílu FC 
Háje JM. Důvodem je, že hřiště vlastní dva 
odlišné subjekty. Blíže viz situační mapa: 
modrá plocha je ve vlastnictví ODDITY, a. s. 

V dubnu 2019 došlo z mé iniciativy k prů-
lomové schůzce mezi zástupci FC Háje JM 
pány Horníkem a Literou a společností OD-
DITY a.s., zastoupené panem Slavíčkem. 
Obě strany deklarovaly vůli řešit dlouho-
dobý spor smírnou cestou. Městská část 
v první fázi vystupovala především jako 
mediátor mezi sportovci a spoluvlastní-
kem. Aby se to povedlo, absolvoval jsem 
předem několik individuálních schůzek se 
zástupci výše uvedených subjektů. Společ-
nost ODDITY nabídla městské části nájem-
ní smlouvu za 1 Kč/měs. na dobu min. 3 let. 
Ze strany firmy jde ale jen o start dlouhodo-
bého smírného řešení, protože její prioritou 
je scelení jimi vlastněných pozemků v loka-
litě Háje a přemístění celého sportovního 
areálu jinam. O tom se v minulosti již vedla 

jednání se zástupci fotbalového klubu. Pře-
místění a vybudování nového obdobného 
sportovního areálu, tedy dvě hřiště (jedno 
s umělou trávou, jedno travnaté + záze-
mí) by společnost ODDITY financovala ze 
svých zdrojů. 

Zástupci FC Háje se takovému řešení ne-
brání, ale oproti dříve deklarovaným po-
stojům se odmítají stěhování mimo území 
MČ Praha 11. V minulosti byla zvažována 
lokalita Křeslic, kde společnost ODDITY již 
vlastní potřebné pozemky, ale k dohodě 
nakonec nedošlo. Pokud by se nám přesun 
nynějšího areálu nepodařilo vyřešit, bude 
společnost ODDITY po uplynutí zmíněné 
nájemní smlouvy pravděpodobně požado-
vat za pozemek tržní nájemné. Nelze jim to 
vyčítat, principem řádného hospodáře se 
musí řídit i zástupci soukromé firmy. 

Já jako zástupce městské části udělám vše, 
co bude možné, aby se nám situaci podaři-
lo co nejrychleji vyřešit, a to např. vytipová-
ním nové lokality a iniciaci změny ÚP v pří-
padě potřeby, či návrhu směny pozemků.
Městská část je v rámci své grantové po-
litiky připravena podílet se finančně na re-
kultivaci hřiště zhruba 300 tisíci korunami, 
a to v případě, že se podaří dohodu o nové 
nájemní smlouvě dotáhnout do úspěšného 
konce.

Vedení městské části již souhlasilo s pod-
statnými náležitostmi nájemní smlouvy se 
společnosti ODDITY a.s. a rovněž smlou-
vy o podnájmu s FC Háje. Dále vzalo na 
vědomí pozitivní vývoj situace kolem fot-
balového travnatého hřiště Háje a uložilo 
příslušným odborům připravit předmětné 
smlouvy a jejich finální podobu předložit 
k odsouhlasení radě městské části. Všich-
ni zainteresovaní věří, že se podaří slibně 
se vyvíjející jednání dovést do zdárného 
konce a od nové sezóny již budou moci 
fotbalisté hřiště využívat pro 
sportování.

 Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas
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Lokalita u metra Opatov ožívá
Přinášíme rozhovor se zastupitelkou MČ Praha 11 a předsedkyní Výboru pro 
územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11 paní Martou 
Šorfovou. Rozhovor se týká nezastavěného území v okolí stanice metra Opatov 
a navazujícího území lokality „Na Jelenách“ řešeného územní studií Opatov – Na 
Jelenách. Studie nabízí urbanistickou koncepci celého území vycházející z platného 
územního plánu a otvírá tak možnost nad tímto územím veřejně diskutovat.

Městská část na začátku letošního roku 
připomínkovala návrh územní studie Opa-
tov – Na Jelenách. Jaké změny proběh-
nou v tomto území?

Městská část byla aktivní a ve spolupráci 
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a. s. 
(DPP) jsme začali úklidem. Povedlo se stro-
jově umýt a uklidit stanici metra Opa-
tov, zastávky autobusů a venkov-
ní vestibul. Bohužel je vestibul 
starý a potřebuje rekonstrukci, 
a o to víc se musí dbát na jeho 
čistotu. DPP zařídil strojové 
čištění a umytí a naše správ-
covská firma JMM a.s. vše 
ručně dočistila. Věřím, že tato 
naše spolupráce bude zdárně 
pokračovat. DPP letos zahájí čás-
tečnou rekonstrukci této stanice a věří-
me, že v ní bude následně pokračovat. 

Nejen vestibul metra, ale ani jeho okolí 
zdaleka nevypadají jako městské prosto-
ry. Plánuje městská část nějaké konkrétní 
kroky, aby se tento stav změnil? 

Rozhodně ano. Opatov je dlouhodobě za-
nedbané území. Městská část má snahu 
změnit podobu této lokality již delší dobu, 
potýká se však se složitou situací majet-
koprávních vztahů. Studií bylo pro území 
zpracováno mnoho, ale k realitě měli dale-
ko. Nyní se projednal návrh územní studie, 
který bude na základě připomínek upraven. 
Nicméně nejde o dokumentaci pro konkrét-
ní záměry, ale měla by sloužit jako opora při 
rozhodování v území. Na Opatově jsou k ře-
šení témata vestibulu, životnost přemostě-
ní, vhodná výstavba po obou stranách ulice 
Chilská, modernizace obchodů ve vestibulu, 
vybudování vhodných přestupů na autobu-
sy a tramvaj, výstavba P+R, vyřešení pro-
blematiky rezidenčního parkování, vybudo-
vání tramvaje přes Opatov na Háje a také 

probíhají diskuze pro přivedení tramvaje do 
Česlic. Na území Opatova navazuje Cen-
trální park, který se stále dokončuje, bude 
dosázen dalšími stromy a doplněn mobili-
ářem. Městská část zamýšlí umístit v jeho 
blízkosti sportovně rekreační areál. A to se 
bavíme o malé části Prahy 11. 

Zmínila jste projekty, které by měly 
vzniknout bezprostředně u sta-

nice metra Opatov. Vstupuje 
městská část aktivně do pro-
cesu jejich přípravy, případně 
jaký má městská část vliv na 
to, co na Opatově vznikne?

Předchozí Rada Městské části 
Prahy 11 iniciovala vypracová-

ní Územní studie pro území Opa-
tov – Na Jelenách a požádala Hlavni 

město Praha o její vyhotovení. Na její pří-
pravě se podílí odborníci a specialisté růz-
ných odvětví, architekti a urbanisté atd. 
Byly tak definovány limity území a jeho ka-
pacity, zanalyzovala se veřejná prostran-
ství a plochy zeleně, služby a další potřeb-
né funkce. Tato studie představuje rámec 
toho, co by na Opatově a Na Jelenách 
mohlo vzniknout, aby obě území fungovala 
jako moderní městské čtvrtě, byla v soula-
du s územním plánem a doplňovala vhod-
ně stávající zástavbu. Myslím si, že stu-
die je dostatečným podkladem pro diskuzi 
nad konkrétními projekty. Současné vede-
ní městské části se seznámilo se zástupci 
společnosti FINEP CZ a. s.. a připomínku-
je připravované projekty na Opatově, kte-
ré by měly z koncepce územní studie vy-
cházet. Vedení městské části požadovalo, 
aby se tato společnost zamyslela nad 
vlastním řešením okolí nově budovaného 
náměstí, aby nabídka služeb odpovídala 
jak potřebám jejich projektu, tak hlavně 
potřebám obyvatel, kteří na Opatově by-
dlí i těm, kteří na Opatově přestupují. Bylo 

slíbeno, že společnost bude prezentovat 
své záměry široké veřejnosti, zejména ve-
řejných budov a prostranství. Na základě 
těchto prezentací a námětů bude mož-
né jejich využití a náplň upravit či doplnit. 
Vím, že ze strany městské části bylo po-
žadováno např. to, aby byl řešen prostor 
před východem z metra, aby plochy před 
budovami nebyly jen vydlážděné, ale aby 
bylo počítáno s plochami zeleně a vodními 
plochami, které budou využívat dešťové 
vody a dobře s nimi hospodařit. Dále ve-
dení trvalo na propojení s Centrálním par-
kem, což byl také jeden ze základních po-
žadavků při zadání územní studie Opatov 
– Na Jelenách, a vytvoření náměstí v okolí 
stanice metra Opatov s příjemným pose-
zením, zelení, vodním prvkem a možností 
kulturního vyžití apod. 

Městskou část tedy čeká spousta řízení, 
projednávání, setkávání s občany a z toho 
logicky vyplývá spousta práce i úkolů. 
A toto všechno se jistě netýká jen lokali-
ty Opatov. 

Ano, Opatov příp. lokalita Na Jelenách 
není jediné problematické rozvojové území 
naší městské části, čeká nás práce v oko-
lí Hájů a Roztyl atd. Připravuje se a někde 
již probíhá revitalizace vnitrobloků a veřej-
ných prostranství. Budeme řešit nevyhovu-
jící kruhové křižovatky směrem k Šeberovu 
a Kunraticím, parkování pro rezidenty, bu-
dování parkovacích domů, musíme myslet 
na potřebnou zeleň (letos chceme vysázet 
alespoň 100 stromů) a na lepší hospodaře-
ní s dešťovou vodou. 

Uvědomuji si, že nalezená a vydiskutovaná 
řešení nebudou vždy a pro všechny 100%. 
Pro někoho to může být i dočasně nevý-
hodné (stavební ruch, přeložky sítí, doprav-
ní omezení …). Je snadné vše negovat, je 
jednoduché být proti jakékoliv změně. Je 
ale složitější hledat a najít přijatelná řeše-
ní pro rozvoj naší městské části. Naším zá-
jmem je zkvalitnění veřejných prostor, sta-
rání se o zeleň, dobré hospodaření s vodou 
a postupné doplňování občanské vybave-
nosti našeho sídliště. K tomu chceme mo-
tivovat i soukromé investory.  red

BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV

 ■ nové a moderní bydlení 
v blízkosti metra

 ■ podnájem vybavených bytů
 ■ vnitřní parkovací stání
 ■ 2 komerční prostory k podnájmu 

118,5 m2 a  169,4 m2

Podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s.  

Veškeré informace o podnájmu 
na stránkách www.jihomestska.cz 

nebo tel.: +420 733 736 103 

2 komerční prostory k podnájmu
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v blízkosti metra

 ■ podnájem vybavených bytů
 ■ vnitřní parkovací stání
 ■ 2 komerční prostory k podnájmu 

118,5 m2 a  169,4 m2

Podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s.  

Veškeré informace o podnájmu 
na stránkách www.jihomestska.cz 

nebo tel.: +420 733 736 103 

2 komerční prostory k podnájmu



 

Den bez aut trochu jinak – podpora nadace Domácí anděl
Již v předchozím čísle Klíče jsme infor-
movali o celoevropské akci „Evropský tý-
den mobility“, ke které se naše městská 
část v sobotu 21. září připojí „Dnem bez 
aut“. Připravujeme celodenní program, 
který se bude vztahovat nejen ke spor-
tu a kultuře, ale ponese se i v duchu cha-
rity. Chtěli bychom podpořit projekt na-
dace Domácí anděl „Děti se léčí doma“, 
který podporuje léčbu malých pacientů 

v domácím prostředí, tzv. telemedicínu. 
Všichni víme, jak je těžké smířit se s ne-
mocí dítěte, a proto je vždy lepší pokud 
dítě může být léčeno v prostředí, které 
důvěrně zná. 

V den konání akce „Den bez aut“ budou 
na území městské části rozmístěna sta-
noviště, na kterých budou k zakoupe-
ní JoJa Domácího anděla, jako symbol 

- jednou jsi dole, jednou nahoře. Byla bych 
velice ráda, kdybyste jejich zakoupením 
tento záslužný projekt podpořili. Šek s vy-
branou částkou pro nadaci 
převezme před večerním 
představením cyklokina 
paní Soňa Kodetová.

 Jana Draštíková, 
 místostarostka
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Stavební úpravy  
Kateřinského náměstí 
Výstavbou nových bytových domů v uli-
ci Na Křtině přišla městská část Praha-
-Újezd o poslední volnou plochu v Kate-
řinkách vhodnou pro setkávání většího 
počtu obyvatel. Větší akce se od té 
doby konaly na Kateřinském náměstí, 
které ale nebylo úplně ideální. Z toho-
to důvodu jsme valnou část výsadeb 
ze středu náměstí přesadili a povrch 
náměstí sjednotili jak výškově, tak ma-
teriálově. Tím vznikla dostatečně velká 

plocha pro společná setkávání a v sa-
motném středu i místo pro umístění vá-
nočního stromu. V době, kdy zde nebu-
dou pořádány žádné akce, bude střed 
náměstí zdobit betonový truhlík s květi-
novou výzdobou.
 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Pozvánka na pivní slavnosti 
Ve dnech 21. a 22. června 2019 po-
řádá městská část Praha-Újezd ve 
spolupráci s pivovarem Lobkowicz 
a s místními dobrovolnými hasiči 5. 
ročník pivních slavností. Tradičním 
místem konání bude areál Sportov-
ního klubu Újezd Praha 4 v ulici Nad 
Statkem. Návštěvníci budou moci 
ochutnat několik druhů piva i nealko-
holických nápojů. Součástí slavnos-
tí je i doprovodný program pro děti 
a dospělé. Přítomní návštěvníci mo-
hou také fandit mužstvům ve fotba-
lovém turnaji PRD-CUP a ve volejba-
lovém turnaji žen.

