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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

“Na Dnech 

Prahy 11 na 

viděnou.”

Vstup zdarma

06 160807

Konec nebezpečným  
křižovatkám na Jižním  
Městě

Územní studie,  
co bude dál? 

Již známe návrhy  
postupující do hlasování,
kterému dáte svůj hlas?

Dny Prahy 11  
Program 
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Operátor výroby  
ve farmacii
mzda až 32.300 Kč

tel.: 728 555 111
prace@zentiva.com
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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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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, milí sousedé, obyvatelé Jižního Města,
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oba prázdninové měsíce jsou úspěšně za námi a za chvíli budeme vítat letošní podzim. Musím uznat, že jsme 
na radnici v tomto letním období nezaháleli a posunuli jsme tak společně několik projektů na Praze 11 kupředu. 

Asi nejdůležitějším projektem byla oprava pěší lávky u stanice metra Chodov, která spojuje Jižní Město II a Sta-
rý Chodov. Počasí přálo, práce šla dobře od ruky a následně se podařilo dokončit stavební práce a předat lávku opět 

do užívání o celých 18 dní dříve, než bylo původně deklarováno na 30. 8. 2019. Mé díky patří všem, kteří se na uvedené opravě po-
díleli, především však paní Soně Řeháčkové Muzikářové (Odbor správy majetku/Oddělení dopravy MČ Praha 11), Martinu Duškovi 
(radní pro dopravu) a Ondřeji Prokopovi (místostarosta pro majetek a investice), panu Adamu Scheinherrovi (náměstek primátora 
hl. m. Prahy pro dopravu) a zhotovitelské firmě za velmi dobrou spolupráci. Oprava stála celkem 5 mil. Kč, hlavní město Praha po-
skytlo dotaci ve výši 2,5 mil. Kč. Osobně doporučuji se na opravenou lávku dojít podívat, stojí to za to :–)

Ve středu 24. 7 .2019 proběhlo v divadle U22 v Praze 22 – Uhříněvsi v rámci probíhajícího územního řízení veřejné projedná-
ní plánované realizace JV části Pražského okruhu, tzv. části D511. Měli jsme zde možnost se osobně setkat se starosty několika 
městských částí a města Říčany, jež se výstavba části D511 bezprostředně týká. Mohu konstatovat, že prakticky ode všech zazně-
lo, že v aktuálním návrhu realizace byly vypořádány dřívější připomínky a požadavky na úpravu projektu. Pokud máte zájem zhléd-
nout aktuální vizualizaci projektu, zadejte na YouTube portálu heslo „ŘSD ČR – Pražský okruh Běchovice – D1“.

S podzimem také přichází náš tradiční jihoměstský festival Dny Prahy 11, který startuje ve čtvrtek 12. 9. 2019 ve 14:00 v par-
ku u Chodovské tvrze. Letos se můžete těšit na bohatý kulturní program, přehlídku složek záchranného integrovaného systému, 
pásmo s vystoupením folklorních uměleckých souborů, tradiční běh Prahou 11 (již 5. ročník), akci „Rodinná výzva“ apod. Za sebe 
mohu doporučit hudební vystoupení Pavla Dobeše a skupiny Asonance (čtvrtek 12. 9.), Alžběty Kolečkářové, skupin HUDBA Praha 
a  Žlutý pes (pátek 13. 9.) a hudebních těles Ambroš Ladies Orchestra a Terne Čhave (sobota 14. 9.). Přesný rozpis programu na-
leznete v tomto vydání Klíče, případně na našich webových stránkách nebo na facebooku (dnyprahy11).

A ještě jedna důležitá novinka. Od září budeme mít nový grafický vzhled našich webových stránek. Uvedená změna by měla 
přinést návštěvníkům komfortnější zobrazení, vyšší přehlednost a jednodušší vyhledávání informací. Pokud se chcete dozvědět 
o dění na Jižním Městě formou krátkých video reportáží, doporučuji zavítat na webové stránky Praha TV (https://prahatv.eu/zpra-
vy/praha/praha–11), kde naleznete pravidelně každý měsíc několik nových audiovizuálních sdělení.

Našim školákům přeji úspěšný vstup do nového školního roku 2019/2020 a těším se na setkání s vámi. 

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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ ⟶ 
Usnesení RMČ

Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 9. zasedání členů  

Zastupitelstva MČ Praha 11 
proběhne ve čtvrtek 12. 9. 2019  
od 9.00 hodin v zasedacím sále 

objektu KC Zahrada 
(Malenická 1784/2, Praha 4). 
Bližší informace naleznete na 

webových stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz v sekci Aktuality. 

