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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

Spolu za lepší 11  
Podávání návrhů bylo ukončeno. 
Kterému dáte svůj hlas?

Spolupráce Prahy 11  
s Technickou správou  
komunikací hl. m. Prahy

Dny Prahy 11
oslavy městské části Praha 11
12.–15. září 2019

Pražská kantiléna  
opět vyhrála  
mezinárodní soutěž
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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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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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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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e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Michal Ezechel. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. 

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 21. června 2019. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhrad-

ně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce.

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

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

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

městské části Praha 11.

Vážení občané, obyvatelé Jižního Města,
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uběhl opět další měsíc a vstupujeme do období letních prázdnin a dovolených, tedy do měsíce července a srp-
na. Toto „letní číslo“ časopisu Klíč je toho přímým důkazem :-) 

Co se v poslední době událo na radnici? Především se podařilo dokončit proces výběru zhotovitele dostav-
by ZŠ Chodov a následně podepsat smlouvu o dílo se společností VCES a.s. pod názvem „Přístavba základní školy, 

ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov“. Vysoutěžená cena díla (dostavby) je ve výši 130.613.095 Kč včetně DPH. Předá-
ní stavby je naplánováno na pátek 21. 6. 2019 s tím, že pokud půjdou stavební práce podle plánu, předáme novou část budovy 
dětem a pedagogům již na podzim příštího roku. Mám také radost, že na základě žádosti naší městské části byla na červnovém 
zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy schválena finanční dotace ve výši 50 mil. Kč, která nám urychlí splacení půjčky ve 
výši 103 mil. Kč na uvedenou dostavbu. Po více než osmi letech se tak Jižní Město konečně posunulo k finálnímu vyřešení situa-
ce ZŠ Chodov.

Dne 11. 6. 2019 jsem absolvoval s panem V. Kořenem, starostou města Říčan, s A. Scheinherrem, náměstkem primátora 
hl. města Prahy pro dopravu, a s kolegou radním pro dopravu M. Duškou společnou schůzku na MHMP. Vzájemně jsme prodisku-
tovali situaci okolo uvažované/plánované realizace JV části Pražského okruhu, tzv. část D511, a aktuální dopravní potřeby na Již-
ním Městě. Pokud máte zájem se o aktuální situaci stavby D511 dozvědět více, přijďte 24. 7. 2019 v 9:30 do divadla U22 v Pra-
ze 22 – Uhříněvsi.

Rekonstrukce ubytovny Sandra se také posunula směrem dopředu. Budova již byla předána stavební firmě k realizaci staveb-
ních prací. O této skutečnosti jsme následně informovali obyvatele z okolí budovy na veřejném setkání, které proběhlo ve středu 
19. 6. 2019 v 17:00 v ZŠ Mikulova.

Začal jsem i trochu sportovat. Již několik týdnů jezdím z domova na radnici a po Jižním Městě na kole. Ověřil jsem si, že je to 
časově totožné jako jízda automobilem. Ve většině případů dokonce i rychlejší. Má to také jednu velikou výhodu. Jsem schopen po-
zorovat a sledovat veřejný prostor v Praze 11 a případné závady a nedostatky odhalit přímo v terénu. Zjištěné podněty pak obra-
tem předávám kolegům z rady MČ, aby v přiměřené době zjednali nápravu. Pokud mi budete chtít pomoci s monitoringem veřejné-
ho prostranství, mohu vám doporučit využití naší mobilní aplikace nebo webu, kde naleznete funkci „Vyfoťte to“.

Užijte si dovolenou a léto podle svých představ.

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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ ⟶ 
Usnesení RMČ

Návštěvní dny členů rady 
v červenci a srpnu

Rádi bychom vás informovali 
o změně návštěvních dnů členů rady 

během července a srpna.  

Pravidelné termíny se v tomto 
období ruší, v případě potřeby jsou 
vám však jednotliví radní k dispozici 

na základě individuální domluvy.  
 

Pro sjednání schůzky, prosím, 
využijte kontaktů na webových 
stránkách městské části www.

praha11.cz v sekci Radnice → Rada 
MČ → Členové RMČ.

  
Praha 11 přispěje chodovským hasičům 
na dovybavení hasičské stanice

Rada MČ Praha 11 schválila na červnové 
schůzi poskytnutí věcného daru, matrací 
a polštářů, Hasičskému záchrannému sbo-
ru hl. m. Prahy za účelem dovybavení hasič-
ské stanice č. 4 - Chodov. 

„Práce hasičů je extrémně náročná jak psy-
chicky, tak fyzicky: o to důležitější je zajis-
tit jim podmínky pro kvalitní odpočinek, bez 
něhož by ji nemohli vykonávat. Jsem rád, 
že jsme k němu mohli touto cestou při-
spět,“ uvedl radní jedenácté městské čás-
ti pro bezpečnost a prevenci kriminality Ing. 
Petr Jirava (ANO).

  
Zápisy do prvních tříd byly úspěšné,  
v Praze 11 se podařilo umístit všechny  
jihoměstské děti

Při zápisu dítěte k povinné školní docházce 
mají sice rodiče právo na svobodnou volbu 
školy, nejčastěji však logicky volí tu v blíz-
kosti bydliště. Vzhledem k omezeným ka-
pacitám škol tak zápisy tradičně probíhají 
ve stresu z nejistoty, zda se dítě do vybra-
né školy dostane nebo bude muset zdlou-
havě cestovat do školy vzdálenější, kde je 
ještě volné místo.

Praha 11 je nicméně výjimkou: „Podle in-
formací od jednotlivých ředitelů základ-
ních škol a odboru školství se nám letos 
v Praze 11 podařilo do prvních tříd umístit 
všechny děti ze spádových oblastí. Bezmá-
la 900 jihoměstských dětí tak bylo přijato 
ke školní docházce v místě bydliště. Dětem 
přeji, aby je škola bavila a přinesla jim kýže-
né vzdělání takovou formou, která je nejvíc 
osloví,“ uvedla Mgr. Zuzana Ujhelyiová (Pi-
ráti), radní MČ Praha 11 pro školství. A spo-
kojení mohou být i rodiče dětí předškolních 
- co se týče zápisů do mateřských škol, vy-
hověno bylo všem požadavkům na umístě-
ní dětí s povinnou předškolní docházkou, 
dětí ve věku 4 let a nárokově i tříletých.

  
Maxim Galcev ze ZŠ Donovalská  
je v nejlepší desítce mladých chemiků  
ČR pro rok 2019 

Na Fakultě chemicko-technologické Univer-
zity Pardubice se v červnu utkalo 39 vě-
deckých talentů z osmých a devátých tříd 
o žákovský titul mistra republiky v chemii. 
Postup do celostátního finále soutěže Hle-
dáme nejlepšího mladého chemika ČR si 
v konkurenci rekordních 18 tisíc vrstevníků 
z 660 škol vybojoval také Maxim Galcev ze 
Základní školy Donovalská. 

„Všichni soutěžící přijeli perfektně připraveni 
a podali neuvěřitelné výkony. Soutěž před-
stavila chemii jako vědu zábavnou a hra-
vou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, 
která má budoucnost, protože skýtá široké 
možnosti studijního i pracovního uplatně-
ní,“ vyzdvihla Mgr. Štěpánka Štiková, učitel-
ka chemie v ZŠ Donovalská. Finálové klání 
se skládalo ze dvou částí. Teoretické zna-
losti prověřil písemný test, praktické doved-
nosti laboratorní práce. Součet bodových 
zisků z obou částí soutěže určil celkové po-
řadí. Nejlépe si vedl Robin Dočekal ze ZŠ 
Letovice, který se stal pomyslným králem 
mladých chemiků pro rok 2019.  Maxim 
Galcev ze Základní školy Donovalská pak 
obsadil obdivuhodné osmé místo.

Finalisté si odnesli hodnotné ceny a žáci, 
kteří se umístili na prvních pěti místech, zís-
kali i Cenu děkana FChT UPa - příslib přizná-
ní stipendia v prvním akademickém roce 
studia na Fakultě chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 
120 000 Kč.

Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví najdete 

na nové adrese  
V červnu proběhlo stěhování 

Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, který nyní najdete 
na nové adrese Roztylská 1/1860, 

Praha 4 - Chodov.
Telefonická spojení na pracovnice 

odboru zůstávají beze změn.

 
Jižní Město čeká výrazné zlepšení  
vodohospodářské infrastruktury

V letošním roce čeká Prahu 11 celá řada 
oprav a investičních akcí, ať už v oblas-
ti dopravní infrastruktury, regenerace ve-
řejných prostranství, či zlepšení občan-
ské vybavenosti. Změnou k lepšímu pak 
projde i infrastruktura vodohospodářská. 
Vzhledem k masivnímu rozvoji jihovýchod-
ní části Prahy připravuje Pražská vodo-
hospodářská společnost a.s. (PVS) rekon-
strukci a zdvojení části vodovodního řadu 
o profilu 1 200 mm mezi vodojemem 
Chodová a Kyjským uzlem. Zdvojení řadu 
v celkové délce cca 3 500 metrů bude rea- 
lizováno právě na území jedenácté měst-
ské části, a to mezi vodojemem Chodová 
a manipulačním uzlem na Košíku v Dou-
povské ulici. V současné době probíhá 
inženýrská činnost pro získání územního 
rozhodnutí, předpokládané zahájení inves-
tiční akce připadá na druhou polovinu roku  
2020.

V běhu je rovněž rozsáhlá rekonstrukce 
objektu čerpací stanice pitné vody při uli-
ci Roztylská, v blízkosti objektu cizinecké 
policie, a s ní spojená výstavba tlakové 
kanalizace v Cigánkově ulici. V letošním 
roce bude zahájena rekonstrukce kana-
lizační přípojky ve Stýblově ulici a práce 
v Hrnčířích související s výstavbou stanice 
podtlakové kanalizace v ulici K Hrnčířům.

V přípravě je dále například rekonstrukce 
malé čerpací stanice odpadních vod v Dol-
nokřeslické ulici a rekonstrukce kanalizace 
v ulici K Horkám, která je v současné době 
již nekapacitní.

Vážení občané,
oznamujeme vám, že s účinností  

od 3. 7. 2019 
je právní poradna 

Iuridicum Remedium  
přemístěna na adresu  

Ocelíkova 672/1, do kanceláře  
v Domečku.  

Telefonní číslo i provozní doba  
zůstávají beze změny.
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Za Václavem Šmrhou 
(† 5. 6. 2019)

Bratr Václav 
podnítil mnoho 
lidí k tomu, aby 
se více zajíma-
li o dění okolo 
sebe, sám veřej-
ně působil přes 
30 let. Do politi-
ky vstoupil roku 
1989 jako člen 
Čs. strany lidové. V naší městské 
části byl v 1. pol. 90. let místostaros-
tou. Podílel se na rozvoji Jižního Měs-
ta, odvedl velký kus práce. Mimo jiné 
stál s přizvanými odborníky za pře-
jmenováním jihoměstských ulic a za 
návrhem znaku naší městské čás-
ti. Dlouhodobě též spolupracoval se 
starostou Křeslic Antonínem Zápo-
tockým (zemřel šest dní po Václavo-
vi) na tom, aby dálniční okruh nevedl 
přímo kolem Milíčovského lesa, Pet-
rovic a Křeslic, tedy PP Botič-Milíčov. 
V KDU-ČSL byl dlouholetým předse-
dou obvodní organizace Praha 11. 
Většinu zdejších lidovců (je nás téměř 
50) inspiroval ke vstupu do KDU-ČSL 
právě Václav Šmrha. Lidi (včetně po-
litiků z jiných stran) totiž oslovoval 
svou opravdovostí a nezištností. 
Bratře Václave, se smutkem v duši 
a vděčností v srdci Ti děkujeme za 
vše! 
 Za KDU-ČSL Praha 11 Jan Jaroš

  
Dočasné uzavření lávky přes D1  

Dovolu jeme 
si vás upozor-
nit, že v pon-
dělí 1. 7. 2019 
dojde z dů-
vodu pláno-
vané opravy 
k dočasnému 
uzavření láv-
ky přes D1 ve-
doucí ze Staré-
ho Chodova ke 
stanici metra 
Chodov. Sou-
částí oprav 
bude odmon-
tování a přelakování zábradlí, instalace 
nové izolace a údržba betonových částí 
upevňujících lávku. Kvůli bezpečnosti není 
možné lávku nechat během oprav průchozí 
pro veřejnost, neboť šíře lávky neumožňu-
je pohyb techniky a pracovníků zajišťujících 
opravy zároveň s běžným provozem. Lávka 
bude uzavřena pouze na nezbytně nutnou 
dobu, maximálně dva měsíce. 

 Děkujeme za pochopení.

Na straně 24 najdete podrobnou mapu 
se spoji MHD po dobu uzavření lávky 
přes D1.

Zprávy z rady připravila Anna Kočicová,  
tisková mluvčí

  
Hasiči, záchranáři i policisté převzali  
od starosty městské části ocenění  
za vynikající práci   

Ve čtvrtek 30. května se v obřadní síni Cho-
dovské tvrze uskutečnilo slavnostní předá-
ní ocenění příslušníkům integrovaného zá-
chranného systému (IZS), kteří je získali ve 
třech kategoriích: za záchranu života a ma-
jetku, rozvoj městské části a dlouhodobou 
spolupráci při zajišťování bezpečnosti na 
území Prahy 11.

Z rukou starosty jedenácté městské čás-
ti Jiřího Dohnala (Piráti) a radního pro bez-
pečnost a prevenci kriminality Ing. Pet-
ra Jiravy (ANO) převzali pamětní medaile 
a věcné dary čtyři příslušníci Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. Prahy, čtyři strážní-
ci z Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 11, osm policistů z Obvodního ře-
ditelství Policie Praha 4 a čtyři záchranáři 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

„Tito lidé se denně starají o bezpečnost 
i zdraví obyvatel Jižního Města a pro mě je 
ctí, že jim za jejich práci mohu osobně podě-
kovat,“ uvedl Jirava.

Novinky z oblasti životního prostředí
Zalévání stromů
Jistě jste si na řadě míst Jižního Města 
všimli zelených závlahových vaků, zejmé-
na u mladších stromků. Letos výrazně na-
vyšujeme jejich počet, celkem jich instaluje-
me téměř 400. Vaky mají oproti běžnému 
zalévání přímo ke stromům dvě velké vý-
hody. Zaprvé naplnění jednoho 60litrového 
vaku vodou z hadice trvá opravdu pouhých 
několik vteřin. A zadruhé voda pomalu vy-
tékající dnem vaku se během dne dostane 
přesně tam, kam má, tedy ke kořenům da-
ného stromku. Ke každému vaku se pracov-
níci střediska zeleně Jihoměstské majetko-
vé dostanou jednou za týden až dva týdny. 
V době velkých veder a sucha tento inter-
val zkracujeme na několik dní. Pokud tedy 
narazíte na vak bez vody, neznamená to, že 
jsme na něj zapomněli. Pouze se daný vak 
právě nachází v pauze mezi dvěma zálivka-
mi. Častější zalévání, např. každodenní, by 
naopak bylo zejména pro kořenové systé-
my kontraproduktivní, i v tomto případě to-
tiž platí „všeho s mírou“.

Využití dešťové vody
Možná vás někdy napadlo, odkud bereme 
vodu na zalévání stromků či skrápění chod-
níků. Jsem rád, že pro žádnou z těchto 

činností nepoužíváme vodu z běžné distri-
buční sítě. Umožňuje nám to podzemní re-
tenční nádrž s kapacitou 120 tisíc litrů, do 
které je svedena dešťová voda ze střech 
našeho areálu Jedenáctka VS. Z této ná-
drže čerpáme vodu do cisterny s objemem 
2000 litrů, která pak objíždí zmiňované zá-
vlahové vaky a další místa. Díky tomu kro-
mě pitné vody šetříme Praze 11 i nemalé 
peníze. 

Seč zelených ploch ponovu
Snažíme se co nejvíce omezit dopady ve-
der a sucha, které se čím dál tím víc týkají 
i Prahy 11, a proto jsme upravili výšku se-
čení trávníků. V případě tzv. mulčovacího 
stroje jsme výšku sečí navýšili na 6,9 cm 
od ostří nože, u strojů se sběrem v závis-
losti na výšce vegetace jsme nově nasta-
vili 10-12 cm od ostří nože. Výsledkem je 
delší tráva po seči, díky čemuž např. lépe 
zadržuje vláhu v půdě našich vnitrobloků 
a parkových ploch. Rovněž jsme v minu-
lých týdnech přidali další místa, kde pro-
vádíme tzv. mozaikovou seč. Při tomto 
způsobu sekání se v dané oblasti vždy 
ponechá část trávníku či louky neposeka-
ná, mj. aby poskytovala útočiště motýlům 
a dalším živočichům.

Nové herní prvky
Koncem května a začátkem června byly 
uvedeny do provozu nové herní prvky 
na všech osmi rekonstruovaných dět-
ských hřištích, snad se vám líbí. Pro příští 
roky se pokusím zajistit, aby doba tako-
výchto rekonstrukcí byla co 
nejkratší. 