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

Vandalismus na Milíčovských kopcích
V posledních šesti letech věnuje měst-
ská část Praha-Újezd větší péči údržbě 
Milíčovských kopců, než tomu bylo v mi-
nulosti. Milíčovské kopce se nacháze-
jí v ochranném pásmu přírodní památky 
Milíčovský les a rybníky a měly by sloužit 
jako nárazníkové pásmo před vstupem 
do Milíčovského lesa od Jižního Města, 
nabídnout návštěvníkům bezpečný odpo-
činek, relaxaci v přírodě, sportovní vyžití 
a možnost procházek s kočárkem či se 
psem. Velmi nás však mrzí, že toto mís-
to navštěvují též vandalové, kteří ničí od-
padkové koše, lavičky a bohužel též nové 
výsadby stromků i v tom nejkrásnějším 
období roku.

Městská policie zde posiluje své hlídky 
v denních i nočních hodinách, hlídkují zde 
pěšky, na kolech a na koních. Dotčená 

místa monitoruje i Policie ČR. Celodenní 
dohled tu však nezajistíme, proto prosí-
me všímavé návštěvníky, aby neváha-
li nahlásit jakékoliv závadné chování na 
bezplatnou linku městské policie 156. 
Děkujeme.

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Stavění májky a pálení čarodějnic
V úterý 30. dubna se na náměstí v Újez-
du tradičně stavěla májka. S pětidenním 
předstihem byl pokácen smrk, který nám 
věnovaly Lesy hl. města Prahy. Nejsloži-
tější se zdála přeprava stromu z Milíčov-
ského lesa na újezdské náměstí. Pomocí 
traktoru byl smrk odtažen po okraji pole 
až na místo určení, poté ho dobrovolní 
hasiči zbavili kůry a na špičku upevnili vě-
nec, který vyrobil pan Vladimír Hříbek. 

Kolem 16.00 hodiny byla májka přene-
sena na své tradiční místo a děti s do-
spělými ozdobili její špičku včetně věnce 
barevnými pentlemi. Vzápětí sedmnácti 
metrovou májku přítomní hasiči s dob-
rovolníky pomocí lan a žebříků zvedli 
a zakotvili do připravené jámy. Májka je 
chráněna dva metry vysokým železem, 
které ji obepíná. Neměl by se tak opako-
vat rok 2017, kdy májku neznámí vanda-
lové podřízli. Věříme, že májka bude až 
do konce května ozdobou újezdského 
náměstí. 

Po úspěšném zakotvení májky jsme se 
přesunuli do prostoru bývalého kameno-
lomu „U Skály“, kde starosta v 18.00 ho-
din zapálil oheň – „pálení čarodějnic“ tak 
mohlo začít. Tu letošní povedenou čaro-
dějnici vyrobily děti ze sboru dobrovol-
ných hasičů a dospělí členové SDH zase 

dohlíželi na bezproblémový průběh celé-
ho večera.

Po celé odpoledne probíhal na újezd-
ském náměstí a v prostoru pálení čaro-
dějnic doprovodný program pro děti. Děti 
soutěžily v průletu na koštěti, v hodu ro-
puchou na cíl, přecházely po ztrouchni-
vělé lávce přes močál, hledaly čarodějné 
překvapení a míchaly čarodějné lektvary. 
Děti si také mohly ve výtvarné dílně vy-
robit svou čarodějnici na koštěti a poté 
ji přidat na připravenou hranici. Nejvíce 
všechny uchvátila čarodějná jízda na tur-
bokole čarodějnic Perchty a Edny. 

Celá akce se velmi vydařila, zúčastnilo 
se mnoho občanů nejen z naší městské 
části, ale i ze širokého okolí. Počasí nám, 
i přes nepříznivou předpověď, přálo. Moc 
děkujeme za pomoc všem, kteří vyčistili 
prostor „U Skály“, připravili dřevo na hra-
nici, postavili stany a zajistili potřebné 
sezení kolem ohně. Dále děkujeme ma-
jiteli pozemku, louky, který ji úřadu bez-
platně zapůjčil. Bez pomo-
ci místních občanů by se 
takovou akci nepodaři-
lo zajistit.

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

TURISTICKé VYCHÁZKy 
pro seniory: 
Jarní Posázaví 
Dne: 4. 6. 2019 (úterý)
Sraz a odjezd: 9:04 Kačerov, ž. st. 
(Pozor! Vlak zde začíná.)
Trasa: Krhanice – Lešany – Kamenný 
Přívoz – Jílové, ž. st. Jízdenky PID pro 
4. pásmo.
Délka trasy: 12 km
Trasou Vás provede paní Jitka.

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

Kontakt pro dotazy ke všem nabíze-
ným akcím a aktivitám v pracovní dny 
pondělí až pátek 8:00-14:00 telefon: 
724 603 317, e-mail: poradenstvi@
jmsoc.cz

Naučnou stezkou do Báště
Dne: 13. 6. 2019 (čtvrtek)
Sraz: 9:30 Hl. nádraží u vchodu do 
Billy ve velké hale (odjezd 9:47), jíz-
denka z Prahy Čakovic 
Zpět: busem 368 z Báště
Trasa: Měšice - Líbeznice - Bášť - cca 
8 km (turistická a naučná stezka)
Trasou Vás provede p. Věra.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky:  
Za sv. Ivanem 

Dne: 24. 6. 2019 (pondělí)
Trasa A: Zličín, Hájek, Nenačovice, Loděnice, Svatý Jan pod 
Skalou, Beroun – vlak 42 km
Trasa B: Stejná až po sv. Jana p. Skalou, Srbsko, Karlštejn 
a na kole do Prahy Radotína – vlak 56 km
Na co se můžete těšit:
Víte, kde byly objeveny kulové domy? Co zna-
mená Zlýka a Břve? Kde je pravoslavný mo-
nastýr? Kdo straší v Chrustenicích? A jak to 
bylo s laní a sv. Ivanem? Kde se dobře leze po 
skalách? 
Trasou vás provede Mirja.

Můžete se těšit na cyklojízdy i v průbě-
hu léta. V červenci se pojede Za Kelty, 
na Závist … kam až nám síly budou 
stačit 29. 7. 2019 (pondělí). 
V srpnu se potom pojede do 
Polabí 26. 8. 2019 (pondě-
lí). Bližší informace nalezne-
te v prázdninovém čísle Klíče 
č. 7+8

POZVÁNKA NA PROJÍŽĎKU PARNÍKEM HAMBURG PO VLTAVĚ
Městská část Praha 11 ve spolupráci s Jihoměstskou sociální a.s. pro Vás i letos při-
pravila vyhledávanou a atraktivní plavbu parníkem po Vltavě s romantickými výhledy 
na nejkrásnější zákoutí metropole. Poslední volná místa.
Dne: 12. 6. 2019 (středa) od 15:00 hodin
Cena: 70 Kč zahrnuje občerstvení (zákusek a nealkoholický nápoj)
Sraz: cca ve 14:50 hod. na náplavce – na náplavce pod nemocnicí Na Františku, od 
břehu vyplujeme v 15:00 h. 
Co Vás čeká: Dvouhodinová plavba na lodi Hamburg historickým centrem Prahy až 
pod Vyšehrad a zpět, dechberoucí výhledy, ale také jedinečná atmosféra podbarvená 
živou hudbou.
Vstupenky lze zakoupit do vyprodání kapacity dle telefonické dohody v Domě 
s pečovatelskou službou, Šalounova 2025, do vyprodání kapacity, e-mail: pora-
denství@jmsoc.cz, tel.: 770 197 680
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KOMENTOVANé PROCHÁZKy pro seniory:  
Rajská zahrada a zahrada Na Valech pod Pražským hradem 

Dne: 4. 6. 2019 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 h. na rohu Lvího 
dvora naproti zastávce tramvaje č. 
22 „Pražský hrad“ (dvě zastávky od 
stanice metra Malostranská).
Zajímavosti: Plocha Rajské za-
hrady a zahrady Na Valech činí 
19 300m². Rajská zahrada kon-
čí u habříků, kde dříve stávala zeď 
a navazuje na zahradu Na Valech. 
Zahrady byly založeny na pokyn 
Rudolfa II. Obě tyto zahrady ob-
novil a upravil po roce 1918 slo-
vinský architekt Josip Plečnik, kte-
rý se inspiroval antikou. Naleznete 
zde i nejstarší strom, červený tis, 
kterému je kolem 500 let, turecké 
lísky s převislými větvemi, Pavlo-
nii Plstnatou Císařskou dovezenou 
z Číny v polovině 19. stol., Slava-
tův a Martinicův obelisk v místech 
jejich pádu z oken české kanceláře. 
Procházkou vás provede p. Jelena.

Záhady a krásy Vyšehradu 
Dne: 13. 6. 2019 (čtvrtek) 
Sraz: v 17:00 u Táborské brány (první brána ze strany Kongresového centra)
Dozvíme se, kde stála první mincovna Českého knížectví a kdo razil první min-
ce, odkud se vzal na Vyšehradě Čertův sloup a jak to bylo doopravdy s kněžnou 
Libuší a Přemyslem Oráčem. Největší období slávy Vyšehrad zažil za Karla IV., 
v 17. století byl přestavěn na pevnost střežící Prahu od jihu. Později byl též sa-
mosprávným městem připojeným k Praze roku 1883. V téže době došlo ke zří-
zení národního pohřebiště a k úpravám Vyšehradu do dnešní podoby. Roku 1904 
byl vyšehradskou skálou proražen tunel, který otevřel pravobřežní komunikaci 
Prahy s jižním okolím. 
Procházkou vás provede p. Jelena.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v neděli 12. května na Roztylské ul. setkal 
s českými organizátory mezinárodní kampaně za povědomí o nemoci ME/CFC.  
 Text a foto:  Jiří Bartoň, kronikář

KOMENTOVANá PROCHÁZKa  
pro seniory: Zahrady 
pod Pražským hradem

Kdy: 15. 6. 2019 (čtvrtek) 
Sraz: u Lvího dvora naproti zastávce 
Pražský hrad tramvaje č. 22 a 23
První písemné podklady zmiňují rene-
sanční zahrady pod Pražským 
hradem už kolem roku 1550. 
Ty dal zřídit Ferdinand Ty-
rolský, který nařídil za-
sypat příkop před no-
vými letními pokoji, aby 
tak vznikla zahrada. Ta je 
tam dodnes a jmenuje se 
zahrada Na Valech. Ze se-
veru byly zahrady chráněny 
domy – jižním křídlem Hradu 
– a otevíraly se slunci na jih. 
Takže tam mohly být pěsto-
vány teplomilné rostliny. Nej-
dříve navštívíme Zahradu Na 
Baště u vstupu do Španěl-
ského sálu ve stylu italských 
a japonských zahrad. Dále 
pak Rajskou zahradu, kte-
rá navazuje na zahradu Na 
Valech, a nakonec Hartigovskou za-
hradu. Současnou podobu jim dal slo-
vinský architekt Josip Plečnik. Zahra-
dy zaujmou nejen milovníky botaniky, 
ale i ty, kteří se rádi podívají na histo-
rické stavby v areálu zahrad, sochy, 
kašny a fontány. 
Zajímavé jsou i historické okolnos-
ti vzniku zahrad. Ze zahrad se také 
naskytne ojedinělý podhled na celý 
komplex Pražského hradu. 
Procházkou vás provede p. Jelena.

Přednáška: Prevence přepadení 
Kdy: 4. 6. 2019 (úterý) ve 14:30 
Stravovací centrum – jídelna, Křejp-
ského 1502/8
Kdy: 11.6.2019 (úterý) ve 14:30 
Dům s pečovatelskou službou Bla-
tenská 2146/4
ZDARMA, rezervace není 
nutná
Přednáška: Městské po-
licie hl. m. Prahy, odd. 
prevence
Co na přednášce zazní: 
Prevence přepadení – 
obsahuje informace pro 
oběti a svědky trestných 
činů, nejčastější trestná čin-
nost páchaná na seniorech 
a možnosti individuální 
obrany. Přednáška je dopl-
něna instruktážním filmem 
a videospotem k dané 
problematice.
Účastníci přednášky obdr-
ží osobní alarm, brožurky, 
letáky, samolepky.
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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

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Steinerova 608/4
149 00 Praha 4

V nové kanceláři v Petýrkově ulici 1993/30 (5 min. od metra Chodov)  
se na Vás budeme těšit od 3. 6. 2019 každý všední den  
od 8:30 – 18:00, SO od 9:00 – 13:00, NE dle dohody.

Po 10 letech  
se stěhujeme
z kanceláře v Krejnické  
ulici 2021/1 (OC Chrpa)  
o 400m blíže k          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 DOMU 2+1
Bělocerkevská, Vršovice

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

PRODEJ NEBYTU 3+kk
Klapálkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 42 m2, v osob-
ním vlastnictví. Bytová jed-
notka se nachází ve 4. pod-
laží 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 Průhonice

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha 49 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 9. 
podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Plickova, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 46 m2, v osob-
ním vlastnictví. Bytová jed-
notka se nachází v 8. podlaží 
z 14.