 
Praha 11 má nový web:  
co všechno na něm najdete? 

Pokud jste se v posledních dnech dívali 
na web naší městské části, možná vás 
napadlo, že tu něco nehraje. Webové 
stránky Prahy 11 totiž prošly výraznou 
proměnou - od 1. září můžete využívat 
jejich modernější, přehlednější a hlavně 
uživatelsky jednodušší verzi. Na stávají-
cí adrese www.praha11.cz nyní najdete 
všechny potřebné informace prakticky 
zařazené pod tematické záložky, vylep-
šili jsme funkci vyhledávání a zviditelnili 
sekci aktualit. Snadněji zde také nalezne-
te odkazy na ostatní komunikační kaná-
ly městské části. Nové webové stránky 
budou do 31. 12. 2019 testovány a po 
potřebných úpravách nasazeny do ostré-
ho provozu. 

„Naším cílem je, aby byl web přehlednější, 
občané se v něm dobře orientovali a dů-
ležité informace pro ně byly snáze dohle-
datelné. Během testování budeme sbírat 
podněty od všech uživatelů a vyhodno-
covat, jak nový design plní svou funkci,“ 
vysvětlil Mgr. Martin Duška (Piráti), radní 
jedenácté městské části pro otevřenou 
radnici. Podle předsedkyně Výboru pro 
otevřenou radnici Mgr. Zuzany Böhmo-
vé je pak další výhodou nového webu vy-
lepšení jeho technické stránky: „Webové 
stránky budou splňovat veškeré právní 
normy, budou přívětivé i pro nevidomé. 
Odstraní se problém se zobrazováním 
v mobilních zařízeních a přehráváním vi-
deí z jednání zastupitelstva naší městské 
části,“ uvedla.

Pokud budete mít k funkčnosti či vzhle-
du stránek jakékoliv připomínky, zašle-
te nám je, prosím, na e-mailovou adresu 
obcanskalinka@praha11.cz, abychom je 
mohli co nejdříve zapracovat. 

Děkujeme vám za spolupráci.

 
Praha 11 si pronajala pozemky  
restituentů, dohoda zlepší údržbu  
veřejných prostranství

Přestože byla po roce 1989 přijata řada 
legislativních změn a dalších opatření za 
účelem nápravy křivd způsobených minu-
lým režimem, v některých oblastech je ne-
gativní dopad předlistopadové éry patr-
ný dodnes. Jednou z nich jsou i vlastnické 
vztahy.

Původním vlastníkům pozemků či jejich 
potomkům byl sice v rámci restitucí zno-
vu umožněn výkon vlastnických práv, řada 
z těchto pozemků však byla v období 
70. až 90. let minulého století dotčena vý-
stavbou hl. m. Prahy. „Jižní Město vznikalo 
na vyvlastněných polích, kde rodiny sedlá-
ků hospodařily po staletí. Ačkoliv byly rodi-
nám v 90. letech pozemky vráceny, většina 
z nich je nyní pod městskými chodníky, sil-
nicemi, parkovišti nebo parky,“ vysvětlil Ing. 
Ondřej Prokop (ANO), místostarosta MČ 
Praha 11 pro majetek a investice. Nyní tak 
původní zemědělská půda slouží jako nedíl-
ná součást mnoha pražských sídlišť běžně 
využívaná místními obyvateli, ovšem bez 
souhlasu vlastníků. Ti přitom jako jedinou 
kompenzaci za užívání pozemků bez práv-
ního důvodu mohou po městských částech 
požadovat vydání bezdůvodného obo-
hacení. Hned několika takovým žalobám 
musela čelit i Praha 11, pozemky v sou-
kromém vlastnictví s funkcí veřejných pro-
stranství navíc představují velký problém 
z hlediska údržby: úklid sněhu či posečení 
trávy závisí pouze na dobré vůli vlastníka. 
Průlom po desítkách let sporů nyní před-
stavuje nájemní smlouva, kterou jedenáctá 
městská část uzavřela s vlastníky nejužíva-
nějších pozemků. „Podmínky jsou jednodu-
ché, za předem deklarovanou cenu máme 
tyto pozemky v nájmu a budeme se sta-
rat o jejich údržbu. Předejdeme tím dalším 
soudním sporům a veřejná prostranství 
budou nadále sloužit obyvatelům Jižního 
Města, aniž by však byli restituenti kráceni 
ve svých právech,“ uvedl starosta MČ Pra-
ha 11 Jiří Dohnal (Piráti).