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN)

místostarosta pro  
životní prostředí



Milí sousedé
V době, kdy budete číst tento článek, již 
doufám naplno poběží práce na dostavbě 
Starochodovské školy a rekonstrukci uby-
tovny Sandra. O těchto projektech jsem 
psal už několikrát, takže se nebudu opa-
kovat a jen velmi stručně shrnu, na co se 
můžeme těšit. Díky přístavbě západního 
křídla ZŠ Chodov vzniknou v naší nejstarší 
jihoměstské škole potřebné prostory pro 
učitele i žáky, konkrétně nové kabinety, 
sedm kmenových a pět speciálních tříd, 
šatny a dokonce i tělocvična. Plán sta-
vebních prací je sice časově velmi napnu-
tý, budeme se však společně se stavební 
firmou maximálně snažit dokončit je ještě 
před začátkem školního roku 2020. 

Do realizační fáze se konečně přehoupl 
také projekt rekonstrukce bývalé ubytov-
ny Sandra (objektu Nad Opatovem 2140). 
Letos v dubnu uzavřela naše městská 
část smlouvu na provedení stavebních 
úprav budovy se zhotovitelem HOCH-
TIEF CZ a.s., který v červnu převzal stave-
niště. 174 nových ubytovacích jednotek, 
které zde místo obávané ubytovny vznik-
nou, pak bude primárně sloužit mladým 

jihoměstským rodinám, seniorům nebo 
pracovníkům v oblastech důležitých pro 
chod městské části – učitelům, lékařům, 

hasičům, strážníkům městské policie či 
zdravotním sestrám. Součástí projek-
tu je rovněž revitalizace přilehlého okolí, 
zlepšení občanské vybavenosti a zvýše-
ní počtu parkovacích míst v dané lokalitě. 
Samotná pravidla pro obsazování ubyto-
vacích jednotek nyní připravujeme a bude-
me Vás s nimi seznamovat v průběhu re-
konstrukce. Aktuální informace naleznete 
na webu www.bydleni-sandra.cz.

Vedle těchto dvou velkých investičních 
akcí nicméně postupně realizujeme i dal-
ší potřebné práce na revitalizaci jihoměst-
ského prostoru, aby se Vám tu žilo co 
nejlépe. Léto tak bude patřit především 
opravám a údržbě školských budov, ať 
už jde o výměny stupaček, elektroinstala-
cí, PVC, nebo malování. Vše bychom měli 
stihnout tak, aby se od září mohly děti 
učit v hezčím prostředí. 

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek, investice 

a podporu podnikání

Podávání návrhů bylo ukončeno. Kterému dáte svůj hlas?
Podávání návrhů do 2. ročníku projektu participativního rozpočtu 
Spolu za lepší 11 bylo ukončeno, pracovní skupina provedla analýzu 
realizovatelnosti, na veřejném setkání byly návrhy představeny 
a nyní je na vás, kterému ze svých favoritů dáte hlas!

V 2. ročníku projektu participativního 
rozpočtu se sešlo 37 nápadů, jak vylep-
šit Prahu 11. Pracovní skupina, složená 
ze zástupců jednotlivých odborů Úřa-
du městské části Praha 11, měla neleh-
ký úkol – zhodnotit, který z těchto návr-
hů je možné realizovat.  Po analýze byly 
návrhy rozděleny do tří kategorií – reali-
zovatelné, realizovatelné s úpravou a ne-
realizovatelné. Realizovatelné postupují 
přímo do hlasování. Druhá kategorie ná-
vrhů, realizovatelné s úpravou, postoupí 
do hlasování po konzultaci o úpravách se 

samotnými autory, kteří ke změnám v je-
jich návrzích dají souhlas. Nerealizova-
telné jsou takové, které svým charakte-
rem, finanční náročností atd. není možné 
v rámci participativního rozpočtu usku-
tečnit. Obdrželi jsme také návrhy, které 
byly umístěny na pozemcích, jejichž vlast-
níkem je hlavní město Praha, a městská 
část Praha 11 nemá tento pozemek ve 
svěřené správě. Pravidla 2. ročníku par-
ticipativního rozpočtu Spolu za lepší 11 
tuto možnost připouští s podmínkou, že 
Magistrát hlavního města Prahy odpoví 

kladně na žádost o výpůjčku takového 
pozemku nejpozději do konce fáze ana-
lýzy, tj. do 27. 7. 2019. Po tomto datu 
budeme mít již kompletní seznam všech 
návrhů, o kterých bude možné ve dnech 
16. 9. – 9. 10. 2019 hlasovat.  Všech-
ny podané návrhy rozdělené do jednot-
livých kategorií naleznete na webových 
stránkách www.spoluzalepsi11.cz nebo 
sledujte facebookový profil Spolu za lep-
ší 11 – participativní rozpočet Prahy 11.

 Alžběta Plocová, koordinátorka projektu

Spolu za lepší 116

Radnice Prahy 11 udělala první krůček k otevřenosti
Dne 13. 6. 2019 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 změnu 
svého jednacího řádu, jejíž součástí je i pevné stanovení 
času pro interpelace, dotazy a podněty občanů. 

V praktickém důsledku to znamená, že od 
září bude na každé řádné zasedání jiho-
městského zastupitelstva zařazen v čase 
17:00–17:30 hodin pevný bod „Dotazy, 
připomínky a podněty členů zastupitel-
stva“ a v čase 17:30–18:30 hodin bod 
„Návrhy, připomínky a podněty občanů 
městské části Praha 11“. Přihlášky do 
diskuse k těmto bodům bude možné po-
dávat vždy na jejich začátku s omezením 
délky příspěvků na 3 minuty, v případě do-
plňujících dotazů na 1 minutu. Jedná se 
o první část změn jednacích řádů směrem 

k otevření volené samosprávy občanům: 
tyto změny jsou i součástí koaliční smlou-
vy „Společně pro Jižní Město“ a z ní vy-
cházejícího programového prohlášení stá-
vající Rady naší městské části. A co je 
naším cílem? Především zpřístupnit radni-
ci občanům Prahy 11. Chceme, aby zmí-
něná změna jednacího řádu přežila toto 
volební období, v rámci Výboru pro ote-
vřenou radnici a digitalizaci jsme se proto 
snažili předložit takový návrh úpravy, kte-
rý by byl přijatelný pro všechny zastupi-
telské kluby, napříč politickým spektrem. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
Martinu Zíkovi, tajemníkovi Výboru pro 
otevřenou radnici a digitalizaci, a Mgr. 
Radku Pištorovi, vedoucímu Odboru 
kanceláře starosty, za poskytnutí prvot-
ního materiálu a zpracování finální verze 
textu změny jednacího řádu. Dále bych 
chtěla poděkovat všem členům výbo-
ru, zvlášť Mgr. Tereze Dolanské a panu 
Martinu Farmačkovi, kteří se na tvorbě 
textu podíleli. 

Mgr. Zuzana Böhmová
předsedkyně Výboru 
pro otevřenou radnici 

a digitalizaci

Rekonstrukce ubytovny Sandra
BYDLENÍ PRO OBČANY PRAHY 11

Máte dotazy či podněty k probíhající 
rekonstrukci? Kontaktujte nás!
Ing. David Voženílek
tel.: 267 902 376
e-mail: vozenilekd@praha11.cz

www.Bydleni-Sandra.cz
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Spolupráce Prahy 11 s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy
Ať už se jedná o úklid veřejných prostranství, nebo opravu podchodů, 
jedním velkým tématem je v naší městské části spolupráce 
s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK). 

V úterý 11. června jsem se proto kvůli do-
hodě na dalším postupu sešel se zástup-
ci TSK, konkrétně s generálním ředitelem 
společnosti Josefem Sinčákem a vedoucím 
Oblastní správy Jih Bohumilem Pfeferlem.

Shodli jsme se na prohloubení spoluprá-
ce při stanovování priorit oprav staveb ve 

správě TSK na území Prahy 11. Do budouc-
na chce TSK výrazněji přihlížet k potřebám 
obyvatel a prioritám naší městské části 
jako takové. Vzájemně jsme si pak potvrdili 
ochotu k součinnosti během zimního úklidu 
sněhu na místních komunikacích. Setkání 
jsme zakončili osobní návštěvou podcho-
du v ulici Türkova. Pro Prahu 11 je oprava 

tohoto podchodu jasnou prioritou, přičemž 
TSK neutěšený stav podchodu vnímá stej-
ně a v současné době připravuje projekt 
jeho kompletní rekonstrukce.

Mgr. Martin Duška 
(PIRÁTI)

uvolněný člen rady, 
doprava

otevřená radnice

Představení návrhů na změny územního plánu
Zastupitelstvo naší městské části projednalo v rámci svého červnového zasedání třináct 
návrhů na změnu územního plánu. Tyto návrhy byly iniciovány na základě upozornění 
Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy z letošního května na nutnost podat 
všechny podněty ke změnám stávajícího územního plánu hl. města Prahy do 30. 6. 
2019, aby mohly být řádně projednány a do územního plánu případně zapracovány. 

Návrhy změn podané po tomto termínu 
totiž budou zohledněny až při projedná-
vání Metropolitního plánu. Městská část 
tak měla na zpracování návrhů změn velmi 
omezený čas. Celkem třináct návrhů před-
ložených Radou k projednání Zastupitelstvu 
MČ Praha 11 lze rozdělit do několika skupin.  

První z nich tvoří změny potřebné pro řešení 
otázky parkování. Nedostatek parkovacích 
míst je bohužel bolavým problémem Jižní-
ho Města, jehož možným řešením je zkapa-
citnění stávajících parkovišť výstavbou leh-
kých patrových konstrukcí nebo parkovacích 
domů. Platný územní plán však s ohledem 
na zastavitelnost pozemků, kde se sou-
časná parkoviště nachází, taková opatření 
většinou neumožňuje. Zastupitelstvo naší 
městské části proto schválilo návrh na pro-
jednání změn územního plánu na parkoviš-
tích v ul. Vojtíškova, Ledvinova, Brandlova, 
Hráského a Nešporova – Plickova. Cílem 
těchto změn je vytvořit prostor pro realiza-
ci budoucích projektů na zkapacitnění par-
kovišť a zvýšit tak počet parkovacích míst 
v uvedených lokalitách.  

Do druhé skupiny spadají návrhy změn 
územního plánu, jejichž cílem je zlepšení 

občanské vybavenosti v oblasti sportu 
nebo vyřešení majetkových poměrů týkají-
cích se pozemků, na nichž již sportovní od-
díly či organizace působí. Realizace těchto 
změn v ul. Blažimská, Exnárova a Mírové-
ho hnutí umožní vybudovat v těchto lokali-
tách venkovní koupaliště nebo další sporto-
viště pro potřeby občanů Prahy 11. Změna 
územního plánu v ul. Markušova pak uvádí 
do souladu stávající způsob využití pozem-
ku, jehož se změna týká, a územního plá-
nu způsobem, který i do budoucna zaručí 
využitelnost pozemku pouze pro sportov-
ní účely. Poslední změna územního plánu 
v rámci této skupiny se týká ul. Zdiměřic-
ká, konkrétně pozemku, na němž se nyní 
nachází vyasfaltovaná plocha sloužící oby-
vatelům Jižního Města k volnočasovým 
aktivitám, přičemž ale její současné funkč-
ní využití jako izolační zeleň neodpovídá 
skutečnosti.

Do další skupiny pozemků, kterých se na-
vrhované změny týkají, patří pozemky, 
na nichž se nachází bývalý hotel Opatov 
a ubytovna Sandra. Oba objekty projdou 
komplexní rekonstrukcí a cílem městské 
části je zajistit, aby výhledově fungovaly 
jako plnohodnotné bytové domy, nikoliv 

pouze ubytovny. Pro rekolaudaci těchto 
objektů na bytové domy je nicméně ne-
zbytná změna územního plánu, týkající se 
pozemků, na nichž domy stojí. S uvede-
ným záměrem souvisí i navrhovaná změ-
na územního plánu v ul. Šalounova: jejím 
smyslem je umožnit vybudování parkova-
cího domu, který by mohli využívat noví 
obyvatelé obou objektů a obyvatelé by-
dlící v okolí ve stávající zástavbě (exis-
tence parkovacího domu je pak zároveň 
podmínkou pro zmíněnou rekolaudaci). 
Poslední změna územního plánu je navr-
hovaná v ul. Výstavní. Změna se dotýká 
jak pozemků ve vlastnictví hl. města Pra-
hy, tak pozemků v soukromém vlastnictví 
a v důsledku uvede do souladu stávající 
způsob využití těchto pozemků s územ-
ním plánem. Dalším pozitivním důsledkem 
změny je, že umožní vybudování malého 
obchodního zařízení sloužícího obyvate-
lům bydlícím východně od ulice Výstavní. 

Se všemi navrhovanými změnami se lze blí-
že seznámit na webových stránkách měst-
ské části www.praha11.cz v sekci Radnice 
→ Zastupitelstvo MČ → Podklady a výstu-
py jednání ZMČ → Usnesení z 8. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 11, 
konaného dne 13. 6. 2019. 

 Ing. Martin Sedeke 
(ODS),  

místostarosta MČ P11 
pro územní rozvoj
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Blíží se závěr školního roku a městská část, jako každý rok, vyjádřila 
uznání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ve školství Prahy 11 
za skvělou práci, trpělivost a péči. S panem starostou Jiřím Dohnalem 
jsme společně předali čestné diplomy a květiny všem oceněným na 
slavnostním udílení ve středu 29. 5. 2019 v Chodovské tvrzi. 

Je to gesto, které vyjadřuje naši hlubo-
kou vděčnost za jejich práci a obětavost. 

Oceňování pracovníků ve školství vní-
mám jako jednu z možných podpor 

školství v Praze 11. Práce ve škole, jak 
pedagogická, tak nepedagogická, je totiž 
náročná a je potřeba to neustále připo-
mínat. Sama si nesu v paměti své učitel-
ky ze základní školy, které pro mě i nyní 
představují nejen hezkou vzpomínku, ale 
i inspiraci. Krásnou atmosféru slavnostní-
ho ocenění pracovníků školství Prahy 11 
dokreslilo hudební vystoupení žáků Zá-
kladní umělecké školy Jižní Město, kte-
rým tímto děkuji a všem oceněným ješ-
tě jednou gratuluji a do dalšího školního 
roku přeji mnoho elánu!

Nepřehlížíme šikanu
Se šikanou se setká podle některých výzkumů každý druhý školák. 
V poslední době se do popředí dostává stále více tzv. kyberšikana, 
což je forma šikany prostřednictvím elektronických médií. 

Díky pracovní skupině Spolupráce se 
v rámci projektu Místního akčního plá-
nu II dne 5. 6. 2019 uskutečnila akce 
Bezpečnost dětí na internetu a pre-
vence kyberšikany. Seminář hostila zá-
kladní škola Campanus a přednášejícími 
byli Petra Sobková z Národního úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpeč-
nost a Daniel Dočekal, internetový pub-
licista a odborník na sociální sítě. S po-
litováním musím konstatovat, že přes 
vysokou kvalitu přednášejících zájem 

rodičů o akci nebyl velký (účastnilo se 
cca 20 lidí). Podle Daniela Dočekala si 
rodiče bohužel stále nebezpečí kyberši-
kany nepřipouští. Některé školy tuto si-
tuaci řeší pořádáním podobných semi-
nářů v dny, kdy probíhají třídní schůzky 
(např. ZŠ K Milíčovu), a mají tedy jistotu 
většího počtu účastníků.

Městská část dlouhodobě zahrnuje do 
svého rozpočtu dotační programy na 
prevenci sociálně-patologických jevů 

a současně jsou školám poskytovány 
další dotace na tzv. selektivní prevenci. 
Školy tak mohou šikanu v jakékoli formě 
řešit i za finanční pomoci městské části. 
Zásadní a nezbytná je vždy součinnost 
školy a rodiny.

Podle zkušeností jsou děti na prvním 
stupni základní školy ještě ochotné ro-
diče do svého online světa pustit. Této 
možnosti je třeba maximálně využít! Po-
vídejte si se svým dětmi, sdílejte jejich 
zájem o youtubery a třeba se od nich 
i učte novým technologiím. Zároveň je 
však také upozorňujte na možné riziko-
vé chování na internetu.

Městská část ocenila pracovníky ve školství

Zavedení workshopů, podpora žákovské samosprávy 
i široká spolupráce s rodiči
Konkurz na nového ředitele Základní školy Ke Kateřinkám už má svého 
vítěze: na květnovém zasedání se Rada MČ Praha 11 ztotožnila s návrhem 
konkurzní komise a jmenovala do funkce Mgr. Jiřího Šimona. 