PRODEJ BYTU 2+kk
Křejpského, Chodov

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 68 m2, DV. 
Bytová jednotka se nachá-
zí ve 2. podlaží z 5. Nájem 
28.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Londýnská, Vinohrady

Nájem bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 62 m2, 
OV. Bytová jednotka se na-
chází ve 4. podlaží z 9. Nájem 
16.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+KK/L
Cyprichova, Háje



ZŠ Květnového vítězství 1554 hostila seminář Fotbalové asociace 
České republiky s názvem Škola v pohybu, na kterém se sešlo přes 
40 učitelů z mateřských i základních škol z celé Prahy. 

Úvodní část semináře si kladla otázky, na 
které účastníci zkoušeli hledat odpovědi. 
Jak to udělat, aby se děti v hodině těles-
né výchovy hýbaly s radostí? Jak to udě-
lat, aby se pohybovaly skutečně v celé 
hodině tělesné výchovy, a ne třeba jen 
ve 20% vyhrazeného času? Jak dětem 
zajistit volnost pohybu a zároveň bez-
pečnost? Jak pro pohyb nadchnout žáky 
všech věkových kategorií? 

Teoretickou částí účastníky provedl Ot-
mar Litera a na instruktážních videích 
názorně předvedl rozdílné způsoby ve-
dení hodiny tělesné výchovy. Sport 
je nicméně o aktivním pohybu, a tak 

většinová část semináře probíhala prak-
tickou formou. 

V nové školní tělocvičně probíhaly ná-
hledy ve výuce v různých třídách první-
ho stupně a učitelé měli také možnost 
si nové postupy vyzkoušet doslova na 
vlastní kůži. 

Měla jsem možnost mluvit s panem Li-
terou o vyvíjejícím se pohledu Asociace 
na sport u mladých. Zaměření na výkon 
(a třeba i na úkor radosti) dnes již nesta-
čí. Sport je finančně náročnější a pohyb 
potřebují všechny děti, nejen ty smě-
řované k elitnímu sportu. I to je důvod, 
proč pořádá Asociace tyto semináře. 

O pohybu obecně i v rámci školy se začí-
ná uvažovat jinak, což mě nesmírně těší. 
Respektující přístup k dětem se dostá-
vá i do sportu. Stejná metodika vede-
ní a gradování hodiny se dá použít jak 
při výuce českého jazyka, tak tělesné 
výchovy. 

Je to radost slyšet o tomto 
přístupu i z řad trenérů. 
Díky moc za práci všech!

Zuzana Ujhelyiová,  
(Piráti) 

radní pro školství

Škola v pohybu

14 Život na Jižním Městě

Soutěž a další aktivity MAP II vzdělávání 
Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11 zatím pořádal 
aktivity hlavně v rámci jednotlivých pracovních skupin, ale 
v současnosti běží soutěž, do níž se může zapojit kdokoli. 

Vyhlásila ji městská část Praha 11 
v rámci MAP II s cílem podpořit vzdě-
lávání ve správním obvodu Praha 11, 
a to prostřednictvím přípravy či realiza-
ce zajímavých nápadů vzdělávacích ak-
tivit předložených účastníky soutěže 
pro školní rok 2019/2020. Do 10. červ-
na můžete své nápady registrovat pro-
střednictvím online formuláře na ww.bit.

ly/map2p11-soutez a získat až 50 ti-
síc korun na jejich realizaci. Podrobněj-
ší informace a pravidla najdete na webu 
www.praha11.cz.

V těchto dnech také skončil sběr námě-
tů pro akční plánování na další rok, které 
se momentálně vyhodnocují. Aktuální in-
formace o aktivitách MAP II najdete na 

webu městské části a na Facebookové 
stránce MAP II vzdělávání Praha 11. Ale 
těšíme se i na vaše náměty či připomín-
ky k MAP II, a to buď prostřednictvím 
Facebooku, nebo e-mailem na map2.pra-
ha11@gmail.com.

 Magdalena Boukhemisová

Pohyb potřebují 
všechny děti, nejen 

ty směřované 
k elitnímu sportu.



Rozhovor 15

Yuno Tanaka při své další návštěvě v březnu 2019 s pracovníky Odboru 
územního rozvoje ÚMČ Praha 11 na dětském dopravním hřišti.

Yuno Tanaka, asistentka profesora na 
Tokijském technologickém institutu, opět 
navštívila Jižní Město, aby pokračovala ve 
výzkumu sídlišť a veřejných prostranství 
v zemích východní Evropy. Od roku 2013 
navštívila Jižní Město již mnohokrát, mj. 
v letech 2015 a 2017, kdy v rámci Dnů 
Prahy 11 uspořádala workshop s místní-
mi obyvateli.

Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11, 
který s Yuno Tanaka dlouhodobě spolu-
pracuje, ji položil pár otázek: 

V současné době pracujete jako asistent-
ka profesora na Tokijském technologic-
kém institutu. Na jakém projektu nyní 
pracujete?

Naše laboratoř se zabývá širokou škálou 
projektů. Studenti si dle vlastních zájmů 
stanovují témata svého výzkumu, jako 
např. analýza obytného prostředí v rezi-
denčních oblastech, analýza designu leh-
kých kolejových vozidel se zaměřením 
na městské prostředí, projekt v oblas-
ti pobřežní ochrany atd. U všech projek-
tů je jedno společné, tj. netrvat na sou-
časných hodnotách a nahlížet na město 
z různých časových a prostorových os.

Pozorujete nějaké změny veřejného pro-
storu na Jižním Městě od Vaší poslední 
návštěvy?

Naposledy jsem ho navštívila zhruba 
před rokem a půl. Tehdy jsem neměla do-
statek času na to, abych si veřejná pro-
stranství důkladně prohlédla. Ale když si 
vzpomenu na svou první návštěvu, kte-
rá se uskutečnila zhruba před šesti lety, 
pozoruji určité změny, jako např. re-
generace fasád bytových domů 
nebo nová výstavba budov. 

Spatřujete nějaká pozitiva 
nebo negativa ve vývoji ve-
řejného prostoru na Jižním 
Městě?

Jižní Město je charakteristické 
bohatou zelení a je díky ní atrak-
tivní. Sídlištní prostor je nutno dopl-
nit o vybavenost, která zde z hlediska 
bydlení stále chybí. Je nezbytné, aby Již-
ní Město kvůli příliš rozsáhlé výstavbě by-
tových domů nepozbylo na své atraktivi-
tě, a aby jeho rozvoj probíhal vyváženě. 

Jaký spatřujete rozdíl mezi veřejným 
prostorem na Jižním Městě, v Japon-
sku nebo v dalších městech, které jste 
navštívila?

Je to můj osobní dojem, ale myslím si, 
že lidé v Japonsku netráví tolik času ve 
veřejném prostoru jako lidé v Evropě. 
Mám pocit, že v Evropě si užívají veřejné-
ho prostoru nejen děti, ale také dospělí, 

a že Evropané mají k veřejnému prostoru 
velmi blízký vztah. Když jsem jeden rok 
pobývala v Berlíně, často jsem si v par-
ku četla, chodila jsem tam na procházky, 
ale jakmile jsem se vrátila do Japonska, 
přestala jsem to dělat. Je to možná kvů-
li rozdílnému podnebí, možná proto, že 
se parky u nás nacházejí na hůře dostup-
ných místech, nebo také možná kvůli 
hektickému životnímu stylu v Japonsku. 

Existuje nějaký rozdíl mezi vybavením 
veřejného prostoru (lavičky, vodní prv-
ky, hřiště atd.) na Jižním Městě, v Japon-
sku nebo v dalších městech, které jste 
navštívila?

Když sleduji občany procházející se s pej-
skem, mám dojem, že veřejná prostran-
ství na Jižním Městě využívají různé 
generace. 

V Japonsku jsou na veřejných prostran-
stvích ve velkých městech většinou 
umístěna všude stejná hřiště určená pro 
děti. V poslední době je na takových mís-
tech zakázána hra s míčem, protože si 
na to stěžují lidé z okolních budov. Tím 
se parky stávají prostorem s určitým 
úzce vymezeným účelem. To považuji za 
smutné. 

Jak vidíte budoucnost sídlišť? Má tento 
koncept perspektivu?

Domnívám se, že koncept sídliště má 
stále velký potenciál. Sídliště je ovlivně-
no nejen samotnými panelovými domy, 
ale také okolním prostředím. Důležitými 
prvky pro rozvoj sídlišť jsou např. dob-
rá dopravní dostupnost nebo zvyšování 
atraktivity sídliště pro mladé lidi atd.

Nicméně s postupem času budovy a in-
frastruktura stárnou a potřeby oby-

vatel se mění. Podle mého ná-
zoru je důležité, aby lidé, kteří 

mají k dané lokalitě vztah, 
o svém okolí přemýšleli, zají-
mali se a snažili se jej zdoko-
nalit či doplnit. Myslím si, že 
to je jeden ze způsobů, jak 

veřejný prostor sídliště dlou-
hodobě udržovat v dobrém 

stavu.

Plánujete v budoucnu další návštěvu Již-
ního Města?

V roce 2015 a 2017 jsem v rámci Dnů 
Prahy 11 pořádala workshop s účas-
tí obyvatel. Pokud to bude možné, ráda 
bych obdobný workshop znovu uskuteč-
nila. Když jsem svůj výzkum zahájila, stu-
dovala jsem magisterské studium, ale 
nyní na univerzitě vyučuji. V budoucnu 
bych ráda Jižní Město navštívila se svými 
studenty, aby poznali jiné městské pro-
středí než je v Japonsku a rozšiřovali si 
tak svoje obzory.

 odbor územního rozvoje 

Jižní Město je 

charakteristické 

bohatou zelení

Sídliště mají stále velký potenciál



OKRSEK č. 1
Telefon: 720 525 430

Hranice okrsku:
Brněnská, 
Chilská, 
Na Jelenách, 
U Kunratického lesa, 
Pod Chodovem.

OKRSEK č. 2
Telefon: 723 645 295

Hranice okrsku:
Doupovská, K Horkám, 
Mírového hnutí, Pod Chodovem, 
Brněnská, Jihovýchodní VIII., 
Jihovýchodní IX., 
Lešanská, Obrovského, 
hranice mezi MČ Prahy 11 a 10.

OKRSEK č. 3
Tel.: 222 025 674 / 222 025 675

Hranice okrsku:
Chilská, Brněnská, 
Pod Chodovem, 
Türkova, 
Litochlebské nám.

OKRSEK č. 7
Telefon: 778 702 040

Hranice okrsku:
U Modré školy, 
Centrální park (včetně), 
Chilská, 
Opatovská.

OKRSEK č. 8
Tel.: 723 639 882 / 728 413 270

Hranice okrsku:
Výstavní, 
Opatovská, 
U Modré školy, Prašná, 
Květnového vítězství,
U Přehrady, 
hranice mezi MČ Prahy 11 a 15.

OKRSEK č. 9
Telefon: 723 708 742

Hranice okrsku:
Výstavní, 
Opatovská, 
Novomeského, 
hranice mezi MČ Prahy 11 a 15, 
hranice mezi MČ Prahy 11  
a MČ Praha – Újezd.

Legenda

 Služebna MP
 Okrsky MP
 Obvodní ředitelství MP Praha 11

Přehled okrsků Městské policie Praha 11
Vážení spoluobčané,
dovolte nám představit Vám blíže hranice jednotlivých okrsků strážníků městské 
policie, spojení na ně včetně přehledové mapy i dalších důležitých kontaktů. Stejně 
jako znají strážníci – okrskáři detailně své svěřené okrsky, znají také jejich specifika 
i možné problémy. Nebojte se proto na ně obrátit a řešit s nimi to, co Vás trápí 
v místě Vašeho bydliště či jeho nejbližším okolí.

Společně s Vámi chráníme Vaše bezpečí 



OKRSEK č. 4
Telefon: 720 102 017

Hranice okrsku:
Ke Stáčírně, 
Litochlebské nám., 
Türkova, 
Mírového hnutí.

OKRSEK č. 5
Telefon: 721 894 696

Hranice okrsku:
Mírového hnutí, 
Květnového vítězství, 
Ke Stáčírně.

OKRSEK č. 6
Telefon: 723 662 151

Hranice okrsku:
Severní hranice Centrálního  
parku, U Modré školy, 
Prašná, 
Květnového vítězství, 
Ke Stáčírně,
Litochlebské náměstí, Chilská.

OKRSEK č. 10
Telefon: 722 041 354

Hranice okrsku:
5. května, Brněnská, 
Pod Chodovem, 
U Kunratického lesa, 
Na Ovčíně, 
hranice mezi MČ Prahy 11  
a MČ Praha – Kunratice.

OKRSEK č. 11
Telefon: 720 402 159

Hranice okrsku:
Novomeského, 
Opatovská, 
Chilská, 
Brněnská, 
hranice mezi MČ Prahy 11  
a MČ Praha – Újezd.