Zatím má městská část v nájmu přibližně 
70 hektarů soukromých pozemků, v jed-
náních chce nicméně pokračovat i s další-
mi restituenty: „Dohoda, kterou se nám po-
dařilo s restituenty uzavřít, výrazně zlepší 
údržbu předmětných pozemků, ať už jde 
o seč trávy, nebo úklid sněhu. Budou z ní 
tedy těžit především místní obyvatelé. Zá-
roveň jde o první krok ke zmírnění křivd, 
kterých se na vlastnících pozemků a jejich 
rodinách dopustil minulý režim. V rámci 
pracovní skupiny, kterou jsme pro proble-
matiku pozemkových restitucí zřídili, bude-
me jednat i s dalšími vlastníky, mimo jiné 
o směnách a výkupech jejich pozemků, 
abychom tuto složitou situaci vyřešili do 
budoucna systémově a koncepčně,” dodal 
Prokop.

  
Stanovisko Prahy 11 ke změně  
koeficientů pro výpočet daně  
z nemovitých věcí

Na základě výzvy Magistrátu hl. m. Prahy 
přijala Rada MČ Praha 11 stanovisko k na-
vrhované změně obecně závazné vyhláš-
ky, kterou se stanoví výše koeficientů pro 
výpočet daně z nemovitých věcí.

Rada městské části svým usnesením vy-
jádřila souhlas s navrhovaným zvýšením 
místního koeficientu ze stávající úrovně 1 
na úroveň 2. Velikostní koeficient pro ob-
čany doporučila Rada MČ Praha 11 snížit 
ze současné hodnoty 5 na 4,5, zatímco 
komerční koeficient navrhla nesnižovat. 
Pokud Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvá-
lí předmětnou změnu obecně závazné 
vyhlášky v září roku 2019, nabude tato 
účinnosti od 1. ledna 2020. Výnos daně 
z nemovitých věcí je stoprocentním pří-
jmem městských částí: finanční prostřed-
ky, které případnou úpravou koeficientů 
MČ Praha 11 získá, budou využity na po-
sílení údržby místních veřejných prostran-
ství a revitalizaci vnitrobloků.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
K DOSTAVBĚ  

ZŠ A MŠ CHODOV 
Srdečně vás zveme na informativní 

setkání k probíhající dostavbě 
Základní a mateřské školy Chodov 

(Květnového vítězství 57). 

KDY: 25. 9. od 18:00 hod. 
KDE: jídelna ZŠ a MŠ Chodov, 

Květnového vítězství 57, Praha 11
Setkání se vedle vedení školy 
a městské části zúčastní také 

zástupce zhotovitele. V případě 
jakýchkoliv dotazů prosím 

kontaktujte Ing. Davida Voženílka, 
e-mail vozenilekd@praha11.cz,  

tel. 267 902 376. 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

ZMČ PRAHA 11

bude mít jednání 26. 9. od 17.30. 
Místo bude upřesněno na  

www.praha11.cz.
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Jihoměstská zeleň se rozroste  
o více než 160 nových stromů 

Letní tropické teploty opět ukázaly, 
jak zásadní roli hraje v městském pro-
středí zeleň: v parnech ho totiž pomá-
há ochlazovat, zvlášť v sídlištní zástavbě 
Jižního Města je tedy zeleň doslova ne- 
o c e n i t e l n á . 
Stále je jí však 
málo, proto 
městská část 
požádala o po-
moc se zajiš-
těním finan-
cování další 
výsadby v me-
tropoli – a byla 
úspěšná!

Díky dotaci od 
hl. m. Prahy ve 
výši 2,17 mi- 
lionu korun 
přibude už na 
podzim v jiho-
městských uli-
cích 167 no-
vých stromů. 
„Vysazovat budeme zejména javory, ale 
také lípy, habry, lísky turecké, jasany, duby 
a další druhy. Velké poděkování patří pra-
covníkům odboru životního prostředí naší 
městské části, kteří zpracovali podklady 
pro žádost o dotaci. Získané prostředky 
jsme v rámci červencového zasedání rady 
přijali do rozpočtu, výsadbě stromů už 
tedy nic nebrání,“ vysvětlil Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09-STAN), místostarosta MČ Pra-
ha 11 pro životní prostředí.