Jeho první kroky pak vedly k rodičům 
žáků z „Kateřinek“, kterým v rámci ve-
řejného setkání představil svou kon-
cepci řízení a rozvoje školy pro období 
2019–2025: „Hlavním cílem je poskyt-
nout žákům dobré základy vzdělání, ško-
lu, do které budou chodit rádi a kde pro 
ně učení bude radostí. Školu s kvalifiko-
vanými zaměstnanci se spravedlivým 
přístupem ke všem. Školu, která nabí-
zí otevřenost a spolupráci při výchovně 
vzdělávací činnosti všem, kteří o spolu-
práci budou mít zájem. Bezproblémové 
zajištění provozu školy dále vyžaduje 

tým kvalitních a schopných zaměstnan-
ců s pozitivním přístupem ke vzdělává-
ní a komunikaci jak se žáky, tak s rodiči,“ 
uvedl Šimon.

A jaké změny pro školu chystá? Například 
zavedení inovativních výukových metod, 
projektových dnů nebo workshopů. Vět-
ší prostor chce dát Šimon žákům také na 
poli samosprávy školy, ať už jde o posíle-
ní činnosti žákovského parlamentu, nebo 
využití iniciativy samotných dětí. Zkrátka 
ale nepřijdou ani sportovci: v rámci vyu-
žití vznikajícího Areálu ledových sportů je 

součástí diskutované koncepce zařazení 
3. hodiny tělocviku, zaměřené na bruslení.

Nezbytnou součástí dalšího rozvoje ško-
ly je pak i rekonstrukce budovy včetně 
šaten, tělocvičen a školní jídelny, dovy-
bavení učeben či odpočinkových míst na 
chodbách. 

Jak jsem již slíbila při vyhlášení konkur-
zu, pan ředitel má moji plnou podporu. 
Těším se, co nového škole při-
nese, a ve funkci mu přeji 
hodně štěstí!  

Mgr. Zuzana Ujhelyiová,  
(Piráti) 

radní pro školství



 

12. ročník májové veselice 
Letošní májové oslavy spojené s ká-
cením májky se uskutečnily v sobotu 
25. května tradičně v prostoru újezdské-
ho náměstí. Díky vydařenému počasí při-
šlo mnoho návštěvníků. 

Program zahájil moderátor Jiří Votava 
mladší ve 14.00 hodin a ukončil ho těs-
ně po půlnoci. 

Úvodní program patřil dětem. Ty zhlédly 
ztřeštěnou loutkovou pohádku O Karkul-
ce. Dále jim kouzelník předvedl pár kouzel 
a také pro ně modeloval různé předmě-
ty z nafouknutých balonků. Děti si mohly 

nechat něco hezkého namalovat na ob-
ličej nebo na ruce. Ve výtvarné dílničce 
pak předvedly svou zručnost a trpělivost. 
Uskutečnila se i oblíbená dětská pěvec-
ká soutěž. 

Nejen pro dospělé vystoupila rocková ka-
pela Rain, která k nám zavítala až z da-
lekých Českých Budějovic. Niky předved-
la svou soutěžní sestavu ve sportovním 
aerobiku a Maky pěveckým vystoupe-
ním zpříjemnila dlouhé čekání na hlavní 
okamžik májové veselice. Tím bylo káce-
ní a dražba májky, kterou zahájil staros-
ta kolem 18. hodiny. Májku vydražil pan 

Radev za 5 000 Kč. Vydražené prostřed-
ky starosta předal ředitelce mateřské 
školy, která je využije na pokrytí nákladů 
plánovaných výletů dětí. 

Večerním vystoupením hudební skupi-
ny Horváth band, pod vedením kapel-
níka Emila Horvátha, byla celá akce za-
končena. Děkujeme všem, 
kteří se na májových 
oslavách pracovně 
podíleli. 

 Václav Drahorád, 
 starosta
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Lanové hřiště 
V průběhu měsíce května bylo v Ka-
teřinkách na konci ulice Pastevců, kol-
mo na ulici Formanskou, vybudováno 
nové hřiště s pěti lanovými prvky (lano-
vá dvoupyramida, samostatná pětime-
trová pyramida, prolézací stěna s žeb-
říkem, herní sestava se skluzavkou 
a lanová houpačka). 

Hřiště je doplněno o lavičky, piknikový 
set a odpadkové koše. Na jižní straně 
je vysazeno pět nových vzrostlých stro-
mů, které by měly zajistit zastínění části 
hřiště. Bezpečnostní dopadovou plochu 
pod všemi prvky tvoří gumové zatrav-
ňovací desky. Dodavatelem je společ-
nost Monotrend, s. r. o., která hřiště 
dne 30. května předala městské části 
k užívání bez vad a nedodělků. Celko-
vé náklady na vybudování hřiště byly 
ve výši 997 055 Kč včetně DPH a jsou 
plně hrazeny z investiční účelové dota-
ce z rozpočtu hl. m. Prahy. Doufáme, že 
se bude hřiště líbit dětem a budou ho 
ve volném čase plně užívat.
 Ing. Markéta Novotná, 
 odbor občansko-správní

Vyhlášení výběrového řízení 
Městská část Praha-Újezd vyhlašuje vý-
běrové řízení na obsazení pracovního 
místa referent/referentka Odboru kan-
celáře starosty Úřadu městské části 
Praha-Újezd.

Náplň práce: agenda místních poplatků, 
vidimace a legalizace, výpisy Czech Point, 
agenda voleb, spisová služba, příprava 
podkladů pro účetní, personální záleži-
tosti, další úkoly uložené starostou. 

Platové zařazení: dle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě v platném znění, platová třída 
dle dosaženého vzdělání.

Pracovní úvazek a předpokládaný da-
tum nástupu: celý pracovní úvazek na 
dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 mě-
síce, nástup 1. 9. 2019 nebo dle dohody.

Požadavky na uchazeče/ku podle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků:
• fyzická osoba, která dosáhla min. 

18 let věku
• občan ČR nebo cizí státní občan s tr-

valým pobytem v ČR, který ovládá 
český jazyk

• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
Další požadavky: 
• minimálně středoškolské vzdělání 

ukončené maturitní zkouškou
• organizační a komunikační schopnos-

ti, samostatnost, spolehlivost, flexibi-
lita, důslednost, odpovědnost, orien-
tace v problematice veřejné správy na 
území hl. m. Prahy

• znalost práce na PC
• praxe ve veřejné správě výhodou 

Náležitosti přihlášky uchazeče: jmé-
no, příjmení, titul, datum a místo naro-
zení, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu (číslo 
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o ci-
zího státního občana), datum a podpis 
uchazeče. Do přihlášky doporučujeme 
uvést telefonní a e-mailový kontakt na 
uchazeče. 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
• profesní životopis, ve kterém se uve-

dou údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a do-
vednostech týkajících se správních 
činností

• výpis z evidence rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání

• v případě občanů narozených před 
1. prosincem 1971 dále čestné pro-
hlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb.

Lhůta, způsob a místo doručení 
přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte buď osob-
ně do podatelny Úřadu městské čás-
ti Praha-Újezd, nebo poštou na adresu: 
Úřad městské části Praha-Újezd, Kate-
řinské náměstí 465, 149 00 Praha 4 – 
Újezd u Průhonic, nejpozději do 31. 7. 
2019 do 16:00 hodin v zalepené obálce 
označené slovy 

„Neotvírat – Výběrové řízení referent/
referentka“

Autobusová zastávka Kateřinky 
Po mnoha marných pokusech vymalovat 
zděnou autobusovou zastávku v Kate-
řinkách bílou barvou jsme zvolili veselejší 
a odvážnější řešení. 

Bílá plocha byla vždy neodolatelným lá-
kadlem pro mladé umělce, kteří zde 

naplňovali svou touhu po seberealiza-
ci. Po krátké době jsme vždy skončili 
tam, kde jsme být nechtěli. Z tohoto dů-
vodu jsme sehnali kontakt na výtvarníky 
na vyšší úrovni a společně jsme vymysle-
li nový barevný námět pro naši zastávku. 
Již během vlastní realizace jsme dostávali 

kladné ohlasy od lidí, kteří při čekání na au-
tobus sledovali, jak práce pokračují.

Doufáme, že se nová výmalba od spre-
jerů bude líbit většině z vás a že vydrží 
co nejdéle. 
 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

KOMENTOVANá PROCHÁZKa  
pro seniory: 
Palácové zahrady
Dne: 27. 7. 2019 (sobota)
Sraz: v 10 hod. u vchodu do Pa-
lácových zahrad, ul. Valdštejnská 
158/14. 
Cena za vstup do zahrad: plné 
vstupné je 80 Kč, pro seniory nad 
65 let 60 Kč
Na co se můžete těšit: Palácové 
zahrady tvoří komplex několika his-
torických, vzájemně propojených 
zahrad. 
Leží na území Malé Strany, 
na jižním svahu hradčanské-
ho vrchu: Ledeburská, Malá 
Pálffyovská, Velká Pálffyov-
ská, Kolowratská a Malá Fürs-
tenberská zahrada. Zahrady 
se pyšní četnými terasami, 
schodišti, altány a originální 
sochařskou výzdobou, jsou 
navzájem průchozí.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky:  
Za Kelty, na Závist … kam až nám síly budou stačit 

Dne: 29. 7. 2019 (pondělí)
Sraz: u kostela Matky Terezy Jižní Město Háje, odjezd v 10:00 
Délka trasy: cca 40 až 45 km 
Trasa: Háje, Vestec, D. Břežany, Lhota, Ohrobec, Zvole, Vrané n. Vltavou, Zbra-
slav, Háje. 
Za nápojem věčného života, za druidy a k Drumenatonu, za prvními kalhotami, za 
pokladem u rybníka, malebnými vesničkami s dechberoucími výhledy, dolů k Vlta-
vě a domů. 

Akce se nekoná v případě extrémně nepříznivého počasí (prudký déšť, tropická 
vedra). Doporučujeme vzít si helmu a náhradní duši.
Trasou vás provede Mirja.

Romantická plavba po Vltavě
Dne 12. června se uskutečnily již tradiční 
dvě dvouhodinové vyhlídkové plavby na 
lodi Hamburg pro seniory z Jižního Měs-
ta, z Domova pro seniory v Janoucho-
vě ulici, z klubů a domů s pečovatelskou 
službou. Plavby s výhledy na jedny z nej-
krásnějších zákoutí a malebných scené-
rií Prahy si užilo více než 220 účastní-
ků díky finanční podpoře MČ Prahy 11. 
K seniorům se na jedné z projížděk při-
pojil také starosta MČ Praha 11 pan 

Jiří Dohnal, který se zajímal nejen o je-
jich bezprostřední prožitky, ale i o jejich 
podněty. Seniory doprovodili také radní 
pro věci sociální, zdravotnictví a bezpeč-
nost Ing. Petr Jirava a ředitel JMS a.s. 
Ing Petr Dvořák. 
Všichni se skvěle bavili a užívali si zcela 
letní atmosféry za doprovodu živé hud-
by. Vynikající občerstvení, obsluha a ak-
tivně prožité odpoledne ve společnosti 
přátel a vrstevníků přispělo ke krásnému 

prožitku a spokojenosti 
zúčastněných.

Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, or-
ganizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj 
nesouhlas s pořizováním fotografií během akcí vyjádřete prokazatelně před 
zahájením. 
Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí až pátek: 724 603 317, e-mail: pora-
denstvi@jmsoc.cz

Vážení a milí,

po únorové volbě nové rady se Vám popr-
vé ozývám jako radní pro sociální věci, zdra-
votnictví a bezpečnost. Budu se snažit, 
abyste tento sloupek našli v každém čís-
le Klíče, a jsem rád, že se v něm tentokrát 
mohu věnovat pouze dobrým zprávám. 

V červnu proběhly Sportovní hry seniorů 
a handicapovaných občanů Prahy 11, nej-
větší akce pořádaná Jihoměstskou sociál-
ní, navíc s nejdelší tradicí. Letošního dvacá-
tého prvního ročníku se zúčastnilo téměř 
200 soutěžících z Prahy 11 a Domova 
seniorů v Říčanech. Disciplín bylo hodně 
a soutěžilo se hned v několika kategoriích: 
oceňovali se ženy, muži, někdy i týmy a to 
vše ještě ve věkových kategoriích, takže 
jen předávání medailí a cen nám trvalo sko-
ro hodinu a půl. Sedmihodinový program 

zpestřila vystoupení dětí z MŠ Madolinka, 
Karla Kahovce a Jiřího Helekala. Při předá-
vání hlavní ceny z tomboly, která byla po-
sledním bodem programu, pak začaly pa-
dat první kapky deště a za chvilku z nich 
byl pořádný lijavec. Vše se tedy stihlo ako-
rát včas a účastníci byli nadmíru spokojeni. 
Velký dík za to patří partě skvělých pořa-
datelů z Jihoměstské sociální pod vedením 
paní Holubové, pomocníkům z řad žáků 
ZŠ Donovalská, sponzorům, vystupujícím, 
soutěžícím i sv. Petrovi, který nám zajistil 
prima počasí. Když jsme tuto akci v roce 
1999 pořádali poprvé, netušili jsme, že za-
kládáme tradici. Jsem moc rád, že sportov-
ní hry na Jižním Městě zdomácněly, a vě-
řím, že nás čeká ještě spousta úspěšných 
ročníků.

Červen patřil ještě dvěma dalším pravidel-
ným akcím. Už popáté jsme jeli s našimi 

seniory motorovou lodí po Vltavě. Opět 
nám přálo počasí, a tak jsme si výlet spo-
lečně užili v pohodové atmosféře. Druhým 
inspirativním zážitkem pro mě bylo pře-
dávání ocenění nejlepším pracovníkům in-
tegrovaného záchranného systému pra-
cujícím převážně v naší městské části. 
Slavnostní akt se již tradičně konal v re-
prezentativních prostorách Chodovské tvr-
ze a opět se velmi líbil. Ocenění si přístupu 
Prahy 11 velmi váží. Více si o této akci mů-
žete přečíst v reportáži na str. 5. 

Přeji Vám krásné a pohodové léto a v září 
opět na shledanou. Budu rád, 
když mi napíšete, co Vás 
trápí nebo co se Vám líbí, 
na jiravap@praha11.cz.

 Váš Petr Jirava
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Sportovní hry seniorů 
Dne 6. června se uskutečnil již XXI. 
ročník Sportovních her seniorů a han-
dicapovaných občanů Jižního Měs-
ta. Poměřit své síly, pobavit se, ale 
také pobýt s ostatními přišlo více 
než dvě stě sportovců a návštěvní-
ků. Velmi nás potěšila účast zástup-
ců týmů z Domova pro seniory Jižní 
Město v Janouchově ulici, z bezbarié- 
rových bytů v Petýrkově ulici, z do-
movů pro seniory Háje, Chodov a Pod  
Kavčí Skalou.

O tom, že věk je jen pouhé číslo, 
svědčí skutečnost, že nejstarší zú-
častněné sportovkyni bylo 99 let 
a sportovci 97 let. 
Seniory přijel zcela stylově na kole 
povzbudit k jejich sportovním vý-
konům starosta MČ Praha 11 Jiří 
Dohnal.
Ceny vítězům v jednotlivých katego-
riích předávali Ing. Petr Jirava, radní 
pro sociální věci, zdravotnictví a bez-
pečnost, Ing. Petr Dvořák, ředitel Ji-
homěstské sociální a.s., Bc. Iva Mo-
lenová, ředitelka společnosti Kulturní 
Jižní Město o.p.s., a Mgr. Gabriela 
Hostomská, vedoucí OSVZ.
Nechybělo slunečné počasí, pohodo-
vá atmosféra a bohatý doprovodný 
program, o který se postarali Karel 
Kahovec a Jiří Helekal. Jejich energie 
a svěží písně povzbudily řadu poslu-
chačů i k tanci. 
Poděkování patří všem, díky kte-
rým jsme mohli opět uskutečnit další 
z tradičních ročníků, hlavnímu partne-
rovi MČ Praha 11 a dalším sponzo-
rům za jejich finanční či věcné dary: 
Rezidenci Arboretum a.s., SHELIA 
s.r.o., Semileas a.s., EUC Klinika Pra-
ha a.s., Kulturnímu Jižnímu Měs-
tu o.p.s., společnosti Miloš Křeček 
KK s.r.o., TOP HOTELS Group a.s. 
za vynikající cateringové služby pro 

sportovce. Reklamní předměty pro 
sportovce nám věnovaly Pražské 
služby a.s. a Centrum Chodov a.s. Ji-
homěstské majetkové, děkujeme za 
zapůjčení stanu. 
Poděkování patří i ZŠ Donovalská, 
která nám prostřednictvím žáků po-
mohla při organizaci dne, a také dě-
tem z MŠ Madolinka za jejich bezpro-
střední a milé vystoupení. 
Poděkování náleží týmu kuchyně za 
vynikající polední guláš a všem za-
městnancům, kteří se podíleli na pří-
pravě, vlastní realizaci a organizač-
ním zajištění „sportovek“.