OKRSEK
CENTRÁLNÍ PARK
Tel.: 728 523 069 / 722 041 353

Hranice okrsku:
centrální park

JÍZDNÍ SKUPINA
Tel.: 222 025 674 / 222 025 675

Hranice okrsku:
Celé území Jižního Města a blízké okolí (parky, lesoparky a lesy)

OKRSEK OC CHODOV
Tel.: 723 647 277, 720 102 018,  

778 702 037, 606 540 871

Hranice okrsku:
obchodní centrum Chodov

HASIČI  150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
MĚSTSKÁ POLICIE 156
POLICIE ČR 158
TÍSŇOVÁ LINKA 112

Městská policie Praha 11
tel.: 222 025 674–5
Obvodní ředitelství  

operační středisko NONSTOP

Markušova 1555/18, 149 00 Praha 11

https://www.mppraha.cz

https://www.praha11.cz/cs/mestska-policie-praha-11/
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WWW.TONYCHODOVSKETVRZE.CZ

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

9. července 2019 - 20:00
TANGO NUEVO!

10. července 2019 - 20:00
SLAVNOSTI STRUN

11. července 2019 - 20:00
CIGÁNSKI DIABLI A JAROSLAV SVĚCENÝ

16. července 2019 - 20:00
VE ZNAMENÍ ZPĚVU, LOUTNY A KYTARY

17. července 2019 - 20:00
SLAVNOSTNÍ ORCHESTRÁLNÍ GALAKONCERT

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

Španělský akordeonista Gorka Hermosa spolu s Jaroslavem Svěceným 
a Ladislavem Horákem zahájí festival v emotivním rytmu tanga.

Sólové housle, klasická kytara a ženský smyčcový Eve Quartet rozezní 
skladby 18. - 21. století.

Bouře emocí a temperamentu v česko-slovenském provedení.

Hudební procházka nejen s Jaroslavem Svěceným a Lubomírem 
Brabcem od renesance, přes baroko, až do 20. století.

Komorní orchestr, housle, flétna a cembalo zahrají skladby Antonia 
Vivaldiho, Johana Sebastiana Bacha a další.

     9. - 17. července 2019 

        Předprodej zahájen

Na letošních Tónech Chodovské tvrze zazáří hvězda z Baskicka
Gorka Hermosa, který bude spolu 
s Jaroslavem Svěceným hlavní 
hvězdou prvního koncertu Tónů 
Chodovské tvrze 2019 s názvem 
Tango Nuevo!, je skutečně 
mnohostranným hudebníkem. 

Tento nadaný akordeonista pochází 
z Urretxu v Baskicku, známý je však 
na všech kontinentech. Hrál po celé 
Evropě, ale také v Brazílii, Číně, na 
Novém Zélandu či na Madagaskaru 
nebo v Latinské Americe. Kromě hry 
na akordeon se věnuje i vlastní tvor-
bě, na kontě má již celou řadu skla-
deb, nejen pro akordeon, a to v růz-
ných hudebních stylech, od klasické 
hudby, přes tango, až například po 
jazz. Je činný rovněž na poli literárním 
– napsal čtyři knihy o historii akordeo-
nu. V současné době je učitelem na 
hudební konzervatoři Jesús de Mo-
nasterio ve městě Santander nedale-
ko Bilbaa. Nyní mají všichni milovníci 
vážné hudby příležitost slyšet tohoto 
všestranně nadaného hudebníka po 
boku Jaroslava Svěceného na úvod-
ním koncertu na nádvoří Chodovské 
tvrze. Spojení těchto dvou hudebníků 
bude jistě velmi silným zážitkem, kte-
rý si rozhodně nenechte ujít.

Gorka 
Hermosa
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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
 4. 6. Karkulky a vlci – kdo to chodí le-
sem? – 16.00. Představení Divadelního stu-
dia přípravka
 4. 6. Za jízdenku – příběhy z cest – 
17.00. Pohybové divadlo, storytelling. Před-
stavení Divadelního studia Zahrádka
 5. 6. Vystoupení divadelních souborů 
ZUŠ Jižní Město – 19.00. Představí se sou-
bory Prtě, Pískle, Eláhop! a Jednabáseň.
 25. 6. Princezna Koloběžka – 17.00. 
Známou pohádku zahraje dramatický kroužek 
1. stupně ZŠ Campanus.
 25. 6. Naši furianti – 18.00. Hru Ladisla-
va Stroupežnického zahraje dramatický krou-
žek 2. stupně ZŠ Campanus.

KONCERTY
 6. 6. Cimbal Classic – 20.00. Kapela, kte-
rá bourá jakékoliv zvyklosti. Nejde tu, jak by 
se z názvu mohlo zdát, o krojované vystoupe-
ní folklórního sdružení, ani o naškrobené pózy 
ve fracích. Na cimbál hraje vše – od renesanč-
ních tanců, přes ragtime, irský folk, lidovky 
a samozřejmě vlastní písničky.
 7. 6. Koncert Akademie 55+ – 19.00. Vy-
stoupení studentů seniorů ZUŠ Jižní Město
 11. 6. Caribe – 18.00–20.30. Caribe je 
mezinárodní kapela, zaměřená na hudbu La-
tinské Ameriky a Kuby. Hudební jádro sku-
piny tvoří vynikající zpěváci, bratři Ivar a Fe-
lix Aquirre, původem z Bolívie. Koncert se 
koná v rámci akce Grilování bez hranic a jeho 
součástí bude lekce salsy pro děti i dospělé. 
Vstup volný
 12. 6. Koncert kytarových souborů – 
18.00. Vystoupení kytarového oddělení ZUŠ 
Jižní Město
 26. 6. Country večer u ohně s kapelou 
Knokaut – 19.00. Přijďte na stylové rozlouče-
ní s hudební sezónou! Buřty zajištěny.

KINO KLUB ZAHRADA 
 3. 6. Co jsme komu zase udělali? – 
19.00. Pokračování úspěšné francouz-
ské komedie Vás opět zaručeně rozesmě-
je. 2019, 98 min. CZ titulky. Nevhodné do 
12 let

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

 10. 6. Favoritka – 19.00. Oscar a Zlatý 
glóbus pro nejlepší herečku Olivii Colman. Ir-
sko, VB, USA, 2018, 119 min. CZ titulky. Ne-
přístupné do 15 let
 17. 6. Tři blízcí neznámí – 19.00. VB, 
2018, 96 min. CZ titulky. Přístupné 

DĚTEM
 1. 6. Dětský den na Chodovské tvrzi – 
14.00. Pro naše malé oslavence jsme na Den 
dětí připravili spoustu zábavných her, výtvar-
ných dílen, pouťových atrakcí, bohaté občerst-
vení i veselou pohádku a bubnování s Petrem 
Šušorem.
 8. 6. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Medvídek z textilu
 12. 6. Tatínek 002 – 14.30. Napínavé pří-
běhy jedné rodiny. Tatínek 002 v podání diva-
dla Lokvar a v režii Arnošta Goldflama. 
 24. 6. Putování se sobíkem – 18.00. Film 
pro celou rodinu. Průvodcem na sobíkově ces-
tě je Marek Eben, který namluvil český komen-
tář. 86 min.

VÝSTAVA
 3.–30. 6. Země má. 
Výstava fotografií KFA nabídne krásná praž-
ská zákoutí i netradiční zachycení moderních 
staveb, půvabnou venkovskou přírodu a její 
atmosféru, stejně jako postřehy z každoden-
ního života či baletního představení. Provede 
vás Prahou, Českým Švýcarskem, Vysočinou 
nebo třeba Šumavou. 
Klub fotografů amatérů (KFA) Praha, dru-
hý nejstarší fotoklub na území bývalého 
Rakouska-Uherska, poté Československa 
a nyní i České republiky, funguje již 111 let 
a je otevřen všem zájemcům o fotografii 
a fotografování. 
Více informací na www.kfapraha.cz 

DALŠÍ AKCE
 4. 6. Skupinové bubnování – 17.30 sku-
pinové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 
veřejné bubnování pro všechny
 11. 6. Grilování bez hranic III. – 16.00 
– 21.00. Po roce se opět vrací oblíbená akce 
s bohatým programem pro děti i dospělé: vý-
tvarná dílna pro děti a rodiče s dětmi – bati-
kování na český a indonéský způsob; taneční 
dílna pro děti i dospělé – salsa; koncert ku-
bánské kapely Caribe; hry pro děti, pochout-
ky z grilu. Vstup volný. Akce se koná i v pří-
padě nepříznivého počasí a to v interiéru KC 
Zahrada.

KURZY A DÍLNY
Podrobné informace ke všem kurzům a při-
hlášky ke stažení naleznete na www.kcza-
hrada.cz

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

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

AKCE
 2. 6. 17.00 KONCERT TŘÍ S (soubor 
Lanškrounští pištci, soubor Tibia Pragensis, 
soubor Vivat Flauto) 
Nedělní odpoledne s příjemnými tóny zobco-
vých fléten.
 4. 6. 19.00 ZMT: hostem bude Ludmi-
la Böhmová, téma „Komenský v zemi bídy 
sedící na sudech zlata“. SIRIRI je jediná čes-
ká nezisková organizace, která se od roku 
2006 angažuje ve Středoafrické republice 
(SAR). V roce 2015 vytvořila vzdělávací pro-
gram Škola hrou v SAR, inspirovaný učením 
Jana Ámose Komenského, doplněný moder-
ními pedagogickými principy. Jako dobrovolní 
školitelé se ho za čtyři roky zúčastnilo už té-
měř 30 českých a francouzských dobrovolní-
ků, kteří vyškolili kolem 500 středoafrických 
učitelů. 
 9. 6. 14.00 – Vyhlížíme prázdniny – od-
poledne plné her a „Pohádkové zpívání“ pro 
děti malé i velké 

 11. 6. 18:00 Podvečerní tančírna se 
skupinou „Hvězdný prach“. 

VÝSTAVY
 Do 7. 6. fotografie Ronnieho Mosleye. 
Následuje výstava obrazů Káji Kůlové.

KCMT

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

PROGRAM V ČERVNU
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.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

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

AKCE 
 Letní provoz v mateřské škole pro děti 
od 2,5 do 6 let v měsíci červenci 1.–26. 7. 
2019

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
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, po 17.00 a st 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
 4. 6. Závěrečný koncert pěvecké třídy 
Marie Šatavové – od 18.30
Jako host dorazí ženský sbor Zlatobýl ze ZUŠ 
Harmonie. Vstupné dobrovolné.
 11. 6. Jedenáctého na „Jedenáctce“ 
aneb Šansonový koncert Aleny Hladké a Pe-
tra Ožany – od 19.00 
Alena Hladká je herečka a zpěvačka Městské-
ho divadla Mladá Boleslav hostující v mnoha 
pražských i mimopražských divadlech (Čino-
herní klub, VILA Štvanice, Divadlo Bolka Po-
lívky). Petr Ožana je pianistou mnoha šan-
sonových zpěvaček a zpěváků, pedagogem 
Pražské konzervatoře a DAMU. Je rovněž dr-
žitelem ocenění pianista roku 2013. Chcete-li 
si udělat příjemný večer ve společnosti Edith 
Piaf, Hany Hegerové, Evy Olmerové a dalších, 
neváhejte. 
 12. 6 Absolventský koncert žáků ZUŠ 
Jižní Město – od 18.30
Koncert žáků ZUŠ Jižní Město, vstup zdarma.
 13. 6. Absolventský koncert žáků ZUŠ 
Jižní Město – od 18.30
Koncert žáků ZUŠ Jižní Město, vstup zdarma.
 18. 6. Lucie a James Carlsonovi aneb 
Letní večer v Paříži – od 19.00
Představte si úžasný letní večer v Paříži. Hud-
ba česko-americké dvojice vás přenese na 
pomyslnou procházku podél Seiny, na pose-
zení v jedné z místních kaváren či na taneční 
zábavu na proslulém Montmartre. Vedle au-
torských skladeb zazní i filmová hudba. Lucie 
Carlson – housle, James Carlson- akordeon, 
barytonové ukulele, zpěv. 
 19. 6. Štěpán Markovič trio – od 19.00
Saxofonista Štěpán Markovič patří k nejvýraz-
nějším postavám české jazzové hudby. V sále 
Chodovské tvrze vystoupí společně s přední-
mi muzikanty – pianistou Tomášem Jochma-
nnem a kontrabasistou Janem Kořínkem. 
 26. 6. Šansony na tvrzi – od 18.00
Jedno z pravidelných šansonových setkání na 
Chodovské tvrzi, tentokrát s Filipem Sychrou 
a Martou Balejovou. Na klavír zahraje Petr 
Ožana a slovem doprovodí spisovatelka a no-
vinářka Blanka Kovaříková. (Změna programu 
vyhrazena)
 27. 6. Jazz klub Tvrz: Libor Šmoldas Or-
gan Trio – od 20.00 (logo Jazzu)
Libor Šmoldas, náš přední jazzový kytarista, 
si do svého varhanního tria přizval ke spolu-
práci vynikajícího pianistu a varhaníka Jakuba 

CHODOVSKÁ TVRZ

Vystavující: 
Ateliér pro Radost
Název výstavy:  
PRO RADOST  
(výtvarné práce žáků a studentů výt-
varného ateliéru sídlícího na Praze 11)
5. 6. – 24. 6. 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.atelierproradost.cz

VÝSTAVA NA RADNICI

Zomera a předního bubeníka mladé generace 
Marka Urbánka. Libor Šmoldas Organ Trio vás 
překvapí přívalem pozitivní energie, s níž hra-
je vlastní skladby, vycházející nejen z jazzové 
tradice, ale také se silně opírající o blues, funk 
a soul šedesátých let. 