  
Na Roztylech vyrostla dvě nová  
sportovní hřiště 

Probíhající rekultivace parku sousedícího 
s Krčským lesem na území tzv. Nových Roz-
tyl opět pokročila: v polovině srpna zde vy-
rostla dvě hřiště nabízející široké veřejnosti 
možnost aktivního odpočinku. Návštěvníci 
parku tak nyní mohou využívat venkovní fit-
ness hřiště vybavené soustavou posilova-
cích strojů, které jsou vhodné pro sportov-
ce všech věkových kategorií. Outdoorové 
fitness nebo také jednoduše venkovní posi-
lovna se poslední dobou stává stále oblíbe-
nější aktivitou napříč generacemi. Díky pes-
tré skladbě instalovaných strojů si může 
každý zvolit druh pohybu odpovídající jeho 
kondici, ať už se jedná o lehké protahová-
ní, zpevňování těla, nebo náročnější posi-
lování. „Město je živoucí organismus, který 
se neustále rozvíjí a přizpůsobuje požadav-
kům svých obyvatel. Jsem velmi rád, že se 
nám daří v oblasti Roztyl budovat moder-
ní zázemí pro trávení volného času,“ uvedl 
starosta MČ Praha 11 Jiří Dohnal (Piráti). 

Druhé hřiště je workoutové, koncipované 
pro posilování s vlastní vahou a zlepšení 
motoriky. Obě sportoviště přitom vznikla 
v rámci širšího projektu revitalizace areá-
lu bývalého Interlovu pod taktovkou spo-
lečnosti PASSERINVEST GROUP: „Z no-
vých sportovišť mám velkou radost – jsou 
důkazem toho, že se původní brownfield 
daří postupně proměňovat v plnohodnot-
nou součást městského prostoru, slou-
žící na prvním místě obyvatelům naší 
městské části,“ vysvětlil radní MČ Pra-
ha 11 pro sport a kulturu Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09–STAN). Podle technického ředi-
tele PASSERINVEST GROUP Ing. Martina 
Ungera pak Nové Roztyly čeká ještě řada 
změn. „V rámci našich dalších plánů v této 
lokalitě se mohou návštěvníci revitalizo-
vaného parku těšit také na pěší, běžecké 
a cyklistické cesty, květinovou louku nebo 
vodní plochy vytvořené vyvedením zat-
rubněných vodních toků zpět na povrch. 

INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ 
PRO ZÁSTUPCE  

JIHOMĚSTSKÝCH SPOLKŮ 

Vedete sportovní oddíl, 
kroužek pro děti nebo zájmový 
klub? Přijďte se dozvědět víc 

o možnostech spolupráce s naší 
městskou částí!

Kdy: 17. 9. 2019 od 18.00 hodin
Kde: velký sál KC Zahrada, 

Malenická 1784/2, Praha 11
Těšíme se na vás!

Praha 11 v TV
Sledujte videorozhovory a aktua-
lity z naší městské části. Sleduj-

te pořad o vás a pro vás. Všechny 
reportáže najdete na televizním 

kanálu Praha TV, případně na 
webové stránce www.prahatv.eu/

zpravy/praha/praha-11.

  
Cvičení Armády ČR a Krajského  
vojenského velitelství  
Praha – Středočeský kraj 

Dovolujeme si vás upozornit, že v termí-
nu 18. 9. – 23. 9. 2019 proběhne v pro-
storu rozvodné stanice ČEPS a.s. a jejím 
nejbližším okolí cvičení Armády ČR a Kraj-
ského vojenského velitelství Praha – Stře-
dočeský kraj. Cvičení se odehraje převáž-
ně na území Šeberova, na místě se bude 
pohybovat až 120 příslušníků aktivních 
záloh a několik osobních a nákladních vo-
zidel. V rámci cvičení budou také rozehrá-
ny předem domluvené modelové situace 
a incidenty, včetně střelby cvičnou muni-
cí. V případě dotazů se, prosím, neváhej-
te obrátit na příslušníky Policie ČR, kteří 
budou po celou dobu na cvičení přítomni, 
případně kontaktujte vedoucího oddělení 
krizového řízení MČ Praha 11 Mgr. Pavla 
Krčílka DiS., e-mail krcilekp@praha11.cz, 
tel. 267 902 138.

Návštěvní dny členů rady v roce 2019

Jiří Dohnal (Piráti) 
starosta

každé pondělí  
17:00–18:30 hod.