Příjemnou tečkou bylo vylosování 
šťastného výherce voucheru na víken-
dový pobyt v hotelu CLARION 4* Olo-
mouc pro 2 osoby, který spolu s věc-
nými dary věnovala společnost Fly 
United, s.r.o. 

Závěrem bychom vám chtěli jménem 
společnosti Jihoměstské sociální a.s. 
popřát krásné a pohodové léto.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory 
a seniorky: 
Polabí vás pobaví …
Dne: 26. 8. 2019 (pondělí)
Sraz: odjezdová hala Masarykovo ná-
draží, odjezd vlaku v 8:51 do H. Počer-
nic (s Lítačkou vy i kolo jedete zdarma).
Délka trasy: cca 47 km

Trasa: H. Počernice, Toušeň, Brandýs 
n. L., Kostelec n. L., Křenek, Lhota, 
Otradovice, Káraný, Čelákovice – vlak. 

Dozvíte se, co složil Verdi pro divu 
z Kostelce n. L., kdo vymyslel polku 
neboli maděru, kde chlípné vojáky če-
kala smrt v bahně, jak loďka ujela do 
Hamburku a kde mohli být upíři...

V případě deště a jiné ex-
trémní nepřízně počasí 
(tropická vedra) se akce 
nekoná. Doporučujeme si 
vzít helmu a náhradní 
duši a lepení. 
Účast na vlastní ne-
bezpečí. Trasou 
vás provede 
Mirja.

KOMENTOVANá PROCHÁZKa  
pro seniory:
Od sv. Mikuláše na Malé 
Straně do Vrtbovské zahrady 
Dne: 10. 8. 2019 (sobota) 
Sraz: v 10 hod. před vchodem do 
kostela sv. Mikuláše. 

Cena za vstup: plné vstupné je 
80 Kč, pro studenty a důchodce 
70 Kč

Od kostela sv. Mikuláše na Malé 
Straně půjdeme kolem tří zaniklých 
kostelů: sv. Vavřince, sv. Prokopa 
a sv. Máří Magdalény k Vrtbovské 
zahradě, která je jednou z nejkrás-
nějších a nejvýznamnějších ba-
rokních zahrad v Praze. Tato 
terasová barokní zahrada 
italského typu byla vybu-
dována pro Jana Josefa 
hraběte z Vrtby, nejvyšší-
ho purkrabího Pražského 
hradu, u Vrtbovského palá-
ce v letech 1715–1720. 
Autorem návrhu je František 
Maxmilián Kaňka. Sochařskou 
výzdobu zahrady vytvořil Ma-
tyáš Bernard Braun. Na zdaři-
lém díle se podílel také Václav 
Vavřinec Reiner, od kterého mů-
žete obdivovat především fres-
ku na klenbě sala terreny.
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NOVÝ BYTOVÝ 
DŮM

dispozice 
od 1+kk po 4+kk 

s terasami 
a předzahrádkami

Akce: sleva 13 procent na 
prvních 13 bytů

www.chodov2018.cz
Zhotovitel:
KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.
www.kosnovo.cz

Investor:
REGARD s.r.o.
www.regard.cz, 
tel. 608 40 40 42

Zahájení stavby  
5/2019   

Dokončení stavby
12/2020
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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

Prodej bytové  jednotky 2+kk 
s lodžií, už itná  plocha 46 m2, 
v osobní m vlastnictví . Bytová  
jednotka se nachá zí  v 9. pod-
laž í  ze 14.

RODEJ BYTU 2+kk/L
Podjavorinské, Chodov

Prodej rodinné ho domu 4+kk, 
už itná  plocha 200 m2, plocha 
pozemku 327 m2. Dů m má  2 
podlaž í , je podsklepen a má  
samostatnou gará ž .

PRODEJ DOMU 4+kk
Donovalská, Chodov

Prodej bytové  jednotky 2+kk, 
už itná  plocha 46 m2, v osob-
ní m vlastnictví . Bytová  jed-
notka se nachá zí  v 8. podlaž í  
ze 14.

PRODEJ BYTU 2+kk
Krejpského, Chodov

Prodej rodinného domu 3+1, 
užitná plocha 120 m2, plocha 
pozemku 454 m2. Dům má 
2 podlaží. Kolaudace v roce 
2001.

PRODEJ DOMU 3+1
Krátká, Přišimasy

Prodej bytové  jednotky 2+kk, 
už itná  plocha 43 m2, v osob-
ní m vlastnictví . Bytová  jed-
notka se nachá zí  ve 2. pod-
laž í  z 8.

PRODEJ BYTU 2+kk
Štichova, Háje

Prodej rodinné ho domu 6+1, 
už itná  plocha 320 m2, plocha 
pozemku 888 m2. Dů m má  2 
podlaž í . Krytý bazén, kryté 
parkování pro 2 auta.

PRODEJ DOMU 6+1
Sklenka, Strančice

Nájem bytové jednotky 1+1, 
užitná plocha 30 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka se 
nachází v 7. podlaží z 10. Nájem 
9.500,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 1+1
Kunínova, Chodov

Nájem bytové jednotky 2+1 s 
lodžií, užitná plocha 57 m2, v 
družstevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 7. podlaží z 
12. Nájem 14.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+1
Dubnova, Háje

V nové kanceláři v Petýrkově ulici 1993/30 

(5 min. od         Chodov) jsme pro Vás
od 3. 6. 2019 každý všední den od 8:30 – 18:30, 
SO - NE dle dohody.

Po 10 letech 
se stěhujeme
z kanceláře v Krejnické 

ulici 2021/1 (OC Chrpa) 

o 400m blíže k          Chodov.



V rámci projektu Příběhy našich sousedů zpovídali žáci ze škol z Jižního 
Města pamětníky ze svého okolí. Slavnostní prezentace se uskutečnila 
12. března v KC Zahrada a organizovala ji společnost Post Bellum za 
podpory MČ Praha 11. Žáci v rámci tohoto ročníku vyprávěli osudy devíti 
pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily události 20. století. 

Na druhém místě skončili zástupci ZŠ Mi-
kulova, kteří představili příběh pana Vác-
lava Soldáta. A právě pana Soldáta jsme 
požádali o rozhovor.

Dnes žijete v Praze, narodil jste se v Pra-
ze, ale dětství jste prožil v pohraničí. Jak 
došlo k tomu, že jste se stěhovali na 
venkov?

Narodil jsem se v Praze Nuslích v roce 
1941 a dnes je mi 78 let. V šesti letech 
jsme se přestěhovali do Plané u Marián- 
ských Lázní. Otec byl zedník a spadnul 
ve 40. letech z lešení. Našel si místo jako 
pojišťovací agent v bance Slavia. Po kon-
ci 2. světové války, když se osídlovalo 
pohraničí, dostal nabídku, aby v Plané za-
ložil pobočku této banky.

Já jsem tam navštěvoval školu a zažil 
jsem jako malý kluk Němce s bílými pás-
kami před odsunem. Chodil jsem do školy 
s dětmi hrabat Colloredo-Mansfeldů, kteří 
se sami po roce 1948 odstěhovali. V zám-
ku jsme si jako děcka hráli, na zámeckém 
rybníku jsme bruslili. Poté to převzala po-
hraniční stráž a dnes je to zdevastované.

V padesátých letech pouštěli ze západního 
Německa balóny s letáky. Rádi jsme pozo-
rovali, jak je naše tryskáče shazovaly křídly. 
Chodili jsme hledat spadlé balony, protože 
se pak z nich šily nezničitelné trenýrky. 

Otec mi zemřel na následky poranění, 
matka pak dělala léta v Jáchymovských 
dolech, kde měřila Geigerovým počíta-
čem uranovou rudu. A vidíte, do-
žila se 84 let.

Vy jste se velmi brzy začal 
věnovat kultuře.

Maminka chtěla, abych se 
vyučil nějakému řemeslu 
a měl maturitu. Tak jsem udě-
lal zkoušky na Vyšší hospodář-
skou a hotelovou školu v Marián- 
ských Lázních, kde jsem absolvoval obor 
ekonomika provozu. A na škole jsem 
začal s kulturou. Recitoval jsem, hrál 
ochotnické divadlo a v rámci Českoslo-
venského svazu mládeže jsme začali 
v Mariánkách dělat odpolední čaje, kur-
zy tance, přehlídky souborů na koloná-
dě. Pak vojna v Plzni na dva roky. V Plzni 
mi svazáci nabídli zaměstnání, a tak jsem 
dělal instruktora pro zájmové umělecké 
skupiny. 

Když jsem se seznámil s manželkou, pře-
stěhovali jsme se do Prahy, kde jsem 
pracoval na Ústředí ČSM a první mou 
prací bylo zrušení Fučíkova odznaku. To 
byly takové podivné zkoušky ze znalos-
tí socialistické literatury, vzpomeňte si 
na film Černí baroni. Místo toho jsme za-
ložili v Mladé frontě knižnici Máj s výbě-
rem české a světové literatury. Měl jsem 
na starosti různé soutěže, jako Wolke-
rův Prostějov, to byli recitátoři, Šrámkův 
Písek jako festival malých divadelních 
scén atd. Hodně jsem měl na staros-
ti i vznikající kluby mládeže, fungování 
prvních diskoték. Uspořádali jsme i první 

mistrovství republiky ve společenském 
tanci v Kroměříži, které jsem zahajoval. 
Po příjezdu do Prahy jsem hned šel na 
kobereček k předsedovi ÚV: „Jak to, že 
oslovuješ diváky dámy a pánové, a ne 
soudružky a soudruzi.“

V té době jsem ukončil studia na Filo-
sofické fakultě UK, obor sociologie kultury 
a umění a následně andragogiku. V srpnu 
1968 jsem nastoupil jako šéf umělecké 
agentury společnosti Parkcentrum, což 
byla první akciová společnost v kultuře, 
rychle ji zrušili. Krátce jsem byl i na Minis-
terstvu pro mládež, než ho zrušili, ale vza-
li mě jako sociologa na Úřad české vlády. 
Zde jsem působil v sekci národních výbo-
rů, třeba ve Sborech pro občanské záleži-
tosti, a ty úspěšně fungují dodnes.

Žáci ve zpracovaném vyprávění zmínili 
i vaše zážitky ze srpna 1968. Mohl bys-
te také našim čtenářům přiblížit vaše 
vzpomínky.

Manželka mne ráno probudila, že se něco 
děje. Z rádia jsme se dozvěděli, že přijeli 
Sověti. Já se naštval a jel do centra. Měl 
jsem nové auto značky Trabant a pro-
ti mně jela kolona tanků. A já, jak jsem 
byl v té euforii, začal jsem blikat dálko-
vými světly a jel proti nim. První tank 
uhnul, ostatní taky a následně mne polil 

studený pot, když jsem si uvědomil, 
že kdyby na mne ten tank najel, 

zbyly by z auta jen tisíce trsá-
tek. V centru byli u tanků vy-
kulení hoši z asijských zemí, 
kteří nevěděli, kde jsou. Za-
žil jsem i střelbu na Václav-
ském náměstí.

Později jsem napsal vyjádře-
ní, že s okupací nesouhlasím, 

ale moc se mne to nedotklo. Nesměl 
jsem již např. na festival filmů pro děti 
a mládež ve Zlíně nebo jsem byl vyškrt-
nut z průvodců CKM, ale v práci na České 
vládě jsem zůstal a dál se mimo zaměst-
nání věnoval kultuře. Nikoho nenapad-
lo, že soudruh z vlády není soudruh, a já 
jim to nevymlouval. A tak jsem dělal pro 
Květy, Mladou frontu a další třeba ple-
sy, zábavné pořady, organizoval festival 
humoru Olomoucký tvarůžek, psal první 
scénáře pro Televizní kluby mladých, vy-
sílal jako externí redaktor Mikrofóra, a to 
až do roku 1990. Pak jsem sám dal vý-
pověď a vzali mě do Komerční banky, kde 
jsem napsal Nový breviář společenského 
chování a léta vyučoval image a etiketu 
v bankovnictví.

Celý život jste působil v kultuře, která 
činnost vám byla nejbližší?

Asi nejraději jsem organizoval Plesy kvě-
tů a Olomoucký tvarůžek.

Děkuji vám za rozhovor.

 Michal Ezechel

Bavil mne Olomoucký tvarůžek

14 Rozhovor

V zámku jsme si 
jako děcka hráli, na 
zámeckém rybníku 

jsme bruslili.
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Jako každý rok i letos nás druhý týden 
v září čekají oslavy městské části Pra-
ha 11. Od čtvrtka 12. do neděle 15. bude-
me slavit na tradičním místě, tedy v parku 
u Chodovské tvrze. 

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý 
hudební program v čele s kapelou Žlutý 
pes, mezi jejíž největší hity patří Sameto-
vá, Modrá je dobrá nebo Náruživá. Dále 
vystoupí písničkář Pavel Dobeš, rocková 
Hudba Praha band, folková Asonance, 
která se svým repertoárem zaměřuje na 
skotské a irské lidové balady, nebo Alžbě-
ta Kolečkářová, účastnice druhé řady Čes-
ko Slovenské SuperStar.

První den se děti i dospělí mohou poučit 
i pobavit na oblíbené přehlídce integro-
vaného záchranného systému – svůj um 
a techniku předvedou Hasičský záchran-
ný sbor hlavního města Prahy, dobrovolní 

hasiči, Městská policie Praha, Policie Čes-
ké republiky, Armáda České republiky či 
Český červený kříž. Pátek bude patřit ro-
dinám s dětmi; program nezapomíná ani 
na nejmenší návštěvníky, pro které budou 
připraveny Hry bez hranic a každý den po-
tom i pohádka, výtvarné dílny a herna.  
Stejně jako v minulých letech se bude na 
Chodovské tvrzi vyhlašovat vítěz literární 
soutěže O zlatý klíč.

Na oslavách Prahy 11 se bude podílet 
i Komunitní centrum Matky Terezy, které 
si na páteční večer připravilo koncert sou-
boru Karamelija Hudební koktejl s příchu-
tí lásky a vášně, kde zazní slavné operní 
a operetní árie. V sobotu se mohou všich-
ni pobavit na již 22. ročníku festivalu Jižní 
Město hraje, zpívá, tancuje, na kterém se 
představí bezpočet nejrůznějších soubo-
rů, ať už tuzemských, či zahraničních. Ten-
to den je rovněž věnovaný vzájemnému 

seznamování se s cizinci, kteří žijí v naší 
městské části. Program s názvem Po-
znejme se sousedé podpořil Magistrát 
hlavního města Prahy. 

Neděle  bude patřit pátému ročníku Běhu 
Prahou 11. Běží se ve všech katego- 
riích – zkušení běžci v hlavních závodech 
11 nebo 21 kilometrů či štafetu, odpole-
dne následují dětské kategorie a rodiny 
s dětmi. Možná z některého z nejmlad-
ších čtyřletých běžců vyroste nový Záto-
pek! Kdo ví…? Chybět nebude ani již tra-
diční rodinná výzva v Centrálním parku, 
kde budou desítky různých sportovních 
disciplín pro celou rodinu.

Přijďte se přesvědčit a ve svých diářích 
si rezervujte termín 12.–15. září. V par-
ku u Chodovské tvrze toho bude k vidě-
ní, slyšení, konání i pobavení skutečně 
mnoho!

Dny Prahy 11
12.–15. 9. 2019

Alžběta Kolečkářová

Asonance

Eve Quartet

Žlutý pes

Pavel Dobeš

Ondřej HejmaHudba Praha Band
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Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – 2. pololetí 2019 
Odbor životního prostředí ÚMČ Pra-
ha 11 (OŽP) oznamuje, že velkoob-
jemové kontejnery na objemný od-
pad (VOK) budou ve 2. pololetí 2019 
přistaveny na Jižním Městě v níže uve-
dených termínech. 

Službu VOK organizuje a hradí ze svého 
rozpočtu hl. m. Praha, VOK přistavuje 
svozová společnost MIKAPA plus, s.r.o., 
jako subdodavatel na základě smlouvy 
s hl. m. Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domácnos-
tí (nábytek, sportovní náčiní, koberce 
a podlahové PVC, umyvadla a zácho-
dové mísy apod.), který nelze ukládat do 
běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad 
vznikající při podnikatelské činnosti. 

Do VOK nelze odkládat stavební suť, 
nebezpečné složky komunálního od-
padu (baterie a akumulátory, barvy, 
chemikálie, zářivky apod.), vyřazená  
elektrická zařízení (chladničky, pračky, 
televize, monitory, počítače apod.),  
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad 
nebo pneumatiky. 

Uvedené druhy odpadu lze odložit ve 
sběrných dvorech hl. m. Prahy (nej-
bližší je v ul. Bartůňkova u stanice me-
tra Opatov).

 
VOK jsou přistaveny ve stanovený 
den pouze po dobu 4 hodin, a to 
v jednotném čase od 15:00 do 
19:00 hod. Po celou dobu přistavení 
VOK je přítomna obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů.

Bližší informace získáte na Odboru 
životního prostředí ÚMČ Praha 11, 
Vidimova 1325, Praha 11, tel.:  
267 902 367, 267 902 320 nebo 
267 902 514. 