BESEDY/KURZY/OSTATNÍ:
 1. 6. Den dětí na Chodovské tvrzi – od 
14.00
Od 14.00 se můžete těšit na hry pro děti 
a různé dílny, také na poníky či na skáka-
cí hrad. Samozřejmě nebude chybět pohád-
ka, která začíná v 16.30, nebo oblíbené bub-
nování s Petrem Šušorem od 17.30 hodin. 
K tomu všemu dobré občerstvení a řada dal-
ších atrakcí. Vstup zdarma.
 Od 4. června 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. Více na www.dovedeme.cz 
 15. 6. Ateliér na Chodovské tvrzi: kurz 
linorytu – od 14.00 do 18.00
Otevřený výtvarný ateliér na Chodovské tvr-
zi v sobotu 15. 6. nabízí zájemcům všech vě-
kových kategorií kurz linorytu. Kurz probíhá 
v rámci aktuální výstavy Tři generace rodiny 
Reynkových – Petrkovské paralely a je spojen 
s možností komentované výstavy. Lektorka 
Mgr. Pavla Vaňková. Zájemci o kurz se musí 
registrovat s předstihem na info@chodov-
skatvrz.cz nebo na tel.: 267 914 831.

VÝSTAVY
 10. 5. – 28. 7. 2019 – Tři generace rodi-
ny 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 hostí generační 
výstavu rodiny Reynkových s jednotícím mo-
tivem podobností v grafické tvorbě zejména 
Bohuslava Reynka a ve fotografiích jeho syna 
Daniela.
Petrkov a venkovský zámeček, ve kterém 
rodina žije, je a byl velkou inspirací pro ně-
kolik generací výtvarníků, básníků a fotogra-
fů. Stal se ostrovem vnitřní svobody a od-
dělenosti od všech moderních proudů, žil si 
vždy svým vlastním životem. Výstava přiná-
ší malé nahlédnutí do tohoto neopakovatel-
ného světa.
 25. 6. Komentovaná prohlídka – od 
18.00

PŘIPRAVUJEME 
Tóny Chodovské tvrze 2019 – Předprodej 
zahájen!
16. ročník hudebního festivalu proběhne ve 
dnech 9.–11. 7. a 16.–17. 7. vždy od 20.00. 
Vstupenky a rezervace na 
pokladně Chodovské 
tvrze či KC Zahra-
da, nebo online na 
www.tonychodov-
sketvrze.cz či na 
webových strán-
kách obou zmíně-
ných kulturních domů.



Konstantinova 1479/1, 
149 00 Praha 11  
(z druhé strany 
Mamma centra)

Telefon: 737 629 149 
E-mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Otevírací doba:  
PO–ČT: 13:00–18:00, PÁ: 14:00–18:00
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteční 
akce, které slouží k smysluplnému trávení volné-
ho času. Ostatní dny jsme tu pro děti a mládež 
ve věku 6 až 26 let, které zažívají těžkou životní 
situaci, potřebují poradit nebo nevědí, co s vol-
ným časem.

ČERVNOVÉ AKCE
 6. 6. YMKÁRIUM DĚTEM
Pozdní oslava Dne dětí a oslava k 175. výročí 
YMCA, letos v duchu dobrovolnictví. Připraveny 
budou výtvarné a sportovní workshopy 
s hudebním doprovodem. Akce je veřejná, 
zdarma a bez přihlášky.
 7. 6. PŘESPÁVACÍ AKCE 
Pojďte s klubem na výlet, který zakončíme 
přespáním v klubu. Akce je určena pro děti 
a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou.
 14. 6. MALOVÁNÍ NA PLÁTNA
Čeká nás malování na plátna, kdy si každý 
odnese svůj výrobek. Akce je určena pro 
děti a mládež od 6 do 15 let, zdarma a bez 
přihlášky.
 21. 6. DEN FILMU
Přijďte se dozvědět zajímavosti ze světa filmu, 
zasoutěžit si a shlédnout film. Akce je určena 
pro děti a mládež od 6 do 15 let, zdarma a bez 
přihlášky.
 22. 6. ZÁVĚREČNÝ FOTBALOVÝ DEN
V sobotu nás čeká poslední turnaj tohoto 
školního roku. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, zdarma a s přihláškou.
 28. 6. VÍTÁNÍ LÉTA A PRÁZDNIN
Rozlučka klubu se školním rokem a vítání léta. 
Pracovníci klubu si pro vás připravili několik 
překvapení. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, zdarma a s přihláškou.

Služby klubu jsou zdarma, některé akce jsou 
zpoplatněny motivačním poplatkem.

NZDM KLUB  
YMKÁRIUM

Kulturní přehled červen 21

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

AKCE
 1. 6., 9.30–16.00: 4. závod poháru Mi-
ni-Z DDM JM. DDM JM, Šalounova.
 5. 6., 14.00–19.00: Hurá prázdniny! 
Zahradní slavnost na závěr školního roku. 
DDM JM, Šalounova.
 8. 6., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od 6 
do 12 let a rodinné příslušníky. DDM JM, 
Šalounova.
 8. 6., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti a mládež ve 
věku od 13 do 20 let a rodinné příslušníky. 
DDM JM, Šalounova.
 9. 6., 18.00–21.00: Jolaniny hvězdy. 
Tradiční hudební a pěvecké vystoupení, letos 
již popatnácté. Divadlo Dobeška, Jasná.
 11. 6., 19.30–21.00: Cestovatelské 
promítání – Cesta do Mexika a zase zpátky. 
DDM JM, Šalounova
 18. 6., 17.00–18.00: Vernisáž výtvarné 
soutěže Malujeme písničky. DDM JM, Květ-
nového vítezství.
 29. 6. – 2. 7., 9.00–16.00: Letní kera-
mická dílna. Pro děti od 9 let, mládež a do-
spělé. 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

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

Komunitní centrum Mezi domy
Křejpského 1502/8, Praha 11. 
V docházkové vzdálenosti 
od metra Opatov.

OZNAMUJEME, 
že přes prázdniny je  

Komunitní centrum Mezi Domy ZAVŘENO.
otevíraci doba Mezi domy – červen

PONDĚLÍ - PÁTEK: 10:00-20:00  
SOBOTA: 12:00-18:00

AKCE
 8. 6., 14:00–18:00 – Festival Mezi 
Domy
Na zahradě našeho Komunitního centra Mezi 
Domy se uskuteční v sobotu 8. 6. venkovní 
festival. Můžete se těšit na spoustu kreativ-
ních vystoupení. Zpěváci, taneční vystoupení 
dětí, indická hudba, hra na hudební nástroje 
a mnohé další… Na zahrádce si můžete dát 
třeba pivo Bernard nebo některou z našich 
osvěžujících limonád Vladimír. 
Na akci je nutné se zaregistrovat: 777 485 
939, e-mail info@mezi-domy.cz.
 22. 6., 9:00–18:30 – Zážitkový kurz 
první pomoci
Naučíte se vybraná témata z první pomoci 
– zábavně, aktivně, efektivně. Teorie, na za-
čátku nezbytná, bude prokládána nácvikem 
a praktickými ukázkami. 
Přihlášky posílejte sms: 777 485 939, info@
mezi-domy.cz.
 29. 6., 10:00–12:00 – Keramika 
Zveme vás na keramikování s Janou Kalino-
vou. Akce vhodná pro děti, rodiče i prarodi-
če. Dvě hodiny tvoření z keramické hlíny pod-
le vaší fantazie. 
Nutná registrace: 777 485 939, e-mail info@
mezi-domy.cz 
 29. 6., 13:00–14:00 – ÓM CHANTING
Přijďte si společně zazpívat Óm! ÓM Chan-
ting je samoléčebná skupinová technika, 
která využívá transformační sílu zvuku ÓM 
k aktivaci sebe harmonizujícího potenciá-
lu účastníků. Začínáme v 13:00, vstupné je 
DOBRO-volné. 
Na akci je nutné se zaregistrovat. Minimál-
ní počet účastníků je 5. Rezervace míst: sms 
777 485 939, info@mezi-domy.cz
 29. 6., 15:00–18:00 – Hurá na 
prázdniny
Program pro děti i dospělé k přivítání prázd-
nin. Divadélko pro děti, taneční vystoupení 
a další. 
Vstupné je dobrovolné. Nutná registrace: 
777 485 939, e-mail: info@mezi-domy.cz 

PRAVIDELNÉ LEKCE
 Cvičení pro tělo a duši – 18:15–19:15
Každé pondělí od 8. dubna probíhá pravidel-
né cvičení od 18:00 s Kateřinou Ovsíkovou. 
Další termíny cvičení: 3. 6., 10. 6., 17. 6.

MEZI DOMY
 Baby Jóga – každou středu od 
14:00–15:00
Lekce zahrnují v úvodu babyjógu a naladě-
ní se na miminko, poté miminka zahrneme 
do našich ásan podle aktuálních možností 
a potřeb. Součástí jsou též dechové techni-
ky, zpěv a relaxace. Termíny: 5. 6., 12. 6., 19. 
6., 26. 6. 
 Tanec pro dospělé
Každou první středu v měsíci se na vás bude 
těšit Zdenka Drbalová na Tanci pro dospělé. 
Termíny: 5. 6. od 18:30. 
 Kondiční cvičení s prvky power jógy
Každou druhou středu v měsíci se na vás 
bude těšit Zdenka Drbalová na Kondičním 
cvičení. Termíny: 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6. 
Začátek v 18:30.
 Tanec na míčích pro maminky s miminky
Každý čtvrtek si můžete přijít zacvičit na 
míčích s dětmi do 1 roku. Začátek vždy od 
9:45. Termíny: 6. 6., 13. 6.

Přihlášky na lekce posílejte na e-mail info@
mezi-domy.cz nebo volejte na tel. číslo 777 
485 939.

Navštivte naše FB stránky, kde se dozvíte 
podrobnější informace o akcích, a spoustu 
dalších zajímavých informací: https://www.
facebook.com/mezi.domy/.
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Pozvánky do KC Zahrada

CIMBAL CLASSIC 

6. 6. 2019 / 20:00 
Brněnská kapela hraje muziku na po-
mezí folku a world music. Nejde tu, jak 
by se z názvu mohlo zdát, o krojova-
né vystoupení folklórního sdružení, ani 
o naškrobené pózy ve fracích. Na cim-
bál hraje vše – od renesančních tanců, 
přes ragtime, irský folk, lidovky a sa-
mozřejmě vlastní písničky. Svou tvor-
bou bourá jakékoliv zvyklosti. Nenech-
te si ujít!

GRILOVÁNÍ BEZ HRANIC III.
11. 6. 2019 / 16:00–21:00 

Výtvarná dílna pro děti a rodiče s dětmi – batikování 
na český a indonéský způsob

Hry pro děti (16:00 – 18:00) – oblíbené „big-cups“, 
fotbálek, házení na cíl, malování křídami …

Taneční dílna salsy pro děti (od 18:00) i dospělé (od 
19:00)

Koncert kapely Caribe (od 18:00)

Grilování
Maso a další pochutiny na gril zajištěny.
VSTUP VOLNÝ. Akce se koná i v případě nepříznivé-
ho počasí a to v prostorách KC Zahrada. Program byl 
podpořen dotací Ministerstva vnitra v rámci programu 
Integrace cizinců na lokální úrovni. 

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

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM 

24. 6. 2019 / 18:00 
Film pro celou rodinu uvádíme na zá-
věr školního roku. Náš hrdina je malý 
sob, který se právě narodil v Laponsku. 
Hned po narození se musí rychle posta-
vit na nohy a zažívá mnohá dobrodruž-
ství. Průvodcem na jeho cestě je Marek  

 
Eben, který namluvil český komentář. 
86 min. 
Objednávky vstupenek: tel. 271 910 
246, e-mail zahrada@kczahrada.cz nebo 
nákup online na www.goout.cz. Kom-
pletní program na www.kczahrada.cz

KINO KLUB ZAHRADA: TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ

17. 6. 2019 / 19:00 
Bobby, Eddy a David přišli na svět 
v New Yorku na začátku 60. let jako jed-
novaječná trojčata. Hned po narození 
ale byli rozděleni a adoptováni různými 
rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že 
má navlas stejné sourozence. Po nece-
lých dvaceti letech se souhrou šťastných 
náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh 
se stal senzací Ameriky. Dokument. VB, 
2018, 96 min. CZ titulky. Přístupné

The Tap Tap načerno

Kulturní centrum Zahrada hostilo 
v květnu výstavu kreslených vtipů 
o lidech s hendikepem s názvem The 
Tap Tap načerno. Výstava se konala 
v rámci Turné černého humoru, které 
probíhá již několik let a jeho účelem 
je získat peněžité příspěvky pro pro-
jekty realizované spolkem Tap z Jed-
ličkova ústavu. 

Turné upozorňuje na význam černého 
humoru jako důležité schopnosti ko-
munikovat o vážných věcech s nad-
hledem. Všechny vybrané vtipy pro-
šly tvrdou cenzurou členů kapely The 
Tap Tap, a jak sami říkají „nejtemnější 
odstín černé legrace je opravdu spo-
lehlivě zaručen“. Vernisáž zahájil spí-
kr a tiskový mluvčí kapely The Tap 
Tap pan Ladislav Angelovič a my dou-
fáme, že si kapelu budeme moci po-
slechnout v některém z příštích kon-
certů v KC Zahrada.