Jižní Město I

A. Malé – Hviezdoslavova 31. 7., 11. 9., 29. 10., 9. 12.

Bachova 1593 22. 8., 16. 10.

Bachova–Mikulova 10. 7., 5. 9., 18. 11.

Benkova 1691 (parkoviště) 16. 7., 15. 10.

Blažimská–Klapálkova 3. 10.

Brandlova 1641 (za Startem) 24. 7., 4. 9., 17. 10., 2. 12.

Brechtova – Květnového vítězství 17. 7., 15. 10.

Brodského 1671 15. 8., 25. 9., 12. 11.

Černockého (parkoviště) 15. 7., 8. 10.

Divišovská–Šternovská 8. 8., 4. 11.

Doubravická–Bohúňova 9. 7., 21. 8., 2. 10., 14. 11.

Hekrova 853 (parkoviště) 5. 9., 27. 11.

Hlavatého–Mejstříkova 25. 7., 4. 9., 7. 10., 5. 11., 3. 12.

Hněvkovského 1374 6. 8., 16. 9., 30. 10., 10. 12.

Chomutovická 8. 8., 18. 9., 4. 11., 12. 12.

Janouchova 671 (u MŠ) 31. 7., 9. 9., 26. 11.

Klapálkova–Čenětická 18. 9., 12. 12.

Konstantinova–Metodějova 27. 8., 20. 11.

Kosmická – Anny Drabíkové 28. 8., 26. 11.

Kryštofova–Kazimírova 13. 8., 9. 10., 17. 12.

Křejpského 1514 10. 7., 20. 8., 22. 10., 4. 12.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 17. 9., 11. 12.

Majerského–Samohelova 11. 7., 7. 10.

Matúškova 831 (u Blankytu) 30. 7., 10. 9., 23. 10., 5. 12.

Metodějova (parkoviště) 24. 9., 6. 11.

Michnova–Podjavorinské 23. 7., 26. 8., 23. 9., 21. 10., 28. 11.

Mnichovická–Tatarkova 6. 8., 16. 9., 30. 10., 10. 12.

Modletická 1390 (vnitroblok) 17. 7., 3. 9., 27. 11.

Mokrá–Zimákova 19. 9., 16. 12.

Novomeského 690 (parkoviště) 16. 7., 9. 10.

Plickova 880 9. 7., 20. 8., 1. 10., 13. 11., 19. 12.

Radimovická 1424 (parkoviště) 29. 7., 22. 10., 4. 12.

Rujanská–Donovalská (u TS) 14. 8., 7. 11.

Schulhoffova 794 1. 10.

Stachova – V Hájích 28. 8., 19. 11.

Šalounova 1939 29. 7., 9. 9., 13. 11.

Štichova 640 (parkoviště) 14. 8., 24. 9., 7. 11., 18. 12.

Tererova (u ZŠ) 7. 8., 23. 9., 31. 10.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 21. 8., 2. 10., 14. 11.

Ženíškova – Květnového vítězství 7. 8., 17. 9., 31. 10., 11. 12.

Jižní Město II + starý Chodov

Dědinova–Filipova 3. 9., 28. 11.

Dědinova 2002 23. 7., 16. 10.

Gregorova–Hrudičkova 24. 7., 17. 10., 2. 12.

Hráského–Jarníkova 22. 8., 3. 10., 18. 11.

Hrdličkova–Blatenská 25. 7., 25. 9., 12. 11., 19. 12.

K Dubu 15. 7., 8. 10., 20. 11.

Kloboukova 2230 (parkoviště) 15. 8., 21. 10., 3. 12.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 12. 8., 19. 9., 16. 12.

Láskova–Malenická 11. 7., 26. 8., 19. 11.

Lažanského 27. 8., 18. 12.

Nechvílova 1826–29 30. 7., 10. 9., 23. 10., 5. 12.

Petýrkova 1953 13. 8., 6. 11., 17. 12.

U Nové dálnice 5. 11.

Vojtíškova 1783 11. 9., 29. 10., 9. 12.
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Pražská kantiléna opět vyhrála mezinárodní soutěž
Dívčí sbor Pražská kantiléna se pod vedením sbormistryň Karolíny Řepové 
a Anny-Marie Lahodové ve dnech 1.–5. 5. 2019 zúčastnil 18. ročníku 
mezinárodního festivalu pěveckých sborů Venezia in Musica, který 
se konal v italských Benátkách a nedalekém městečku Caorle. 

Dívčí sbor se v průběhu čtyř soutěžních 
dnů představil mezinárodní porotě – 
složené ze zástupců Itálie, Portugalska 
a Srí Lanky – hned ve dvou kategoriích. 
V kategorii ženských sborů vystoupila 
Pražská kantiléna s průřezovým reper-
toárem od renesance (Giovanni Pier-
luigi da Palestrina: Pueri Hebraeorum) 
přes romantismus (Felix Mendelssohn 
Bartholdy: Laudate pueri) až po sou-
časnost (Zdeněk Lukáš: Poselství hud-
by, Petr Koronthály: Husička divoká). Ve 
folklorní kategorii sbor představil české 
autory a jejich zpracování lidových písní 

(Zdeněk Lukáš: Kravarky; Bohuslav Mar-
tinů: Vynášení smrti; Ivan Hrušovský: 
Slnečné hry; Eugen Suchoň: Bodaj by 
vás vy mládenci).

Soutěžní program byl zpestřen několika 
hudebními zážitky, při kterých se měly 
možnost setkat všechny vystupující sbo-
ry, reprezentující vedle Itálie i Rakous-
ko, Českou republiku, Thajsko, Slovin-
sko, Chorvatsko či Kazachstán. Festival 
byl zahájen koncertem v Duomo di San-
to Stefano (Caorle), Pražská kantilé-
na vystoupila na festivalovém koncertě 

v Chiesa Porto Santa Margherita (Caor-
le) a zúčastnila se i průvodu městem. Bě-
hem nabitých dní festivalu měla Pražská 
kantiléna také dvakrát možnost předsta-
vit se porotě v rámci workshopů a vy-
slechnout si tak cenné rady od zkušených 
sbormistrů a dirigentů. Možná i díky nim, 
ale jistě kvůli píli, nadšení a lásce k hud-
bě, které k tomuto sboru neodmyslitel-
ně patří, se stala Pražská kantiléna nejen 
vítězem obou kategorií a držitelem spe- 
ciální ceny za provedení Vynášení smrti 
od Bohuslava Martinů, ale také vítězem 
finále Grand Prix, v němž se porotě před-
stavila a capella skladbami soudobých 
autorů Anděl Boží (David Vaňáč) a De 
bello Gallico (Erika Budai).

 Lucie Linhartová ZUŠ Jižní Město 

Další velký 

úspěch putuje na 

Jižní Město

Víte, co znamená zkratka AKAU? = Akademie kultury a umění
Taková akademie, to není nějaká lecjaká věc. 
Je to projekt, který nabízí seniorům 55+ kul-
turní vyžití všeho druhu – od hudebních ná-
strojů přes taneční průpravu, výtvarnou a di-
vadelní činnost až po sborový zpěv. 

A právě SBOR AKAU rozhodně stojí za 
zmínku. V současnosti čítá cca patnáct čle-
nů a realizuje se v rámci Akademie kultu-
ry a umění na ZUŠ Jižní Město. Schází se 
několikrát v měsíci a vystupuje na řadě roz-
manitých akcí. Za zmínku určitě stojí Vá-
noční výstava v Betlémské kapli, Vánoční 
Dvoreček u Baptistů na Vinohradech, kon-
certy v Alzheimercentru v Kunraticích, Piet-
ní akt na Opatovském hřbitově, Jarní kon-
cert v kulturním centru Pragos i vystoupení 
na domácích scénách – KC Zahrada a ZUŠ 
Jana Růžičky. Pod vedením skvělé zpěvač-
ky Hanky Žárové a za doprovodu úžasného 
klavíristy Míry Míče se nám všem krásně zpí-
vá a věříme, že nám to ještě nějakou dobu 
vydrží. Všichni jsme vděčni za to, že tento 
program pro seniory existuje a že se ho mů-
žeme účastnit.

 MgA. Lucie Dittrichová
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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

Pro letošní školní rok byl v Mateřské ško-
le Hroncova vyhlášen společný projekt 
„EKOHRÁTKY“.

Děti se spolu s paními učitelkami celý rok 
věnovaly problematice třídění a recyklace 
odpadu, možnostem zpracování odpadu 
a také se naučily, jak se ekologicky cho-
vat a být přátelský k životnímu prostře-
dí. Společně jsme si užili i spoustu legra-
ce, při pokusech s využíváním odpadního 

materiálu a nácviku závěrečného vystou-
pení. Projekt byl v průběhu celého škol-
ního roku podporován mnohými doplňko-
vými programy na uvedené téma.

Dne 30. května byly „EKOHRÁTKY“ slav-
nostně zakončeny na zahradě školy, 
kde jsme se všichni společně, děti, rodi-
če i zaměstnanci, potěšili výsledkem ce-
loroční práce našich školáčků. Připravili 
si zábavné vystoupení, krásné převleky 

z recyklova-
telných od-
padů a celou 
zahradu vyzdo-
bili svými výrobky 
z různých odpadových 
materiálů. Teď už si budeme jen přát, aby 
získané vědomosti dokázaly děti využít 
i v dalším životě.

 Jiřina Havlíková, ředitelka školy

EKOHRÁTKY – projekt Mateřské školy Hroncova
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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.

KINO KLUB ZAHRADA
Kino v prázdninových měsících nepromítá. Tě-
šíme se na vás v pondělí 2. 9. v 18 h, kdy se 
děti na úvod školního roku mohou těšit na ani-
movanou pohádku Kouzelný park, a 9. 9. vám 
promítneme českou černou komedii Terorist-
ka s Ivou Janžurovou v hlavní roli. 

VÝSTAVA 
 1.–17. 7. 2019 ZEMĚ MÁ
Výstava fotografií KFA Praha nabídne krásná 
pražská zákoutí i netradiční zachycení moder-
ních staveb, půvabnou venkovskou přírodu 
a její atmosféru, stejně jako postřehy z každo-
denního života či baletního představení. Pro-
vede vás Prahou, Českým Švýcarskem, Vyso-
činou nebo třeba Šumavou. 
Klub fotografů amatérů Praha je druhý nej-
starší fotoklub, který funguje již 111 let, a je 
otevřen všem zájemcům o fotografii a foto-
grafování. www.kfapraha.cz 

DALŠÍ AKCE 
 26.–30. 8. Příměstský tábor Po stopách 
hrdinů – 9.00–16.00. Letní příměstský tábor 
pro všechny veselé, kamarádské a aktivní hol-
ky a kluky ve věku 6 až 11 let, ze všech koutů 
světa. Bližší informace a přihlášky na ivana.ji-
rovska@kczahrada.cz 

PŘIPRAVUJEME 
 12.–15. 9. DNY PRAHY 11
Tradiční oslavy naší městské části, které se bu-
dou konat 12. až 15. září v parku Chodovské 
tvrze. Na jaký program se letos můžete těšit? 
Koncert Pavla Dobeše, Alžběty Kolečkářové, 
skupin Asonance, Hudba Praha band a Žlu-
tý pes, Symfonický orchestr Dalibora Hav- 
líčka, festival Jižní Město hraje, zpívá, tancuje. 
Přehlídka záchranných složek, sportovní hry 
pro rodiny s dětmi, výtvarné dílny a pohádky 
pro děti a mnoho dalšího. 
 19. 9. GRILOVÁNÍ BEZ HRANIC IV. – 
16.00. Oblíbená akce pro celou rodinu s boha-
tým programem: dílny a hry pro děti, koncert, 
pochoutky z grilu. Akce se koná i v případě ne-
příznivého počasí v prostorách KC Zahrada.
 26. 9. COUNTRY VEČER U OHNĚ 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

S KAPELOU KNOKAUT – 19.00. Večer tramp- 
ských a country písniček u táboráku. Přijď-
te na stylové rozloučení s hudební sezónou. 
Buřty zajištěny!

NABÍDKA KURZŮ
Výtvarné dílny (vhodné pro všechny věkové 
skupiny)
Pondělí 15.00 a 16.30 a čtvrtek 14.00, 15.30 
a 17.00 (90 minut). Kreslení, malování, kašíro-
vání, práce s jednoduchými materiály a grafic-
kými technikami pro malé i velké. 
Výtvarná dílna pro předškoláky (4-7 let)
Úterý 15.00 (90 minut). Kurz malování pro 
předškoláky. Vše, co budoucí prvňáček potře-
buje znát do školy. 
Oděvní návrhářství (vhodné pro děti od 9 let)
Úterý 16.30 (90 minut). Kurz pro kreativní 
děti. Navrhování, kresba postavy, různé textil-
ní techniky, základy šití podle střihu.
Keramická dílna (vhodné pro děti od 5 let 
pro samostatnou práci, od 4 let v doprovo-
du rodičů)
Středa 15.00, 16.00 (60 minut) a 17.00 
(90 minut). Kurz keramiky pro starší děti nebo 
rodiče s dětmi. Práce s hlínou, točení na me-
chanickém hrnčířském kruhu, glazování, různé 
keramické techniky. 
Bohoušova divadelní školka (od 4 let po děti 
nastupující do 1. třídy)
Úterý 15.30 (45 minut). Dramatický kroužek 
pro předškoláky. Rozvoj tvořivosti, prohlou-
bení představivosti, pohybové a loutkové di-
vadlo, základy jevištní práce a podpora verbál-
ního projevu. Individuální a skupinová práce.
Divadelní studio Zahrádka (1./2. třída – 3./4. 
třída)
Úterý 16.30 (45 minut). Drama a legrace, im-
provizace a storytelling, podpora verbální-
ho a fyzického projevu. Základy jevištní prá-
ce, podpora spolupráce, příprava představení 
a veřejná prezentace. 
Teatron (od 4./5. třídy)
Úterý 17.15 (60 minut). Divadelní práce od 
počátku až po představení. Jevištní řeč a umě-
ní vyprávět, pohybová průprava a fyzické diva-
dlo, práce s rekvizitou a loutkami. Spolupráce 
s profesionálním divadelním souborem. 
Hackřík (od 10 let)
Středa 16.30 (90 minut). Využij jedinečné pří-
ležitosti seznámit se s počítačem způsobem, 
jaký ti v základní škole nikdo nenabídne. Pro 
školáky od 5. třídy základní školy.
Zpěv – práce s hlasem a dechem
Každou středu a čtvrtek individuální výuka (60 
minut), vede Monika Obermajerová. Určeno 
pro dospělé zájemce o práci s hlasem, zpěvá-
ky i hlasové profesionály. Informace a přihláš-
ky na www.hlasdokoran.blogspot.cz nebo na 
recepci KC Zahrada.
Skupinové bubnování 
17.30 skupinové bubnování pro rodiče s dět-
mi, 18.30 veřejné bubnování pro všechny. Kaž- 
dé první úterý v měsíci, nejbližší termíny: 3. 9., 
1. 10., 5. 11. a 3. 12.