 Ivana Jirovská, KC Zahrada



Jazz klub Tvrz: Libor Šmoldas Organ Trio 

27. 6. / 20.00 
Skupina navazuje na více než sedmiletou existenci Libor 
Šmoldas Quartetu, se kterým Libor natočil tři desky, pod-
nikl turné po USA, vystupoval na mnoha evropských pódi-
ích a prestižních festivalech včetně Pražského jara. On sám 
bývá označován za předního českého kytaristu nebo za 
“Stoupající mladou hvězdu evropského jazzu“. Každopád-
ně se jedná o jednoho z nejinvenčnějších jazzových kytaris-

tů současnosti v celosvětovém měřítku.
Libor Šmoldas Organ Trio vás překva-
pí přívalem pozitivní energie, s níž hra-
je vlastní skladby vycházející nejen z jazzové tradice, ale také se 
silně opírající o blues, funk a soul šedesátých let. (Kapacita klubu 
omezena!)
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Štěpán Markovič trio

19. 6. / 19.00 
Saxofonista Štěpán Markovič patří 
k nejvýraznějším postavám české jazzo-
vé hudby. Doprovázel mnoho českých 
i zahraničních hvězd. Během evropské-
ho turné All Stars Big Bandu 1995 do-
provázel Raye Charlese, Lizu Minnelli či 
Shirley Bassey. U příležitosti historické 
návštěvy Billa Clintona účinkoval v led-
nu 1994 v pražském Reduta Jazz Clubu. 
Z živého záznamu Český rozhlas pořídil 

CD EP Two Presidents‘ Jam Session. 
V současné době Štěpán Markovič vy-
stupuje i se svým funky/jazz projektem 
Štěpán Markovič Gipsy Groove, koncer-
tuje se šansonovým projektem Chantal 
Poullain a příležitostně hraje s Laco Dec-
zim a Robertem Balzarem.
V sále Chodovské tvrze vystoupí s před-
ními hudebníky české jazzové scény - pi-
anistou Tomášem Jochmannem a kon-
trabasistou Janem Kořínkem.

Kulturní centrum Zahrada pořádá 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PO STOPÁCH HRDINŮ
Tábor pro všechny veselé, kamarádské a aktivní holky a kluky ze všech koutů svě-
ta. Příměstský tábor nabídne celotáborovou hru Po stopách hrdinů, dobrodružné 
příběhy a hravé tvoření. Tábor – to jsou hry, sport, výlet, ale i kreslení, loutky a di-
vadlo, pohádky 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, Malenická 1784, Praha 11
Za kolik? – program a lektorské vedení zdarma; spoluúčast rodičů na nákladech 
na stravování 500 Kč
Projekt byl podpořen dotací Ministerstva vnitra v rámci programu Integrace cizin-
ců na lokální úrovni.
Maximální kapacita: 10 + 10 dětí
Lektorské vedení: MgA. Hana Strejčková a Filip Novák 
Bližší informace a přihlášky ivana.jirovska@kczahrada.cz 

Tři generace rodiny Reynkových – PETRKOVSKÉ PARALELY

10. 5. – 28. 7. 2019 
Výběr z tvorby Bohuslava Reynka, Su-
zanne Renaud, Daniela, Jiřího 
a Michaela Reynka - kresby / grafiky / 
fotografie / poezie / knihy.

Velká galerie Chodovské tvrze hostí 
generační výstavu rodiny Reynkových 
s jednotícím motivem podobností v gra-
fické tvorbě zejména Bohuslava Reyn-
ka a ve fotografiích jeho syna Daniela, 
to vše v kontextu jejich rodinného zá-
zemí v Petrkově. Zámeček v Petrkově  

 
se postupně 
stal ostrovem 
vnitřní svobo-
dy a oddělenos-
ti od všech mo-
derních proudů 
a žil si svým 
vlastním živo-
tem. Výstava 
přináší malé na-
hlédnutí do to-
hoto neopakovatelného tvůrčího světa.

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

KANY INYANGA – 
BOHŮM NA DOSAH

od 3.–29. 6. 2019

V měsíci červnu bude ve výstavním 
foyer opatovské knihovny k vidění 
výstava fotografií z Nepálu. Cesta 
se uskutečnila v roce 2010, velká 
část vystavených fotografií pochází 
z treku okolo Annapuren.

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

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!

4. června, 16:30 hodin 

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



Před půl stoletím? Jak je to dávno!
Uplynulý měsíc květen si vždy 
vynutí ohlédnutí za vzdálený-
mi válečnými časy, kdy příliš 
mnoho lidí na světě zapomně-
lo na svoje lidství. Časy, které 
se neúprosně mění na ohléd-
nutí možné pouze s pomocí 
dokumentů. Jizva, do histo-
rie tehdy vyrytá, se však pro 
svou hloubku nevyhladí do za-
pomenutí nikdy. „Jen“ půl sto-
letí nás ale dělí od událostí, 
které mají ještě dost přímých 
pamětníků. 

Den po dni tenkrát uplýval 
poslední rok z „šedesátek“, 
jak se jim ovšem říká až nyní. 
To desetiletí představova-
lo spoustu zlomového, co se 
také nehodí vymazat z his-
torie úplně. Už koncem před-
chozích „padesátek“ jeden 
podzim pípala z hvězdné ob-
lohy kovová kulička jménem 
Sputnik. V dubnu 1960 pro-
gramově zanikl v atmosféře 
její kuželovitý a mohutnější 
„vnuk“. Od následujícího roku 
jsme si začali zvykat, že Ves-
mírem se brouzdají lidé. Byla 
to léta, kdy více věcí dostá-
valo nový a nečekaný rozměr. 
Už od EXPO v Bruselu se zdá-
lo, že Československo je málem centrem 
světové kultury. V každém případě stálo 
za to si kultury těch roků užít. Říkává to 
o létech svého mládí každý, ale „šede-
sátky“ byly opravdu mimořádné. Všemi 
směry, nahoru i dolů. Natolik, že v květ-
nu 1969 si mnozí už zase raději hleděli 
zahrádek, chalupaření nebo aspoň záhu-
menků. (Co to byly záhumenky, zjistíte 
na internetu.) 

Chodov s připojenými Háji už dru-
hým rokem náležely k hlavnímu městu. 

V přemetech širších událostí to ale jen 
málokdo vnímal jako podstatné. 

Před rozbřeskem 21. července se však ve-
lice, velice daleko stalo něco úplně mimo 
dosavadní praxi lidstva. Zažil jsem ten 
zlomový okamžik u televizní obrazovky 

a až za slunečného dne. Nevím 
už, zda při repríze, protože jsem 
zaspal, nebo při československé 
opožděné premiéře. Seděli jsme 
ve stínu dřevěné táborové jídel-
ny spolu se starým správcem. 
Výhled na stany tábora u řeky, 
s lesy na stráních vpravo i vlevo, 
byl příjemný. My však hleděli na 
černobílý televizor Mánes. Obraz, 
hodně neostrý, ale přesvědčující, 
ukazoval Člověka v bílém skafan-
dru, který sestupoval po žebříčku 
na… povrch Měsíce. Včera naše-
ho času se jejich „raketa“ zasta-
vila nad tímto satelitem Země. 
Dva astronauti přešli do přistá-
vacího modulu a ten s nimi večer 
20. července dosedl na povrch. 
Člověk na spodním konci žebříč-
ku nyní také. Otisk podrážky jeho 
boty s příčným vzorem pak v mě-
síčním prachu vykazoval slušnou 
hloubku. Za prvním mužem sešel 
dolů i jeho druh. 

Existence těch dvou kdesi na 
nebi a třetího, který zůstal stře-
žit vesmírnou loď, aby se pak 
všichni mohli vrátit k nám dolů, 
byla tenkrát do předchozího dne 
pořád jaksi neskutečná. Působil 
i fakt, že jsme události tam na-
hoře sledovali téhož dne, kdy se 

staly. Vypadalo to na naprosto přelomo-
vý okamžik v celých lidských dějinách. Ko-
lik ale se jich takovými zdálo už předtím 
a kolik později, až dodnes? Úplně zapo-
menutý by však zůstat neměl.

 Jiří Bartoň 

24 Život na Jižním Městě

V sobotu 29. června v 10 hod. vyjdeme od Staroměstské mostecké věže na 
část Karlova mostu a pak kolem historických objektů na Staroměstské nám. už 
po třicáté uctít půvaby staré Prahy a památku velikánů našich dějin. Účast je 
osobním rozhodnutím každého. 

Kdysi a později 

Kancelářský objekt v Jižním Městě II, v sousedství ulice U Kunratického lesa. Na fotografii vlevo má dobovou úpravu fasád, zachycenou zřejmě 
v 90. letech 20. stol. Pravá fotografie ukazuje později vzniklý stav. 
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Velký úspěch letos zažily hráčky Ivanti 
Tigers Jižní Město, když v prestižní mlá-
dežnické kategorii juniorek získaly s velmi 
mladým kádrem titul mistryň ČR.

„Je to výsledek dlouhodobé práce s mlá-
deží v našem převážně dívčím klubu. 
Jsme rádi, že se nám daří přivést dív-
ky ke kolektivnímu sportu. V mladších 
kategoriích proto neklademe důraz na 

výsledky, ale na individuální dovednos-
ti,“ říká hlavní trenérka klubu Karolína 
Šatalíková. 

Nastává čas rozhodování o volnoča-
sových aktivitách pro další rok, a pro-
to i v našem klubu rádi přivítáme nové 
hráčky od 5 let věku! Informace na 
www.tigersflorbal.cz. Kub také pořádá 
další akce, jednou z nich je Příměstský 

florbalový kemp pro holky i kluky pro 
ročníky 2012–2005. Kemp se koná ve 
dnech 15.–19. 7. 2019 v hale SH Jižní 
Město, Květnového vítězství 1554, Pra-
ha 11. Děti se můžou těšit na florbalové 
i venkovní tréninky, sportovní hry a sou-
těže, bazén a spoustu dalších aktivit. 

Info na webu: www.tigersflorbal.cz nebo 
na telefonu 608 508 967.

Juniorky Ivanti Tigers Jižní Město mistryněmi ČR

Pozdrav sluníčku 
pod modrou slunečnou oblohou 
Vstup do první třídy může být pro mnohé 
děti náročný, neboť jde o náhlou změnu 
životních podmínek. I když zpočátku bý-
vají školní aktivity velmi hravé a činnos-
ti se často střídají, přesto mohou někte-
ré děti pociťovat neklid a napětí, zhoršuje 
se držení těla a někteří reagují poruchami 
zdravotního stavu. Tuto situaci je nutné 
co nejvíce kompenzovat mnohostranným 
pohybem. Jednou z možností zdravého 
pohybu je zcela jistě propracované jógo-
vé cvičení.

Skupina prvňáčků ze Základní školy a ma-
teřské školy Chodov začala na podzim 
2018 v jedné hodině tělocviku týdně cvi-
čit jógu pod odborným vedením a dohle-
dem Pavla Klimeše. Jedná se o cvičitele 
jógy II. třídy s mezinárodním certifikátem 
systému Jóga v denním životě, propa-
gátorem dětské jógy a autorem příru-
ček jógového cvičení Svítání. Děti se učí 
správně dýchat, protahují zkrácené sva-
ly, učí se vědomě ovládat své tělo a pro-
vádět přesně cílené cviky a sestavy. To 
vše za rytmického doprovodu básniček, 
které děti po několika lekcích odříkávají 

společně s cvičitelem. Velmi důležitá je 
i relaxace, vedení k citlivosti a k pocho-
pení ostatních, k lásce k přírodě, k pod-
porováním míru. 

Při příležitosti Mezinárodního dne jógy 
si pod vedením pana Klimeše 19. června 
v 17.00 hod. děti se svými rodiči zacvi-
čí u Chodovské tvrze. Pilně se připravují 
a těší se na Pozdrav sluníčku pod mod-
rou slunečnou oblohou.