Jóga 
Úterý 19.00 (60 minut). Kurzy nejsou ome-
zeny věkem a jsou určeny především pro ty 
ženy i muže, kteří se s jógou teprve seznamují 
nebo mají velmi malé zkušenosti. 
Jóga pro seniory 
Středa 9.30 (60 minut). Cvičení jógy pro se-
niory. Vítáme ale všechny věkové kategorie! 
Gravidjóga – jóga pro těhotné. Novinka!
Úterý, středa nebo čtvrtek v dopoledních 
hodinách (75 minut), den bude upřesněn po 
dohodě s lektorkou. Jóga určená pro těhot-
né ženy – dechová cvičení a ásány, které si 
osvojíte, jsou využitelné v přípravě na porod, 
v jeho průběhu i v prvních dnech po porodu. 
Pro skupinu max. 7 žen, 10 lekcí. Podrobnější 
informace najdete na našem webu.
Streetdance (8–15 let)
Čtvrtek 17.45 (90 minut). Kurz moderních ta-
nečních stylů pro děti a mládež. 
Žonglování. Novinka!
Žonglování pro děti (5-15 let)
čtvrtek 16.00 (60 minut)
Žonglování pro dospělé (od 15 let)
čtvrtek 17.30 (60 minut)

DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA
Aerobic studio Jitka – zdravotní, seniorské 
a kondiční cvičení
www.cviceniprovsechny.cz 
Attitudebalet – Attitude je nejen francouz-
ský název pro krásnou baletní pózu, ale také 
v překladu znamená postoj a přístup. Přijďte 
poznat ten náš! www.attitudeballet.cz 
Břišní tance – kurzy orientálních břišních tanců 
taneční školy Noya
Úterý 18.00 – kurz pro dívky, úterý 19.00 – 
kurz pro ženy www.noya.cz
Cheeracademy – cheerleading, gymnastika 
i tance pro děti již od 3,5 roku
www.cheeracademy.cz
M-team dance aerobic / DDM JM – taneční 
kroužek pro děti 6–12 let www.ddmjm.cz
M-team rokenrol / DDM JM – taneční krou-
žek pro děti 9–12 let www.ddmjm.cz 
Pohyb jinak – břicho a pánevní dno. Cvičení, 
na které lze vzít miminko i starší dítě s sebou. 
Více informací o kurzu a přihlášky na www.po-
hybjinak.cz
Relaxačně – meditační cvičení – Centrum pří-
rodní léčby využívá prvky jógy a dechových 
technik www.centrumprirodnilecby.cz
Senior fitnes – pohybové aktivity pro cvičen-
ce středního a staršího věku www.seniorfit-
nes.cz 
Tai-chi chuan – Meditace v pohybu pod vede-
ním ing. Jitky Horálkové
www.taichichuan.cz 
Taneční škola INDANCE – kurzy jazz dance, 
contemporary, hip hop, funky, musical dance 
a popbalet www.indance.cz a www.popba-
let.cz
Dětský folklorní soubor Vrbina – rozvíjí dět-
skou hudebnost a pohybovou kulturu pomocí 
českého lidového umění www.vrbina.cz 
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Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E–mail: sal@ddmjm.cz
 

AKCE
 29. 6. – 2. 7., 9.00-16.00: Letní kera-
mická dílna pro děti od 9 let, mládež i do-
spělé. DDM JM, Šalounova.
 13.–27. 7.: Stroj času. Pobytový tábor. 
Hošťka u Rozvadova.
 15.–19. 7.: Novinářský workshop I. Pří-
městský tábor pro děti od 10 let. DDM JM, 
Květnového vítězství.
 3.–10. 8.: Aerobik & dance mánie – 
Škola čar a kouzel II. Pobytový tábor. Hoš-
ťka u Rozvadova.
 5.–9. 8.: Novinářský workshop II. Pří-
městský tábor pro děti od 10 let. DDM JM, 
Květnového vítězství.
 5.–9. 8.: Kouzlo animace. Letní kurz. 
DDM JM, Šalounova.
 10.–24. 8.: Expedice Hagarmáthá II. 
Pobytový tábor. Hošťka u Rozvadova.

Zápisy do kroužků na nový školní rok 
2019/20 začínají 2. 9. 2019 v 8.00 hodin.
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

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Přejeme všem krásné léto plné společných 
dobrodružství i zaslouženého odpočinku. 
Váš Benjamin klub

AKCE 
 1.–26. 7. 2019 Příměstské tábory 
v Benjaminku pro děti 3–6 let

ZÁPISY PODZIM 2019
Zápisy do nových kurzů proběhnou v ter-
mínu 29. 8. 15–17 hodin a 2. 9. 10–12  
a 15–17 hodin

NOVINKY
 FIT SENIOR – cvičení formou zdravotní-
ho cvičení pro všechny věkové kategorie bez 
omezení, pondělí 11.00 a 18.00.
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda – 
kombinuje pilates, overbaly, velké míče, kaž- 
dý pátek v 11.00

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 
do 7 let. Najdete u nás zdravou školku vy-
cházející z principů lesní pedagogiky s eko-
programem a podporující přirozenou po-
hybovou aktivitu a vzdělávání dětí s prvky 
Montessori pedagogiky. Více informací na  
http://msbenjaminek.webnode.cz. 

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

BENJAMIN KLUB

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
 Tóny Chodovské tvrze – od 20.00 (venkov-
ní hudební festival)
 9. 7. Tango nuevo! – od 20.00
Gorka Hermosa /Španělsko/ – akordeon, Jaro-
slav Svěcený – housle, a průvodní slovo, Ladi-
slav Horák – akordeon. 
Hráč na akordeon a známý hudební skladatel 
Gorka Hermosa zahájí spolu s Jaroslavem Svě-
ceným a Ladislavem Horákem 16. ročník festi-
valu Tóny Chodovské tvrze. Zazní skladby právě 
od Gorky Hermosy, Astora Piazzolly a dalších. 
 10. 7. Slavnosti strun – od 20.00 
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo; Lu-
káš Sommer – kytara, Eve Quartet – ženské 
smyčcové kvarteto. 
Netradiční, leč na festivalu oblíbené spoje-
ní houslí s klasickou kytarou letos navíc doplní 
smyčcové kvarteto. Letním nádvořím Chodov-
ské tvrze se ponese melodie skladeb z 18.-21. 
století. 
 11. 7. Cigánski Diabli a Jaroslav Svěcený 
– od 20.00
Tradiční koncert festivalu, při kterém se pojí 
bouře emocí a temperamentu s mistrnou vir-
tuozitou. Úspěšný česko-slovenský projekt Ja-
roslava Svěceného přichází opět do Prahy. 
 16. 7. Ve znamení zpěvu, loutny a kytary 
– od 20.00 
Lubomír Brabec – kytara, Pavla Fendrychová – 
zpěv, Jindřich Macek – loutna, Jaroslav Svěcený 
– housle a průvodní slovo.
Naše společná hudební procházka tímto origi-
nálně laděným večerem nás zavede do období 
renesance, baroka, ale i 20. století. 
 17. 7. Slavnostní orchestrální galakoncert 
– od 20.00 

CHODOVSKÁ TVRZ

Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, 
Magdalena Tůmová – flétna, Jitka Navrátilo-
vá – cembalo, Virtuosi Pragenses – komorní 
orchestr. Závěrečný festivalový večer 16. roč-
níku Tónů Chodovské tvrze nabídne nádherné 
instrumentální skladby Antonia Vivaldiho, Jo-
hanna Sebastiana Bacha a mnoha dalších au-
torů. To vše v podání komorního orchestru, flét-
ny, cembala a houslí Jaroslava Svěceného. 

více též na www.tonychodovsketvrze.cz

VÝSTAVY 
 10. 5. – 28. 7.
Tři generace rodiny Reynkových – PETRKOV-
SKÉ PARALELY
Výběr z tvorby Bohuslava Reynka, Suzanne Re-
naud, Daniela, Jiřího a Michaela Reynka - kresby 
/ grafiky / fotografie / 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, to vše v kontextu jejich rodinného zá-
zemí v Petrkově. Tamější zámeček se postupně 
stal ostrovem vnitřní svobody a oddělenosti od 
všech moderních proudů a žil si svým vlastním 
životem. Výstava přináší malé nahlédnutí do to-
hoto neopakovatelného tvůrčího světa.

Centrum celoživotního vzdělávání – kvalit-
ní, systematické a cenově dostupné zájmo-
vé vzdělávání pro všechny věkové kategorie 
www.aktivnistari.eu 
Jazyková škola Glossa – jazykové kurzy ang- 
ličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, 
italštiny a ruštiny www.glossa.cz 
Rodinné centrum Babočka po až pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více informací na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049
Podrobné informace ke všem kurzům a při-
hlášky ke stažení naleznete na našich strán-
kách www.kczahrada.cz

FIT pohybový program pro kluky a holčičky od 
3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3 do 
7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 12 do 
18 let, pondělí 17.00 a středa 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, st 
16.00 a 17.00.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, cvi-
čení podporující protažení zatěžovaných sva-
lových skupin, prevence bolestí zad a relaxace 
pro dobrou psychickou pohodu, út, čt 18.00.

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

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

PROGRAM V ČERVENCI A SRPNU 2019
KOSTELNA,  
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:

Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro každého napříč generacemi. 
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

Kulturní přehled červenec – srpen



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.

Služby klubu jsou zdarma, některé akce jsou 
zpoplatněny motivačním poplatkem.
Změna programu vyhrazena. 

AKCE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
 7. –13. 7. LETNÍ VÝJEZD 
Začátkem letních prázdnin nás čeká sedmiden-
ní pobyt mimo Prahu, kdy budeme veškerý čas 
trávit v přírodě. Celý pobyt se ponese v duchu 
smysluplného trávení volného času a prevence 
závislosti na virtuálních drogách. Kapacita je 
12 účastníků pro děti a mládež ve věku 6 až 
15 let, s přihláškou. 
 19. 7. a 9. 8. KOUPAČKA 
Horké léto si zpříjemníme na koupališti, kde si 
nejen zablbneme ve vodě, ale i si zahrajeme 
hry, které nás naučí bezpečnosti u vody. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou.
 22.–26. 7. FOTBALOVÝ KEMP
Milovníci fotbalu mají možnost jet na pobyt do 
Lázní Libverda, který bude věnován fotbalu – 
zápasy, tréninky, získání nových nebo procvičení 
již získaných dovedností. To vše v rámci Ligy 
férového fotbalu. Akce je určena pro děti 
a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou.
 26. 7. HOP ARENA
Milovníci trampolín a parkour si přijdou na 
své při návštěvě Hop areny v Čestlicích. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou.
 2. 8. VÝTVARNÝ WORKSHOP
Odpočinková akce, kdy si během výtvarného 
workshopu zkusíme pohrát s papírem, vodou, 
bublifukem a barvami. Výrobky zůstávají 
účastníkům. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, zdarma a bez přihlášky.
 10. 8. CELODENNÍ VÝLET
Sobotní celodenní výlet za přírodou, vodou, 
sportem, ale i kulturou. Akce je určena pro děti 
a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou.
 16. 8. LANOVÝ PARK
Akce pro odvážlivce a milovníky adrenalinových 
zážitků, kdy se ocitneme v korunách stromů 
a budeme zdolávat jednotlivé překážky. Akce je 
určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou.
 23. 8. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Sportem ke zdraví v rámci sportovního turnaje, 
a to nejen v míčových hrách. Akce je určena 
pro děti a mládež od 6 do 15 let, zdarma a bez 
přihlášky.

NZDM KLUB  
YMKÁRIUM
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Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: se v době letních 
prázdnin nekonají
Biblická hodina: se v době letních prázdnin 
nekoná
Program pro děti: se v době letních prázdnin 
nekoná
Kavárnička nejen pro seniory: se v době letních 
prázdnin nekoná 

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

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Vystavující: 
Základní umělecká škola Jižní Město
Název výstavy:  
Výstava studentů I. ročníku Akade-
mie umění a kultury Prahy
27. 6. – 30. 8. 2019
Vernisáž se uskuteční ve středu 
26. 6. 2019 v 18 hodin.
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

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

NZDM KLUB JIŽNÍ PÓL

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.
Od 2. září se těšíme na vaši návštěvu:

otevírací doba Mezi Domy 
PO-PÁ: 10:00-20:00, SO: 12:00-18:00
Přejeme všem dětem krásné prázdniny 

 a dovolujeme si lehce nastínit akce, které 
nás budou čekat na podzim. 

AKCE
 Cvičení pro tělo i duši – pohybové cvičení 
s prvky Taichi.
 Pilates – série protahujících cvičení. 
 Cvičení pro děti od 5 let – hravé cvičení 
s prvky gymnastiky.
 Angličtina pro dospělé – praktická anglič-
tina formou konverzace s brazilským učitelem 
Krishna Dasem. Nově plánujeme rozšíření o no-
vou skupinu – začátečníci a mírně pokročilí. 
 Fit Dance – akční tanec s prvky ZUMBY.
 Súfijské cvičení – cvičení, které podporuje 
energii v celém našem těle.
 Míče pro maminky s miminky – pohybo-
vé cvičení na overballech s miminky do jedno-
ho roku.
 Cyklus přednášek Zdraví začíná v hlavě – 
série inspirativních přednášek o tom, jak si po-
mocí myšlení zlepšit svoje zdraví, budou probí-
hat jednou měsíčně.
 Podzimní SWAP – výměnný bazárek oble-
čení a potřeb do domácnosti se stává oblíbe-
nou akcí MEZI DOMY. Můžete přinést, co se 
vám již nehodí, a odnést si, cokoliv chcete. 
 Workshop Malování hennou – akce pře-
vážně pro dámy, které se rády naučí, jak si oz-
dobit přírodní barvou hennou třeba svoje ruce. 
 Angličtina s dráčkem Billym – hravá ang-
ličtina pro děti do tří i pro děti od tří let
Více informací o konkrétních kurzech a akcích bu-
dou uvedeny v zářijovém vydání. V případě dotazů 
ohledně akcí pište na e-mail: info@mezi-domy.cz. 
Aktuality budou také uváděny na FB stránkách: 
https://www.facebook.com/mezi.domy/

MEZI DOMY
 30. 8. BOJOVKA PO JM
Znáte dobře sídliště, kde žijete nebo trávíte 
svůj volný čas? Umíte se orientovat ve městě, 
ale i v přírodě? Přijďte s námi zažít bojovku po 
Jižním Městě a zjistíte, jak znáte své okolí. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
zdarma a bez přihlášky.
 KAŽDÉ ÚTERÝ PROGRAM NA KLUBU 
„NEBUĎ LÍNEJ“
Každé úterý se můžete těšit na menší klubové 
akce, jako např. vodní bitva, úniková hra, foto-
grafické workshopy, filmové odpoledne, opičí 
dráhy, bosostezky aj. 

Kulturní přehled červenec – srpen
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Pozvánky do KC Zahrada

Vážená redakce, 
rádi bychom se s ostatními obyvateli Jižního Města podělili 
o milou zkušenost z detašovaného pracoviště MŠ Stachova. 
Náš syn navštěvuje nově otevřené detašované pracoviště v budově ZŠ 
Květňák II (dříve Schulhoffova). Byl přijat těsně před koncem letních prázd-
nin 2018 jako ani ne tříletý, ostatně jako další děti ze třídy Mravenečků. Od 
začátku chodí do školky rád a má rád obě paní učitelky – Irenku a Johanku, se kte-
rými stále něco tvoří, učí se a podnikají. 
Dne 6. 5. 2019 připravila třída Mravenečků vystoupení pro maminky ke Dni matek 
a musíme říct, že velmi krásně – děti recitovaly, tančily, zpívaly a nakonec obdarova-
ly rodiče krásnými přáníčky. Je neuvěřitelné, že s tak malými dětmi dokázaly připravit 
program, za který by se nemusely stydět starší. Tímto jim chceme poděkovat za ce-
loroční snahu a péči, s jakou se všem dětem věnují. Kéž by takových pedagogických 
pracovníků, jako jsou paní učitelky Irena a Johanka, bylo v našem školství více!
  S pozdravem Nerandžičovi

Ochotníci na Jižním Městě bilancovali další rok
Mladý ochotnický soubor DS Amartum (dříve Ochotníci Jižní Město), který 
má svou stálou scénu v Kulturním centru Zahrada, ukončil další ročník 
své činnosti. Po třech letech se členská základna souboru stabilizovala, 
což má samozřejmě blahodárný vliv na rostoucí kvalitu představení. 

V průběhu roku získal soubor několik 
ocenění, mimo jiné na Pražské oblast-
ní přehlídce amatérských divadel. Svo-
ji první hru Vinetú, Vinetúú sehráli letos 
na jaře naposled. Zatímco se stále ješ-
tě plánují další reprízy druhé hry Old-
řich, Božena a ti druzí a také pohádky 
pro děti Co snídají tygři, pilně zkouše-
jí další hru. Tentokrát to bude detektiv-
ka s příhodným názvem Zločin v přístavní 

krčmě, jejíž premiéra je naplánovaná na 
27. listopadu.

Režisér a umělecký šéf souboru Vlastimil 
Neklapil inicioval rovněž 1. ročník přehlíd-
ky ochotnických divadel na Jižním Měs-
tě, která se konala v KC Zahrada. Kromě 
domácího Divadelního souboru Amartum 
se představily tři mimopražské soubory, 
které oživily program kulturního centra.

Pan Neklapil dodává: „Nic z našich 
představení a úspěchů by nebylo mož-
né bez podpory, kterou nám Kulturní 
centrum Zahrada, v čele s paní ředitel-
kou Ivou Molenovou, poskytuje. Máme 
díky ní možnost pravidelně zkoušet 
a také kam bezpečně uložit naše kulisy 
a kostýmy. Na oplátku se snažíme pre-
zentovat činnost jihoměstských ochot-
níků po celé republice – hráli jsme mj. 
v Litoměřicích, Žatci, Hořicích, Kladně 
a plánujeme první výjezd na jižní Mora-
vu. Ještě jednou díky za podporu ama-
térské umělecké činnosti, která se nám 
dostává.“

Mateřská škola Stachova přijme od 1. 9. 2019 
učitelku na plný úvazek. 

Tel. 602 678 211. E-mail: info@msstachova.cz. 

poděkování
Instagram Prahy 11

Nový květinový záhon před 
úřadem v Ocelíkově ulici.
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Pozvánky do Chodovské tvrze

100. narozeniny oslavila dne 
9. 5. 2019 paní Marta Kudero-
vá. Gratulujeme!

Zlatá svatba manželů Jiřiny a Jind-
řicha Bouškových se konala 26. 4. 
2019 na Chodovské tvrzi.

Smaragdovou svatbu (55 let) osla-
vili na Chodovské tvrzi dne 31. 5. 
2019 manželé Valentina a Zdeněk 
Bílkovi.

Životní 

jubilea 

Chtěla bych velmi poděkovat panu starostovi Jiřímu Dohnalo-
vi a paní Monice Dvořáčkové, kteří organizují nádherné oslavy 
pro obyvatele Prahy 11. Jednu z oslav k výročí 55 let od sňatku 
organizovala paní Dvořáčková i pro naše rodiče. Paní Valentina 
Bílková a pan Zdeněk Bílek byli velmi mile překvapeni z průbě-
hu a propracovanosti akce. Obřad vedl proslovem šitým na míru 
oslavencům pan místostarosta Martin Sedeke a zpěvem doprováze-
la mezzosopranistka paní Sylva Čmugrová a barytonista pan Erik Bezdíček, na 
klávesy je doprovázel pan Lukáš Čermák. Celý obřad dokumentovali videozázna-
mem a fotografiemi manželé Hilmarovi. Maminka dostala nádherné květiny a spo-
lu s tatínkem veliký dárkový koš. Ještě následující dny byl průběh obřadu tématem 
k rozhovorům a rozhodně jim zůstává krásná vzpomínka na společný den.

Velmi tedy děkuji jménem své tchyně a tchána za to, že podobné akce pro obča-
ny Prahy 11 organizujete, a přeji všem budoucím oslavencům, ať je pro ně zážitek 
stejně obohacující jako pro naše rodiče. Iva Bílková

Tóny Chodovské tvrze

Eve Quartet doprovodí Jaroslava Svěce-
ného na druhém koncertu letošních Tónů 
nazvaném Slavnosti strun. Tvoří jej Vlaď-
ka Hořovská (první housle), Světlana Pe-
choušková (druhé housle), Martina Kallisto-
vá (viola) a Eva Vrzalová (violoncello). „Eve 
Quartet vznikl původně jako jednorázová 
záležitost pro zájezd do Japonska. Zjis-
tily jsme ale, že se nám spolu moc dobře 
spolupracuje a že by bylo škoda nepokra-
čovat. Popravdě řečeno, už předem jsem 

spoluhráčky vybírala s tím, abychom si se-
děly nejen po muzikantské stránce, ale vy-
cházely spolu dobře i lidsky, a nic naplat, 
jsme dívčí kapela, aby nám to spolu i sluše-
lo,” říká Vlaďka Hořovská. Soubor má vel-
mi široký repertoár - věnuje se samozřejmě 
vážné hudbě, ale neodpustí si i hudební vý-
lety do moderny, swingu či alternativních 
žánrů, což není cizí ani Jaroslavu Svěcené-
mu. Jejich spojení bude na nádvoří Chodov-
ské tvrze jistě skvělým zážitkem.

Ohlédnutí za oslavami Dne dětí na Chodovské tvrzi

Dětský den na Chodovské tvrzi se tě-
šil nejen z krásného letního počasí, ale 
i hojné účasti. Tvrz i okolní park byly 
doslova v obležení malých návštěv-
níků a jejich doprovodu. Pro oslaven-
ce si organizátoři připravili celou řadu 
her, pohádku O neposlušných kůzlát-
kách, výtvarné dílny a workshop bubno-
vání s Petrem Šušorem. Nechyběly ani 

skákací hrad, kolotoč, jízda na ponících 
nebo stánky s cukrovou vatou. A aby 
v té kupě zábavy byla i troška vzdělává-
ní, mohly děti zkusit malý vědomostní 
test v angličtině a zařadit se do sloso-
vání o celoroční kurz angličtiny. Vítěz byl 
vyhlášen jen jeden, ale ostatní rozhodně 
smutnit nemuseli - na každého totiž če-
kala malá sladká odměna.

poděkování
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MČ Praha 11 tančí s dětmi
V pondělí 3. 6. se v Komunitním centru Matky Terezy uskutečnila 
závěrečná taneční přehlídka všech dětí z Tanečního klubu 
SPARTA PRAHA s názvem MČ Praha 11 tančí s dětmi. 

V současné době má klub 150 dětí, 
které se tanci věnují - od hobby až po 
soutěžní úroveň. Jednotlivé skupiny 
si se svými lektory připravily speciální 
choreografie na krásnou hudbu, např. 
Mamma Mia, Harry Potter, Queen, 

Shrek, La La Land a mnohé další. Sou-
těžní dětské páry zatančily všech 
10 standardních a latinskoamerických 
tanců, ve kterých se v tanečním spor-
tu soutěží. Přehlídku zpestřili ukázka-
mi finalisté mistrovství České republiky 

v kategorii mládež Martin Fried a Sára 
Vondřejcová. Stejně jako každý rok vy-
losoval pan starosta Jiří Dohnal šťast-
ného výherce voucheru na školné pro 
příští rok. Přehlídka se nesla ve velmi 
příjemné atmosféře a děti i rodiče od-
cházeli spokojeni. Celá akce proběhla 
za podpory Prahy 11.

 Lenka Gebertová

Další veliký úspěch  
FK Dukly Jižní Město! 

Je to až k neuvěření, ale v pouhé devítileté historii našeho klu-
bu se žáci FK Dukly Jižní Město probojovali do finále Pražského 
poháru, a to podruhé za sebou. Bohužel jsme tentokrát nesta-
čili na svého soupeře z TJ Praga, ale jak se říká do třetice všeho 
dobrého. Není pochyb o tom, jak kvalitně s dětmi v našem klubu 
pracujeme. Výsledkem jsou nejen 4 vychovaní hráči pro ligové 
mládežnické oddíly, ale Filip Temelkovski dokonce před týdnem 
nastoupil za reprezentaci Makedonie. Přejeme mu hodně štěstí.

FK Dukla Jižní Město stále přijímá nové chlapce a dívky roč-
níků 2013, 2012, 2011. Info na našich webových stránkách  
www.fkduklajm.cz nebo na telefonním čísle 722 927 345. 
 Těšíme se na vás!

Další úspěch 

tanečníků z TK 

SPARTA

Velká gratulace putuje 
holkám do Mikulky! 
Velký úspěch ve 12. ročníku republikového fi-
nále ve vybíjené se podařil žákyním 5. tříd 
ZŠ Mikulova, které postupovaly od obvodní-
ho kola přes pražské až do celostátního, kte-
ré proběhlo 10. a 11. června 2019 v Pecce 
u Nové Paky. Vítězství těší o to více, že se 
akce účastnily i sportovní školy!

A pokud vás zajímá, jak paní učitelka motivovala 
holky, tak je to docela úsměvné. Slíbila jim, že když vyhrají, skočí 
oblečená šipku do bazénu. A slib údajně splnila. 

Další 

sportovní 

úspěchy 

Prahy 11



• Kamerové systémy na hlídání jízdy ve vyhraze-

ných pruzích | Jezdíte denně po Jižním Městě? Jez-

díte tak, že dodržujete pravidla silničního provozu? 

Já ano. Asi jako já jste svědci toho, že když stojíte 

v koloně na Opatovské, mnoho řidičů jede v pruhu vy-

hrazeném pouze pro autobusy, vozy bezpečnostních 

složek a vozy taxislužeb. Nejenže jedou tudy, kudy 

nesmí, ale ještě k tomu většinou jedou nepovolenou 

rychlostí. Mnohdy tak vznikají nebezpečné situace na 

přechodech pro chodce v těchto úsecích a v místech, 

kde se jízdní pruhy slučují nebo napojují. Bezohlední 

řidiči tak nejen porušují pravidla silničního provozu, ale 

i ohrožují všechny okolo. Můj názor je vybudovat kla-

sický kamerový systém či využít stávající a zakoupit 

softwarové vybavení ke sledování těchto nešvarů. 

Po dohodě s MHMP lze získat z pokut i několik mi- 

liónů ročně do městského rozpočtu a tyto peníze po-

užít pro rozvoj Jižního Města. Naučíme řidiče dodržo-

vat předpisy, přispějeme do městské kasy a bude na 

Jižním Městě zase o něco lépe. Co vy na to? 

 Mag. Martin Muzikant, Ph.D., Piráti 
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• Jižní Město stárne. Staří překážejí mladým? | 
Zahuštění Prahy 11 novou výstavbou má nátlako-
vý argument, takticky aplikovaný na stávající oby-
vatele: „JM stárne, je třeba STAVĚT a omladit ho.“ 
Ke stárnutí JM dochází zcela přirozeně. V roce 
1976 se do neútulných paneláků JM nastěhovali 
první lidé, během 43 let zrekonstruovali své byty, 
splatili je. Za miliony pořídili nové výtahy, rozvo-
dy, podlahy, vstupy na čipy, kamerový systém, 

přivedli internet, zmodernizovali portály, zrevitali-
zovali a zateplili domy. Dnes ve vypiplaných ob-
jektech spokojeně žijí a přejí si zde dožít. Cítí se tu 
DOMA. Domov je (po rodině a zdraví) tím nejcen-
nějším, co máme. Proč radnice ANO / TOP / ODS 
/ Piráti klidné stáří občanů JM, trávené ve vlast-
ních domovech, používá jako ARGUMENT K VÝ-
STAVBĚ bytovek pro další lidi bůhví odkud? Mi-
moto: na byt v novostavbě mladá ČESKÁ rodina 

nemá prostředky. Pokud radnice trpí neodolatel-
ným nutkáním stavět, může respekt ke stáří proje-
vit např. zbouráním hotelu Opatov a ubyt. Sandra 
a v místě postavit velký a moderní domov senio-
rů. Finance na to jsou. Rozhodně lepší, než sta-
rousedlíky pudit z „vymazlených“ domovů a vyčí-
tat jim rozhodnutí zestárnout na Praze 11. Stáří 
není hanba, hanba je stářím opovrhovat.
 Martin Farmačka, HPP 11

• Před 3 lety HPP 11 navrhovalo dostavbu Praž-
ského okruhu podle legislativy EU | Žije fáma, 
že HPP 11 „blokovalo“ dostavbu SOKP. HPP 11 
na 17. ZMČ P11 dne 19. 5. 2016 podalo návrh: 
ZMČ P11 podporuje urychlenou prioritní dostav-
bu Pražského okruhu v jihovýchodním segmen-
tu Prahy. Šlo o text tehdejšího radního Urbánka 
(TOP), ovšem bez dovětku „stavba 511”. Proč bez 
něj? Léta se iniciativy snažily vyvolat posouzení 

tzv. Regionální varianty (RV) dostavby okruhu. V r. 
2014 argumenty uznal ministr dopravy Prachař, 
ŘSD vypracovalo vyhl. studii na RV vedenou dále 
od Prahy, zasáhnuvši méně obyvatel než 511. Me-
zitím pokračovala příprava trasy 511, jež narazila 
na zastaralé stanovisko EIA z r. 2002. EU komise 
žádá po ČR, aby u staveb s EIA starší 15 let (dle 
z. č. 244/1992 Sb.) byla provedena EIA nová dle 
platné legislativy, tzn. dle nového zákona, s účastí 

veřejnosti, tedy i u stavby 511. Z důvodu dodržení 
zákona a ohleduplnosti ke stavbou dotčených ob-
čanům Prahy a okolí HPP 11 nehlasovalo pro návrh 
„stavba 511“, ale vyčkávalo na svůj. Urbánek dopl-
nil návrh nepodstatným dodatkem a o jeho návrhu 
bylo hlasováno dříve. Byl schválen, o návrzích HPP 
11 se vůbec nehlasovalo. Tvrdit, že HPP 11 blokuje 
dostavbu SOKP, je nesmysl. 
  Martin Farmačka, HPP 11

Názory zastupitelů

• Kde bude Rákosníčkovo hřiště? | Rada MČ 
schválila v dubnu 2019 jako „nejvhodnější” loka-
litu pro stavbu Rákosníčkova hřiště pozemek při 
ulici K Milíčovu (u domu v Rašově ul. č. 10). Bohu-
žel bez toho, aby kdokoliv z radnice předem pro-
jednal tento záměr s tamními obyvateli. 
Místní obyvatelé s tím ale nesouhlasí, stejně jako 
tři čtvrtiny účastníků ankety o umístění hřiště. 
Lidé si totiž přejí hřiště tam, kde jej budou moci 

snadno a často navštěvovat - třeba v Centrálním 
parku nebo vedle polikliniky Opatovská, nikoliv na 
samém kraji JM. Navíc se 70 m od zvoleného po-
zemku nachází oblíbené „dřevěné” hřiště  (napro-
ti minizoo), o jehož osud se (dle mých informací 
bohužel zcela oprávněně) nejen tamní obyvatelé 
obávají.  Přestože na to byl pan radní Lepš, do je-
hož gesce životního prostředí dětská hřiště spa-
dají, několikrát upozorňován, odmítl znovu otázku 

umístění hřiště projednat. Místním proto nezbylo 
než sepsat petici a obrátit se s žádostí o pomoc 
na společnost Lidl. Stihli to o chvilku dříve než já 
s peticí rodičů, která požaduje ale vlastně totéž 
- umístit Rákosníčkovo hřiště ke spokojenosti co 
největšího počtu obyvatel JM.  Tak doufejme, že 
se to nakonec opravdu podaří, nebo ještě lépe že 
už se to podařilo!
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Život na Jižním Městě

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
Nabídková min. cena 

(v Kč) m2/rok

Hviezdoslavova 520 208 69,15 dočasné zdravotní středisko 1500

Hviezdoslavova 520 210 69,61 dočasné zdravotní středisko 1500

Anny Drabíkové 534 208 68,68 provizorní zdravotní středisko 1500

Ke Kateřinkám 1392 504 56,26 regenerační studio 1500

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Mikulova 1574 568 81,70 klubovna 800

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklad 600

Opatovská 1754 8 54,54 sklad tiskovin 600

Láskova 1818 81 18,24 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní firmě Jihoměstská majetková, a. s.,Tererova 1356, Praha 4. 
Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Reakce místostarosty J. Lepše: Byl bych hrozně rád, kdybychom měli možnost pro nové Rákosníčkovo hřiště vybírat z většího počtu pozemků a nějaký např. 
anketou mezi obyvateli vybrali. Ušetřil bych sobě i radničním odborům spoustu práce a jak my na radnici, tak paní Hovorková i další rodiče malých dětí bychom 
byli všichni spokojeni. Praha 11 má však již teď 69 dětských hřišť, nacházejí se tedy téměř doslova „na každém rohu“. Vhodné plochy pro nové 70. hřiště, tedy 
Rákosníčkovo, opravdu nejsou. Paní Hovorková i další občané navrhli celou řadu pozemků, které však z objektivních důvodů odmítly jak odbory, tak následně 
i naše rada Prahy 11 (např. překážky v podobě technických sítí v zemi, vzrostlá zeleň, která by se musela kácet apod.). Zbyl nám zmíněný pozemek poblíž mi-
líčovské minizoo, který pro Rákosníčka shodou okolností navrhl sám Lidl, resp. jeho dodavatelská firma Hags, a kde se shodou okolností už teď nachází jeden 
herní prvek. Nicméně díky petici, kterou paní Hovorková zmiňuje, ani tento pozemek bohužel nejspíš není ve hře. V tento moment tudíž nemáme žádné místo, 
kam bychom Rákosníčka umístili. Budeme muset hledat dál, zvažovat nějaké nouzové varianty a realizace „Rákosnička“ se tím samozřejmě zdržuje. Nic jiného 
se zatím nepodařilo, což mě samozřejmě mrzí.
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• Trafikanti a poradčíci platí dluhy! | Naši radničtí ko-

legové jsou v „laufu“ ze svých gáží, pěkně plných korý-

tek a trafikantských smluv, a tak mají rozhazovačnou 

náladu. Jak jsem se dověděl z www.praha11.cz, za-

platili za mne dluh. Prý jsem dlužil radnici. Nerozumím 

tomu, proč údajný dluh radnice nevymáhá u soudu..., 

ale potěšilo mě, že uspořádali sbírku a údajný dluh, 

který si vymysleli, i zaplatili. Vážení obyvatelé Pra-

hy 11, využijte rozhazovačnosti těchto radničních 

trafikantů, poradčíků a některých zastupitelů, napoje-

ných na radniční penězovody, k zaplacení i vašich dlu-

hů, máte-li nějaké. A jako první námět navrhuji, aby tito 

trafikanti zaplatili škody nárokované městskou částí 

Praha 11 ve dvou trestních řízeních proti ve volbách 

nezvolenému zastupiteli a exstarostovi D. Mlejnské-

mu. Snad se trafikanti a poradčíci na jeho desetimi- 

lionové dluhy též solidárně složí.

 Ing. Jiří Štyler, HPP 11

• Blíží se čas prázdnin a dovolených a Vás to ur-
čitě v létě potáhne k vodě. Je jedno zda na Slapy, 
na zahradu k bazénu, k řece, pojedete řeku či bu-
dete trávit čas u moře. Jako vodní záchranář bych 

vás poprosil, aby se u vody dodržovala určitá pra-
vidla, a zejména při přítomnosti dětí jsme byli stá-
le na pozoru, protože důsledky nepozornosti mo-
hou být fatální. Tímto vám za politickou stranu 

Jižní Město – náš domov (JM-ND) přeji krásné pro-
žití prázdnin a dovolených. 