 ZŠ a MŠ Chodov

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

4.–6. ČERVNA 2019  
VŽDY OD 10:00–11:00

DĚTSKÁ SKUPINA PALEČEK
NABÍZÍ MÍSTA

PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET 

PROVOZNÍ DOBA 6:30–17:00 
I BĚHEM ČERVENCE A SRPNA

BLIŽŠÍ INFORMACE
Dětská skupina Paleček

K Milíčovu 134/1
Praha 4 – Háje, 149 00

E-mail: detskaskupina@dshaje.cz
Tel.: 703 474 609

Skvělý 

úspěch 

jihoměstského 

florbalu
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• Nástavby panelových domů | Jižní Město má dlou-
hodobě nedostatek větších a velkých bytů. Máme mi-
nimum bytů velikosti 4+kk, co se týče větších, těch je 
ještě míň. Já osobně a Piráti na Jižním Městě podpo-
rují umírněný rozvoj našeho sídliště. Nástavby pane-
lových domů jsou možností, jak rozšířit bytový fond 
o velkometrážní mezonetové byty, a dále si k tomu 

přejeme smysluplné využití střešních ploch (solární 
panely, sběr dešťové vody, zelené střechy). V zásadě 
budeme podporovat návrh možnosti vybudování me-
zonetu probouráním vstupu z bytů v posledním pat-
ře. Tím vznikne klasický mezonet 5-6+kk v závislosti 
na typu panelového domu. Tento náš záměr přivíta-
jí hlavně mladé páry, které plánují více člennou rodinu 

a nechtějí opustit naše Jižní Město. Je nám jasné, 
že ne všichni obyvatelé posledních pater budou mít 
o tuto možnost zájem. Je nám jasné, že se mohou na-
jít lidé, kteří se budou bránit této myšlence, ale připra-
vit legislativní rámec a stavební koncepci pro Jižní Měs-
to považuji za úkol tohoto volebního období. 
 Mag. Martin Muzikant, Ph.D., Piráti 

• Sklad dětských věcí pro pěstouny | ...začne již 
snad brzy fungovat i na Praze 11. Měl by uleh-
čit obtížnou, ale nesmírně záslužnou práci přede-
vším místních dočasných pěstounů, kteří do své 
péče přebírají děti někdy i doslova z hodiny na ho-
dinu. Tedy bez možnosti obstarat si potřebné věci 
jako oblečení, kočárek, autosedačku, hračky apod. 
předem. Navíc vlastnit a skladovat všechny tyto 
věci (často pro děti 0-18 let) v běžné domácnosti 

není ani úplně možné. K dispozici by proto měly 
být k zapůjčení či darování právě v našem skladu. 
Dostat by se do něj pak měly od řady skvělých 
lidí z Jižního Města a okolí, kteří se zajímají o mož-
nost darovat věcí po svých dětech s cílem pomá-
hat druhým. S místní pěstounkou na přechodnou 
dobu, paní Blažíkovou, jsme proto vypracova-
ly projekt takového skladu a našly pro něj vhod-
né prostory v Modletické ulici. S naším záměrem 

jsme pak seznámily radního pro sociální oblast 
Ing. Jiravu a požádaly jej o podporu a pomoc 
v této věci. Teď vše záleží již jen na vedení MČ, 
která má na stole naši žádost o výpůjčku těchto 
prostor. Snad nebude třeba čekat dlouho, než se 
vyřídí “formality”, a již brzy se nejen na facebooko-
vých stránkách skladu setkáte s výzvou pro daro-
vání dětských věcí! 
  Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Názory zastupitelů

Život na Jižním Městě

Ohlédnutí za čarodějnicemi 2019
Letošním čarodějnicím v KC Zahrada, kte-
ré pořádalo Kulturní Jižní Město o.p.s. spo-
lu s RC Babočka, počasí příliš nepřálo. I tak 
se ale těšily hojné návštěvnosti. Přesto-
že se venkovní hry a workshopy musely 
nedobrovolně přesunout pod střechu KC 
Zahrada, nikdo neodcházel smutný a do-
konce jsme zvládli i grilovat. Druhý den na 
Chodovské tvrzi bylo již pálení čarodějnic 
ve znamení oblohy bez mráčku, což přilá-
kalo i rekordní množství návštěvníků. Po-
děkovat se sluší nejen všem, kteří se po-
díleli na bohatém kulturním programu, ale 
i Městské policii a dobrovolným hasičům, 
kteří zajistili bezproblémový průběh celých 
čarodějnic. Za celý organizační tým všem 
návštěvníkům děkuje

 Iva Molenová, ředitelka KJM o.p.s.

Pražské vlaštovky
Také letos pokračuje 
projekt s názvem Ma-
pování hnízdišť a noco-
višť vlaštovky obecné 
na území „Velké Prahy“. 
Jeho cílem je zmapování 
hnízdních kolonií a zjiště-
ní, kde v dnešní době na-
cházejí pražské vlaštov-
ky svá útočiště. Znalost 
významných hnízdišť 
a nocovišť napomůže 
efektivní ochraně vla-
štovčí populace. 
Svá pozorování můžete zadat do databáze pozorování ptá-
ků České společnosti ornitologické birds.cz/avif/ nebo za-
sílat na e-mail prazske.vlastovky@seznam.cz. U každého 
hnízdiště je důležité uvést počet hnízdících párů a typ pro-
středí (chov koní, průmyslová hala atd.). V případě nocovišť 
je důležité pokusit se odhadnout počet nocujících vlaštovek. 
Je dobré navštívit lokalitu několikrát, počet nocujících jedin-
ců se totiž v průběhu léta mění.
Mapování pražských vlaštovek organizuje Společnost spo-
lupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea. Děkuje-
me všem kolegům ornitologům i vám všem z řad veřejnosti 
za spolupráci.

Karel Pithart
koordinátor mapování

Z komise pro kulturu a spolky
Komise pro kulturu a spolky vyhodnotila na svém zasedání dne 10. 
4. první kolo dotací v oblasti kultury. Členové komise si dle mého 
soudu počínali věcně a výsledkem jednání jsou rozumně navrhova-
né částky, pokrývající do značné míry náklady na pořádání akcí, kte-
ré se již mnohé úspěšně uskutečnily v zimním a jarním období toho-
to roku. Po sečtení všech položek byla komisí doporučena částka 
792 000 Kč a dále mimořádné dotace v celkové výši 108 000 Kč. 
Komise nedoporučila dotovat jedinou akci, která byla v rozporu 
s dotačními podmínkami – akce se koná mimo území Prahy 11, kon-
krétně šlo o studentský „festival“ Jižák LIVE! v kolejovém kampusu, 
který se nachází na území MČ Praha-Kunratice. Tamní studentské 
večírky byly opakovaně kritizovány občany JM, bydlící na hranici Pra-
hy 11 a Kunratic pro svou hlučnost v pozdních nočních hodinách. 
Byl jsem se dokonce na své oblíbené večerní procházce do Kunra-
tic na akci podívat, jednalo se o pijatiku roztroušených hloučků stu-
dentů z místních kolejí, z pozadí doprovázeném v čase mé návště-
vy osamělou hráčkou na kytaru. 

Závěrem bych rád vysvětlil změnu názvu komise, jejímž důvodem 
byla skutečnost, že na Praze 11 je poměrně hodně spolků, kterými 
se však v minulosti žádná komise nezabývala a činnost těchto or-
ganizací je často právě v kulturní oblasti. Tímto apeluji na představi-
tele spolků, případně jejich členy, aby mne kontaktovali pro možnost 
budoucí spolupráce. Byl bych rád, kdyby byl spolkový život v naší 
městské části prezentován na Jedenácti dnech pro Prahu 11 v září 
2019.

Michal Kovařík, Piráti, předseda Komise pro kulturu a spolky
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• 100 dní nové koalice na Praze 11 co je dobře 
a co špatně | 27. května 2019 uplynulo 100 dní 
nové koalice na radnici Prahy 11. Jsme konzerva-
tivci, vlastenci, křesťané. Říkáme, že barva pleti 
není problém, problém je společenská nepřizpůso-
bivost. Zase na druhé straně svůj k svému a tak 
jsou dnes liberální strany ODS, TOP09, STAN a Pi-
ráti pospolu. Opoziční HPP11 se jim do koalice 
i přes žalobu senátora Kosa na prezidenta Miloše 

Zemana ze stejných ideologických liberálních dů-
vodů nevešla. A v opozici zůstala SPD. Chválíme 
koalici za příkladný chod a nezasahování do stát-
ní správy. Chválíme, že koalice nakonec připusti-
la opozici do výborů a komisí. Sice to trvalo, ale 
dočkali jsme se a děkujeme. Jsme konstruktivní 
opozicí a k dobrým skutkům vždy rádi přispějeme, 
proto došlo k vysazení 240 stromů, ale 1 000 po-
řád chybí z našeho předvolebního slibu. Naopak 

nepovažujeme za standardní, že SPD neprojde ani 
jeden bod do programu zasedání zastupitelstva. 
Rovněž přístup k výstavbě je svárem sporu. My 
jsme proti, koalice by zase ráda stavěla. Prosazu-
jeme proto místně příslušné referendum, aby lidé 
rozhodli o výstavbě. Obyvatele Prahy 11 totiž ni-
kdy nezradíme. 
 Bc. Robert Vašíček, Svoboda a přímá 
 demokracie – Tomio Okamura (SPD)

• Proč prodej pozemků P11 PROTI VŮLI OBČA-
NŮ P11 se nachází za sjezdem z D1 na Spořilov 
v ul. U nové dálnice? | To že si f. TRANGO chce vy-
budovat na svém pozemku stavbu, která je v sou-
ladu s územním plánem a stavebním zákonem je 
pochopitelné a v pořádku. TRANGO se snaží od 
začátku po nabytí svých pozemků o odkup dalších 
sousedních pozemků, čímž se snaží zvětšit svůj zá-
měr a to proti zájmům místních občanů P11. Již za 

býv. star. J. Štylera, který tento prodej ve své teh-
dejší radě podporoval a po tom, co se naši zastu-
pitelé za JMND veřejně na ZMČ občanů v r. 2016 
zastali, byl tento prodej ZMČ zamítnut. V 2019 
se rozběhla další snaha Tranga o odkup a rada 
MČ P11 přijala souhlas prodeje. Investor zažádal 
o vykácení vzrostlých stromů – izolační zeleň z 80. 
let na svém pozemku a to samé chce udělat i na 
případně koupených pozemcích. Prodej pozemků 

umožní výrazně zvětšit tento projekt, zisk z toho-
to prodeje je v řádu stovek tisíc. Obhajitelný by byl 
například zisk v řádu mil. či desítek milionů potřeb-
ných ve veřejném zájmu, které pomohou stovkám 
jiných občanů. Ale tato částka v rozpočtu P11 je 
zcela zanedbatelná. Prodej nemá žádnou přidanou 
hodnotu pro Prahu 11, či místní, ale pouze pro in-
vestora. Proto dotaz na radnici P11 PROČ? 
 Mgr. Dalibor Mlejnský, JM-ND

• VRAKY P. KŘÍŽE | Vážený p. starosto Dohna-
le, dovolujeme si Vás upozornit na zoufalou situ-
aci s jedním naším sousedem, který svým chová-
ním znepříjemňuje život širokému okolí obyvatel 
P11. Jedná se o pana Kříže, který žije v ulici Zimá-
kova 33, tento pán vlastní cca 32 osobních a do-
dávkových vozů z větší části vraků. Tyto vozidla, 
či spíše vraky parkuje v přilehlých ul. Donovalská, 
Mokrá, Zimákova a Vápeníkova. V těchto autech 

přechovává a hromadí spoustu věcí, či spíše od-
padu a vrcholem všeho je, že v poslední době do-
konce některá vozidla používá jako ubytování pro 
lidi bez domova. Ti samozřejmě jako toaletu po-
užívají přilehlé křoví v parku či přímo na ulici mezi 
auty. Pro „zlepšení komfortu“ ubytování bezdo-
movců pořídil dokonce karavan, který je zaparko-
ván na veřejném pozemku. S tímto dlouhodobě 
problémovým občanem, který svým bezohledným 

chováním terorizuje okolí, jsme za posledních 5 let 
nezaznamenali ze strany MČ Prahy 11 jakouko-
li snahu či chuť jakkoliv tento problém řešit. Tím-
to Vás vyzýváme k okamžitému řešení. Z vozidel 
běžně unikají provozní kapaliny, zejména oleje, 
nemluvě o kritickém nedostatku park. míst, kdy 
vlastníci domů či bytů nemohou zaparkovat v celé 
ulici, protože všude se nacházejí vraky p. Kříže. 
 Ing. Petr Souček, JM-ND

• Žádáme MMR o vrácení proslunění do praž-
ských stavebních předpisů | Učinil tak občanský 
spolek Zelené Roztyly (součást HPP11) v reak-
ci na vypuštění požadavku na proslunění bytů mi-
nulým vedením Prahy pod taktovkou A. Krnáčové 
a hnutí ANO. Ta se pohoršovala nad tím, že deve-
lopeři musí kvůli proslunění bytů stavět domy „roz-
todivných tvarů“. Dle aktuálních stavebních předpi-
sů tak z hlediska oslunění bytů stačí, aby obytné 

místnosti měly okna! Přitom je známo, že slunný 
byt je zdravý byt, který nejlépe ochrání před šíře-
ním infekčních chorob. Slunce v bytě nemá jen psy-
chologický účinek, ale působí i proti virům a bakte-
riím. Uvolněním stavebních předpisů se otevřelo 
riziko ještě většího zahušťování sídlišť nalepením 
nových domů na stávající zástavbu, např. ve vni-
troblocích. Spolu s chystaným Metropolitním plá-
nem a dalším rozvolňováním stavebního zákona 

je to nebezpečná kombinace, neboť developeři ne-
chtějí brát ohled na potřeby obyvatel, ba naopak, 
chtějí mít neomezenou možnost stavět nové domy 
a maximalizovat svůj zisk bez ohledu na zastíně-
ní i již postavených bytů. Děkujeme 158 spoluo-
bčanům, kteří peticí podpořili připomínky HPP11 
k územní studii Háje. Věříme, že studie bude pře-
pracována ve prospěch obyvatel Prahy 11.
 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• Zastupitelstvo MČ P11 schválilo další výdaje 
na rekonstrukci ubytovny Sandra, celkové ná-
klady se tak přiblíží miliardě korun | Hlasy koa-
lice Piráti, ANO, ODS, TOP09/STAN připravily při 
dubnovém jednání ZMČ rozpočet Prahy 11 o dal-
ších 130 mil. Kč na rekonstrukci ubytovny Sandra. 
V ní má rekonstrukcí vzniknout 174 ubytovacích 
jednotek, z toho většina malometrážních 1+kk. 
Jaké jsou celkové náklady na rekonstrukci Sandry? 