 Ing. Petr Souček, JM-ND

• Nebezpečná hra s koeficienty | Magistrát vyhlá-
sil STOPSTAV pro přijímání dalších změn územní-
ho plánu (ÚP) Prahy, a to do konce 06/2019. Na 
radnici Prahy 11 kvůli tomu vypukl hotový po-
prask, a to zejména kvůli umístění nových parkova-
cích domů a sportovních hal. Přestože před volba-
mi řada stran slibovala transparentní projednávání 
staveb s občany a budování lehkých parkovacích 
domů, současné vedení radnice se rozhodlo oprášit 

Mlejnského plány megalomanských parkhausů až 
o 500 stáních (a výšce až 5 podlaží). A protože 
P11 stále postrádá koncepci rozvoje (vč. parko-
vání), radní se rozhodli zkapacitnit téměř veškerá 
veřejná parkoviště ve vlastnictví MČ, např. Grego-
rova, Krejnická, Nešporova atd. Na všech těchto 
lokalitách je nutné upravit ÚP o několik koeficien-
tů zastavitelnosti, aby bylo možné kapacitní parko-
vání umístit. Je jisté, že na všech těchto lokalitách 

parkhausy nevyrostou. Co ale bude s nevratně 
upraveným ÚP? Na P11 číhají investoři, kteří by 
rádi stavěli bytové domy a čím hustěji, tím lépe! 
Drahé parkovací domy přináší další neblahý efekt 
– možná že ve vaší lokalitě již nezaparkujete zadar-
mo. Sledujte FB a web HPP11, budeme vás infor-
movat, o jaké lokality se jedná a jak se proti změ-
nám ÚP případně bránit. 
 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• Vládnoucí koalice Piráti, ANO, TOP/STAN, 
ODS sabotuje výstavbu koupaliště | Letošní par-
né léto opět připomíná velký deficit Jižního Města 
– koupaliště. Malinký, předražený krytý bazén Je-
denáctka VS, postavený za exstarosty Mlejnské-
ho za neuvěřitelných 700 mil. Kč, venkovní kou-
paliště ignoroval a voda v Hostivařské přehradě 
nebudí zejména koncem léta důvěru. Za kvalitním 
koupáním je nutné se vydat do jiných městských 

částí nebo mimo Prahu. Hnutí pro Prahu 11 mělo 
jako jeden ze zásadních bodů volebního progra-
mu vybudování koupaliště na Jižním Městě. Na-
rychlo, těsně před volbami zařadily koupaliště do 
svých volebních programů i další strany. Jak jis-
tě víte, po volbách vznikla ostudná koalice Piráti, 
ANO, TOP/STAN, ODS a ta na koupaliště zapo-
mněla. Místo hledání lokality na stavbu koupaliště 
hledá skulinky pro další a další placené posty pro 

své „věrné“ a způsob, jak ještě více jít na ruku de-
veloperům pro další betonování JM. Po získání po-
stů a „trafik“ na radnici přestalo jít těmto stranám 
o obyvatele MČ. Hnutí pro Prahu 11 bude nadá-
le apelovat na vládnoucí strany, aby zadaly studii 
pro výběr vhodné lokality pro koupaliště. Ať už to 
bude prostor u ZŠ Milíčov, lokalita Na Jelenách, 
či jiné místo. 
 Ing. Ladislav Kos st., HPP 11 

• Zlepšení parkování na Jižním Městě II | Na Pra-
ze 11 přetrvává palčivý problém s parkováním 
v okolí bydliště. Zastupitelé HPP11 dlouhodobě 
usilují o koncepční zlepšení této situace, a pro-
to se rozhodli použít ve světě již ověřenou mož-
nost využití volných parkovacích kapacit nákupních 
center. Proto jsme vyvolali jednání s představiteli 
OC Chodov, kteří souhlasí se spuštěním projektu 
nočního parkování pro okolní rezidenty. Obchodní 

centrum tak nabídne místním obyvatelům gará-
žový dům PROTĚŽ pro parkování vozidel v době 
od 19:00 do 8:00 druhého dne. Pomůže se tím 
rezidentům, kteří v nočních hodinách v okolí své-
ho domu nezaparkují. Jednání se vedla i o příznivé 
ceně za tento druh parkování, jako je např. 60,-Kč/
noc či paušální částka v řádech stokorun za měsíc. 
Konečnou výši poplatku, stejně jako termín spuš-
tění parkování navrhne majitel parkovacího domu. 

Nikdo z nás, kteří jsme se této možnosti parková-
ní věnovali, neočekává, že se zcela vyřeší problém 
s parkováním v dané lokalitě, ale cca 400 parkova-
cích míst v parkovacím domě PROTĚŽ jistě přijde 
místním obyvatelům vhod. Rovněž jednáme s Ma-
gistrátem o umožnění nočního parkování v P+R 
Chodov. O dalším vývoji vás budeme informovat 
na webu HPP11. 
 Bc. Libor Vrkoč, HPP 11

• Autobusová zastávka Roztyly podruhé a snad 
naposled | 29. 6. 2019 se uskutečnila kolaudace 
autobusové zastávky Roztyly. I když jsme nebyli 
účastníky řízení, byli jsme se s kolegy z HPP 11 
na ni podívat. Mimo jiné jsme upozornili na nut-
nost umístění zábradlí kolem bezbariérové cesty 
k zastávce. Avšak ani to nebylo v projektu, tak 
zřejmě dostavěno nebude. O nevhodnosti pře-
místit autobusy na novou zastávku by ještě měla 

jednat Dopravní komise a jednání s Ropidem při-
slíbil i radní pro dopravu. Během doby, co jsem 
se o přesun zastávky zajímala, se ukázalo, že 
ne všichni si myslí, že přesun zastávky je výbor-
ná věc. Často jsem ale slyšela, proč to řeším až 
nyní, a ne před rokem, kdy bylo jednodušší projekt 
zastavit. Odpověď je jednoduchá: o přesunu za-
stávky jsme se dozvěděli, až když přijel bagr. Loni 
úředníci Prahy 11 vydali souhlasné stanovisko se 

stavbou nové zastávky. Z jejich technického po-
hledu bylo samozřejmě vše v pořádku. Ukazuje se 
proto, že včasné poskytnutí informací lidem, kteří 
v místě žijí, je velice důležité, neboť jen oni mohou 
poukázat na problémy, které jim připravovaný zá-
měr přinese. Toto byla jen zastávka. S připravova-
nou změnou stavebního zákona a novým územ-
ním plánem Prahy však půjde o mnohem víc.
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

• Uzavření parkoviště u polikliniky Opatovská 
z důvodu havarijního stavu lávky | Poliklinika Opa-
tovská je v současné době z důvodu havarijního 
stavu lávky a jejího uzavření nepřístupná pro au-
tomobily. Tato situace znemožňuje řádný chod 
zdravotnických zařízení a lékárny v této poliklini-
ce. Pro staré lidi, matky s dětmi, invalidní osoby je 

návštěva zdravotnického zařízení nesnadná. Pa-
cienti si denně stěžují a žádají nápravu a zajištění 
parkovacího místa. Vzhledem k tomu, že uzávěra 
parkoviště je dlouhodobá, je třeba nalézt náhradní 
řešení. Tímto žádáme vedení MČ Prahy 11 k vyře-
šení této situace.
Návrh řešení: Na louce (parcela č. 2014/371 nebo 

2014/264), která je hned vedle polikliniky, je třeba 
vybudovat provizorní parkoviště. Louka toho času 
neslouží svému účelu obecní zeleně, ale jsou na její 
části umístěny stavební buňky a ohrada, patrně 
technické zázemí pro budoucí stavbu. Vedle je tedy 
možno vybudovat provizorní parkoviště. 
 MUDr. Jitka Vydrová, JM-ND

• Skandální přešlap Pirátů Praha 11: PORADEN-
SKÉ SMLOUVY S POLITIKY ZA MILIÓNY | MČ 
Praha 11 pod vedením Pirátů uzavřela měsíc po 
nástupu na radnici v dubnu 2019 několik poraden-
ských smluv s politiky. Zastupitel Balík (ANO) za 
1,5 mil. Kč, zastupitel Dittrich (ODS) za 900 tis. 
Kč, zastupitel Navrátil (ODS) 900 tis. Kč. Navíc PR 
poradkyně za 1,8 mil. Kč. Balík (ANO) s absolut-
ně nekompetentní radní pro majetek (2015-2018) 

za 1,5 miliónu korun radí v oblasti majetku! Regis-
tr smluv ID smlouvy: 7878083, 16. 4. 2019. Dit-
trich (ODS), trestně stíhaný ředitel základní školy 
a podporovatel hazardu, je předsedou školské ko-
mise a nově placeným poradcem v oblasti školství 
za 900 tis. Kč! ID smlouvy: 8263299, 30. 4. 2019. 
Trestně stíhaný zastupitel Jan Navrátil (ODS) radí, 
nevíme s čím, za 900 tis. Kč. Smlouvy podepsá-
ny starostou Dohnalem (Piráti), neobjevily se mezi 

usneseními Rady. Kdo o nich rozhodl? Komu porad-
ci radí? Předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici 
Böhmová (Piráti) 18. 5. 2019 vysvětluje: „Pan Dit-
trich není poradcem paní radní pro školství Ujhelyi-
ové (Piráti).“ Dodává: „Zeptejte se pana Dittricha, 
komu radí. Piráty slibovaná změna Prahy 11? Tra-
fiky a pochybná poradenství za milióny pro koalič-
ní zastupitele?
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Jižní Město a „tepelný ostrov“ | Urbanizovaná úze-
mí se vyznačují zástavbou různé intenzity a zpevně-
nými plochami, s nízkým zastoupením zeleně. Zpev-
něné a zastavené plochy (beton, asfalt) akumulují 
teplo ze slunečního záření, přehřívají se a následně ho 
vyzařují do okolí. Zpevněné plochy tak omezují vsako-
vání vody do země, urychlují odtok vody z území ka-
nalizací, což vede ke snížení výparu vody. Průměrná 

teplota v urbanizovaném území je o několik °C vyš-
ší než v jeho okolí. Tento jev je označován jako efekt 
tepelného ostrova, roste s intenzitou zástavby sídla. 
Nezpevněný, přirozený povrch ve volné krajině umož-
ňuje vsakování a zadržení vody v území, k zadržení 
vody přispívá i plošné zastoupení zeleně, zeleň odrá-
ží i pohlcuje sluneční záření, výparem vody ochlazuje 
okolí, dřeviny stínem brání přehřívání povrchu, snižují 

prašnost. Mikroklimatický efekt zeleně výrazně přispí-
vá ke snížení efektu tepelného ostrova. Jsme schopni 
uvedené akceptovat v udržitelném územním rozvoji 
Jižního Města, nebo nadále setrváme v tom, že prio-
ritní je intenzita zástavby a nezastavitelné plochy bu-
dou nadále převáděny do ploch zastavitelných. Kde 
zbyde místo pro stromy a zeleň?
 RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

Reakce redakční rady časopisu: Výše uvedená informace v tomto příspěvku není pravdivá, koalice Piráti, ANO, TOP 09 - STAN, ODS intenzivně připravuje vznik 
venkovního koupaliště.
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz

Grilujte s námi,  
připravili jsme pro vás  

širokou nabídku:
• nakládaná masa a špízy

• naložená selata, krůty, kýty
• klobásy, špekáčky  
a ostatní speciality

• marinády
Dovolená od 22.7. – 2.8. 2019 

Přejeme všem našim zákazníkům  
pohodové léto!

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK
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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.

PREMIERA
     L I S T O PA D  2 0 1 9

MUZIKÁL
     S  P O H Á D K O V Ý M  PŘ Í B ĚHEM

Klic_92x63_KK.indd   1 27.05.19   10:00
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SLEVA
35 %

Amonit Klic 92x63mm 2019.indd   1 04.06.19   17:22
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Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2019

550 kilometrů naší sítě dodává teplo 230 tisícům domácností, desítkám 
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a průmyslových objektů 
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v letních 
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v zimním období, které 
si bez vyhřátého domova a teplé koupele neumíme představit. Je to jako 
s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a vůbec všemu, na čem vám 
záleží. Jedině díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 11 
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O přesných termínech včas 
informujeme konkrétní smluvní odběratele (SVJ, BD atp.).

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Jižní Město II. bez omezení

Chodov – okolí ulic Roztylská, 
Láslova, V Parku

25. 7. – 7. 8.

Už teď se chystáme 
na další sezónu

dstavka_PT_92x130a_PH11.indd   1 04.06.19   18:16

28 Inzerce
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Upozorňujeme, že tento inzerát není nabídkou na uzavření či změnu smlouvy a proje-
vením souhlasu s obsahem tohoto inzerátu uzavření ani změně smlouvy nedochází 
(§1731 a násl. občanského zákoníku). Smluvní závazek pro obě strany vzniká až 
podpisem smlouvy. Do té doby jsou nabídky a poptávky nezávazné.

Základní škola Pošepného náměstí 2022
148 00  Praha 4

Vyzvednutí jídla na adrese:

Cena za hlavní jídlo s polévkou je 75,- Kč bez DPH.

Každý den je možnost výběru z několika druhů jídel 
a dietních specialit.

Nabízíme kvalitní a levná jídla uvařená speciálně 
pro SENIORY. 
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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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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BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí in-
vestici pro moje děti. Nevadí i právně 
komplikované případy. Výkup bytu 
i s věcným břemenem na dožití možný. 
Děkuji za nabídku, tel.: 728 384 509

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

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. 
Přijďte se s námi ZDARMA 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

• 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

• Pronajmu byt 2+1, 43 m2, 4. patro, 
Praha 4-Chodov, Tererova ul., zaskle-
ná lodžie, částečně zařízen, 12 000 
Kč + poplatky (2 osoby 4 000 Kč), 
energie převodem na nájemce. Tel. č. 
606 106 386

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

• Nájem nebyt. prostor 22 m2 Zdimě-
řická. Polosuterén, výklopná OKNA 
se šejdy, umyvadlo T+S VODA, ÚT, 
zem KOBEREC, WIFI, WC na chodbě. 
CENA dohodou, užívání ihned. Tel.: 
720 364 674; 721 871 498

• 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.

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

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

• 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

• 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.

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

• 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

• 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 

• 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

• 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 

• 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

• 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

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

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

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

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

• 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

• 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

• OBSTARÁME POVOLENÍ STAVBY 
pro stavebníky rodinných domů, ga-
ráží, drobných staveb, půdních vesta-
veb, přístaveb a rekonstrukcí staveb. 
Tel: 723 641 448

• IT hodinový manžel - nevíte si rady 
s počítačem, telefonem, tabletem, 
tiskárnou, wifi, TV, jejich zapojením, 
nastavením apod.? Volejte nebo piš-
te PO-NE 10-22 hod. www.itmanzel-
vpraze.cz, E: itmanzelvpraze@gmail.
com, T: 608 063 640

• 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

• Prázdninová sleva 10 % na čistění 
koberců, sedaček a mytí oken - česká 
firma „Dámy s luxem“ nabízí kvalitní 
služby za rozumnou cenu. Praxe více 
než 8 let. Heslo „čistota“. Tel. 732 
212 022

• 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

PRÁCE
• Veterinární klinika hledá spolu-
pracovníky, a to střihačku psů a ve-
terinárního technika, na omezenou 
pracovní dobu. Platové podmínky 
dohodou. Kontakt: 603 528 254, ve-
terina.fiala@email.cz

• Výběrové řízení na obsazení pra-
covního místa referent/referentka 
Odboru kanceláře starosty Úřadu 
městské části Praha-Újezd. Informa-
ce na facebooku městské části nebo 
na info@praha-ujezd.cz

• Na každý druhý víkend pro Pepíka - 
19 let, asistenci, od 8-16 hod., cvičení 
na motomedu, rehabilitace na masáž-
ním lehátku, procházky el. inv. vozík, 
osobní hygiena, dopomoc - vše umím - 
jen potřebuji doprovod... více na webo-
vých stránkách www.pepaholy.cz, 
odměna 140 Kč/hod., samostatnou, 
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

• 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

Už v září t.r. otvíráme novou výživovou poradnu
Specializujeme se na klienty s diabetem 1. a 2. typu,  
výživu seniorů, úpravu hmotnosti dospělých i dětí.

Adresa: Hviezdoslavova 519 (dočasné zdravotní středisko),  
Praha 4, Háje – kousek od konečné metra Háje
Objednávky už dnes na: Tel. 775 329 799 nebo  
email. adrese: jm@marija.cz
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BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV

 n nové a moderní bydlení 
v blízkosti metra

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

118,5 m2 a  169,4 m2

Podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s.  

Veškeré informace o podnájmu 
na stánkách www.jihomestska.cz 

nebo tel.: +420 733 736 103 

2 komerční prostory k podnájmu
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