Nákup budovy 336 mil., rekonstrukce 330 mil., 
zateplení 100 mil., patrové garáže 100 mil. Kč. 
Celkem tedy cca 850 mil. Kč. Pokud připočteme 
předpokládané vícepráce a vybavení bytů, blíží se 
celkové náklady částce 1 000 000 000 Kč. Proč 
nesouhlasí HPP11 s rekonstrukcí Sandry? Ná-
klady na jednu malometrážní ubytovací jednotku 
jsou přes 5 mil. Kč. Několik set nových obyvatel 
Sandry, spolu s tisíci nových obyvatel z vedlejšího 

Hotelu Opatov, vytvoří další nežádoucí zátěž na 
kapacitně vyčerpanou dopravu, školství, zdravot-
nictví, sociální služby. Každého obyvatele JM bude 
tento sociální experiment stát přes 10 000 Kč, 
čtyřčlennou rodinu tedy 50 000 Kč. Za miliardu 
korun by se dal pro občany JM vybudovat velký 
aquapark nebo Jihoměstská poliklinika či komplet-
ně zrekonstruovat pochozí zónu Háje.
 Ing. Ladislav Kos st., HPP 11 

• Úhel pohledu | Lokalita bývalého Interlovu, se 
nachází v přímé návaznosti na Michelský, Krčský 
les. V minulosti (padesátá leta min. stol.) bylo na 
Roztylském potoce vybudováno koupaliště, kam 
se chodilo koupat a na výlety do blízkého lesa. Pa-
mětníci jistě pamatují. Zastoupení zeleně bylo vy-
soké a zastavěnost omezená. Doklad archiv letec-
kých snímků Prahy pořízených v průběhu let 1938 

až 2018, katastrální mapa. Územním plánem hl. m. 
Prahy, schváleného v roce 1999, bylo území zahr-
nuto do nezastavitelného území. Plocha byla vy-
mezena jako plocha SO3 s funkčním vymezením 
s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, od-
dechu, naučným a sportovním aktivitám v přírodě, 
které podstatně nenarušují přírodní charakter úze-
mí, jejichž hlavní součástí je zeleň. Plocha by měla 

být zázemím lesního komplexu v jeho silně urba-
nizovaném okolí. Označování území jako „brown-
field“ tak lze chápat jako účelové, aby bylo možné 
obhajovat změnu územního plánu z nezastavitel-
ného na území zastavitelné. Na JM nebyly zastavi-
telné plochy vyčerpány. Nabyvatel pozemků dobře 
věděl, že území je nezastavitelné. 
 RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

• ROPID podporuje kondici obyvatel Roztyl | 
ROPID se rozhodl přemístit autobusovou zastáv-
ku u metra Roztyly, tu, kde staví autobusy smě-
rem na Chodov a Dědinovu, tu, kterou používají 
obyvatelé sídliště Roztyly, aby se vyvezli do kop-
ce, na kterém sídliště stojí. Zastávka má být pře-
sunuta od stanice metra na ulici Ryšavého. Dů-
vodem prý je ušetření nafty a tím také zlepšení 
životního prostředí a výhoda pro cestující, kterým 

se zkrátí doba jízdy. To se samozřejmě netý-
ká obyvatel Roztyl. Vyžádala jsem si data, která 
opravdu potvrzují, že více cestujících za den za-
stávkou projíždí, než v ní nastupuje (šlo mi hlav-
ně o směr na Dědinovu, ale platí to i opačně - na 
Spořilov). Že se jedná o zákazníky OC Chodov, se 
mohu jen dohadovat. V jejich zájmu bude oběto-
ván komfort obyvatel Roztyl. Už nebude žádné 
úspěšné schování se před lijákem nebo naopak 

palčivým sluncem. Je třeba zapomenout na to, že 
se lze podívat, zda autobus pojede za chvíli, po-
kud ujel, jít pěšky. Teď si to bude třeba rozmyslet 
rovnou v metru. Možností je, buď si zvýšit kondici 
chozením pěšky domů do kopce, nebo jezdit me-
trem na Chodov. V tuto chvíli to ale vypadá, že 
stavba není v souladu s územním plánem, tak se 
ještě uvidí, jak to s přesunem zastávky dopadne.
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

• Radnice si přivlastňuje projekt venkovní koupa-
liště - volební tahák HPP 11 | Že HPP 11 umí za-
ujmout voliče nejen odvedenou prací, ale i nápady, 
opakovaně dokazuje volebním úspěchem. V roce 
2018 veřejnosti slíbilo, že bude-li na radnici, posta-
ví občanům P11 velké venkovní koupaliště s čistou 
vodou. Realita je, že P11 s téměř 80 tisíci obyvate-
li má po 40 letech čekání malinký a extrémně před-
ražený bazének 11VS, za půl miliardy (!) postavený 

starostou Mlejnským, kam se prakticky vejde pou-
há stovka lidí. Projekt koupaliště tehdy zneklidnil 
všechny pol. subjekty, které z obavy před úspě-
chem HPP 11 společně téma koupaliště odsoudily 
jako populistické, též znělo např., že „voda je dra-
há“. ANO / TOP-STAN / ODS / PIR ve svých vo-
lebních programech slibovali zcela standardní sprá-
vu MČ, nikdo s ničím výjimečným neoslnil, proto se 
záhy všichni programově shodli a vytvořili koalici 

bez „extravagantního“ HPP 11. Jenomže inven-
ce volá, dobrý nápad nepadá z nebe a dne 30. 4. 
2019 se venkovní koupaliště stalo součástí progra-
mového prohlášení Rady MČ P11 pro toto volební 
období! Doufám, že si radní časem přivlastní i jiné 
myšlenky HPP 11, např. nulovou toleranci hazardu, 
ochranu stávající vzrostlé zeleně a dosud nezasta-
věných ploch P11.
 Martin Farmačka, HPP 11

Reakce člena redakční rady J. Lepše (TOP 09-STAN): Zastupitel M. Farmačka uvádí ve svém příspěvku výše hned několik nepravd, vyjádřím se alespoň k této: 
„Projekt koupaliště tehdy zneklidnil všechny pol. subjekty, které z obavy před úspěchem HPP 11 společně téma koupaliště odsoudily jako populistické.“ Zde je 
např. přesná citace z volebního materiálu TOP 09-STAN z loňské volební kampaně: „Jak vyplynulo z naší ankety, řada občanů Prahy 11 si přeje venkovní bazén 
nebo koupaliště. Chceme proto nalézt vhodné místo pro umístění, zajistit financování a i tento projekt uvést do života.“ Není mi jasné, kde v této větě odsuzu-
jeme téma koupaliště jako populistické. Navíc s tématem venkovního koupaliště jsme v naší anketě mezi občany přišli již v červnu 2018, tedy týdny předtím, 
než ho začalo ve svých volebních výstupech propagovat Hnutí pro Prahu 11. Přesto nikde nepíšeme, že nám Hnutí pro Prahu toto téma ukradlo. Podle nás je 
jedině dobře, že se alespoň na něčem politické subjekty napříč Prahou 11 shodnou.
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz

• široká nabídka masa 
a masných výrobků z vlastní 

výrobny
• maso pro vás bouráme  

denně čerstvé
• maso vám rádi upravíme  
zdarma dle vašeho přání

Každých 14 dnů nová akční 
nabídka. 

Navštivte nás, těšíme se na vás!

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK
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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

RV
19

0
07

6
6/

02
RV

19
0

0
96

7/
01

GEOMETRII UMÍME  
     NA JEDNIČKU

Profesionální kontrola geometrie                
        od 750 Kč do 1 400 Kč 

Profi Auto Servis s.r.o.
Holušická 2253/1, Praha 4 - Chodov
Tel.: 606 020 481
info@proautoservis.cz
www.proautoservis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Pracujeme se špičkovou měřící technologií 
s milimetrovou přesností.

Nepodceňujte pravidelnou kontrolu geometrie. Špatně seřízená sbíhavost způsobuje 
například nerovnoměrné opotřebení pneumatik. Pokud vlastníte vůz vybavený 
bezpečnostními prvky jako jsou xenonová nebo LED světla, systémem udržování  
v jízdním pruhu nebo radary pro adaptivní tempomat, je pro jejich správnou funkci 
nutné pravidelné seřízení v kombinaci s nastavením geometrie vozidla.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům, nyní s 20% slevou. 

SKO-Geometrie_92x130.indd   1 14.05.19   9:43
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VRÁTNÝ/Á-RECEPČNÍ-STRÁŽNÝ/Á
• mzda 100 až 150 Kč/hod.

• pohodová práce pro muže i ženy
• výplata zálohy

• náborový příspěvek až 10 000 Kč
• možnost příspěvku na dopravu nebo ubytovnu

VOLEJTE: 778 429 038
nebo rovnou k nám přijďte na pohovor  

po-pá 9:00–15:00
Facility Servis, a. s., 

Počernická 96, 
Praha 10 - Malešice
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METROPOLE ZLIČÍN
CENTRUM ČERNÝ MOST
CHODOV, ULICE TÜRKOVA

TECHNOLOGIE  
FRESH & BLACK

3 999 Kč
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Premiéra 

              
Březen 2019

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.

JSDM_92x63.indd   1 20.12.18   11:09



30 Inzerce

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

• Koupíme na JM byt pro dceru 
s dětmi. Platíme hotově, RK nevo-
lejte! Tel.: 704 371 112, kudrnata.
zora@seznam.cz 

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. 
Přijďte se s námi ZDARMA pora-
dit do našich kanceláří: Petýrkova 
1993/30 a Steinerova 608/4 na 
tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: info@ 
jihomestskereality.cz „

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

• ING. HLOUŠEK-REALIŤÁK ROKU 
2018. Poraďte se s Realiťákem roku 
jak nejlépe prodat Váš byt. 17 let spe-
cializace na prodeje bytů v Praze 11, 
4 a 10. Poskytuji realitní poradenství, 
odhady cen, profesionální prezentace 
nemovitostí, zavedený právní servis. 
HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 
Jižní Město, vestibul metra Opatov, 
732 237 741, www.hlousekreality.cz, 
www.zbynekhlousek.cz

• 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

• 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

• 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.

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

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

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

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

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

• 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

•!! 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

• 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.

• 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

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

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

• 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

• 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 11 zdarma. Tel.: 737 566 189

• 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

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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DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE  
STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
(V RÁMCI PROJEKTU „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“)  
ZÍSKALA NAŠE ŠKOLA ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ OPATOV,  
PROSTŘEDKY NA REKONSTRUKCI ŠKOLNÍHO SKLENÍKU.
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• 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

• 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

• 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 

• Nabízím vedení účetnictví jak PÚ, 
DAE, MZDY veškeré zpracování do-
kladů, zastoupení na úřadech, rekon-
strukce účetnictví daňová přiznání. 
Dvořáčková 605 106 872

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která 
zhotovuje péřové deky a polštáře 
z naší sypkoviny. 100% bavlna. Zho-
tovujeme do 24 hod. Sami odveze-
me a přivezeme ZDARMA. Tel.: 606 
312 174, www.cistirnaperi.cz

• VÝUKA ANGLIČTINY Zkušená lek-
torka nabízí indiv. výuku pro studenty 
ZŠ a SŠ. Praxe i v jazykové škole. Do-
učování i příprava na zkoušky. Kontakt: 
summerenglish@centrum.cz

• Vedení účetnictví, daňové eviden-
ce; zpracování daňového přiznání, sil. 
daně, mezd. Vedeme agendu hlavně 
pro drobné/malé podnikatele a živ-
nostníky, ucetnictvikab@volny.cz, t: 
604 483 873

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

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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• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? 
Nabízím: Čištění, odvirování a servis PC 
u Vás doma. Výběr, nákup a instalaci 
zařízení. Výuku práce na PC. M: 733 
731 892, E: david.simko@centrum.cz

• Rekonstrukce bytových jader, pro-
vádíme kompletní rekonstrukce bytů, 
domů a nebytových prostor. Tel: 732 
359 883, www:rek-bachr.cz

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

PRÁCE
• Přijmeme servírku na zkr. úvazek 
nebo brigádu do pivnice. Informace 
na tel.: 724 592 064

• Na každý druhý víkend pro Pepí-
ka - 19 let, asistenci, od 8-16 hod., 
cvičení na motomedu, rehabilitace na 
masážním lehátku, procházky el. inv. 
vozík, osobní hygiena, dopomoc - vše 
umím - jen potřebuji doprovod... více 
na webových stránkách www.pepaho-
ly.cz, odměna 140 Kč/hod., samostat-
nou spolehlivou asistentku prosím. 
Tel.: 724 842 214

OSTATNÍ

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

• Pronajmu garáž v ulici Podjavorin-
ské. Mobil 608 180 851

• 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

• 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

• Vykoupím staré knižní pozůstalos-
ti, sbírky známek, fotografií, pohled-
nic, dokumentů apod. 731 489 630

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

OZNÁMENÍ

S hlubokým zármutkem oznamujeme 
všem přátelům a známým, že nás na-
vždy opustila naše drahá maminka, 
babička, prababička, dlouholetá uči-
telka na ZŠ na Praze 11, paní Dana 
Hejlová. Zemřela po krátké těžké ne-
moci 12. května 2019 ve věku nedo-
žitých 88 let. Rodina
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

PRO INZERCI PROSÍM 
KONTAKTUJTE:
Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz
Plošná inzerce:

Tel. 739 300 390
klic@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:  
17. 8. 2018
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