Úřad MČ Praha 11, 
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Ondřej Prokop (ANO 2011) místostarosta  
pro majetek, investice a podporu podnikání

každý čtvrtý pátek v měsíci 
8:00–10:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Jakub Lepš, M.A. (TOP 09-STAN) 
místostarosta pro životní prostředí

19. 9. 15:00–17:00 hod. (dal-
ší termíny budou upřesněny)

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Martin Sedeke (ODS) 
místostarosta pro územní rozvoj

každou třetí středu v měsíci 
14:00–16:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Zuzana Ujhelyiová (Piráti) 
radní pro školství

každou poslední středu  
v měsíci 15:00–18:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Vidimova 1324, 1325

Mgr. Jan Stárek (TOP 09-STAN) 
radní pro sport, kulturu a volný čas

každou poslední středu  
v měsíci 16:00–18:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Martin Duška (Piráti) 
radní pro dopravu a otevřenou radnici

každé pondělí  
17:00–18:30 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Petr Jirava (ANO 2011), radní pro sociální věci,  
zdravotnictví, bezpečnost a prevenci kriminality

každé první a třetí úterý  
v měsíci 15:30–17:30 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Chystaná administrativní a zejména byto-
vá výstavba pak společně s parkem a služ-
bami vytvoří městské funkce zahrnující pro-
stor pro práci, bydlení, sport i odpočinek. 
Naším cílem je vytvořit zde příjemný funkč-
ní a vyvážený městský celek,“ dodal.



 

Konec nebezpečným křižovatkám na Jižním Městě
Mnoho z vás nám v poslední době 
psalo o nebezpečnosti některých 
silničních úseků v naší městské části. 

Konkrétně nás v Praze 11 velmi trápí ta-
kový bermudský trojúhelník tří křižovatek: 
jedná se o křižovatku Chilská–Opatov-
ská a dále na kruhovém objezdu křižovat-
ky Chilská – Na Jelenách a Na Jelenách 
– Roztylská – Kunratická spojka. Kompli-
kovaná je křižovatka při sjezdu z D1 smě-
rem od Brna při odbočení doprava na 
Háje. Průjezd tímhle hloupým nepřehled-
ným průpletem, kde se motají auta od 
Brna, která chtějí jet rovně po Chilské na 
Opatov, a mezi nimi auta od Šeberova je-
doucí zase na Háje, je skoro o život. 

Na těchto křižovatkách dochází téměř 
denně k dopravním nehodám, je tedy 
zarážející, že se změna neúspěšně řeší 
už skoro 12 let... Proto jsme se rozhod-
li vzít věci do vlastních rukou a Jižní Měs-
to nebezpečných křižovatek konečně zba-
vit. V srpnu proběhla koordinační schůzka 
s Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. (TSK), kde jsme své požadav-
ky na zlepšení místní dopravní situace 
přednesli.

Jaké změny navrhujeme a kdy k nim 
dojde?

Usilujeme především o odstranění setrvale 
neprůjezdných kruhových objezdů. Funkční 
řešení, na němž jsme se shodli, je změna 
křižovatek kruhových objezdů na křižovat-
ky se semafory, které umožní v různých ča-
sech preferovat různé dopravní toky a sní-
žit vytíženost některých komunikací. 

Během září a října budou hotové studie 
úprav zmíněných křižovatek a dvou kruho-
vých objezdů: studie budou zahrnovat ná-
vrhy řešení pro automobilovou dopravu, 
cyklisty i chodce. 

Detaily k jednotlivým křižovatkám

Chilská–Opatovská

Nyní zde probíhá dokončení projektové 
dokumentace a výběr variant pro rekon-
strukci světelné křižovatky. Cílem je od-
stranění stávajícího průpletu z dálnice 
D1 na komunikaci Chilská, doplnění vrat-
né rampy o levé odbočení z komunikace 
D1 na komunikaci Chilská ke stanici met-
ra Opatov a vybudování nových povrcho-
vých pěších a cyklistických vazeb. V prů-
běhu září bude vybrána optimální varianta 
řešení, jež bude následně předložena In-
stitutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR) ke koncepčnímu vyjádření. Po obdr-
žení stanoviska IPRu bude ze strany TSK 
svoláno jednání, kde bude představena 
výsledná varianta řešení.

OK Chilská – Na Jelenách,  
OK Na Jelenách – Roztylská  
– Kunratická spojka

S ohledem na plánovanou výstavbu 
v okolí těchto křižovatek s kruhovým ob-
jezdem bylo v průběhu jednání s TSK do-
poručeno prověřit možnosti přestavby 
okružních křižovatek na průsečné, řízené 
pomocí semaforu. Magistrát hl. m. Pra-
hy tedy v srpnu zadal TSK zpracovat po-
souzení účelnosti umístění semaforu na 
předmětných křižovatkách: pokud se ta-
kové řešení ukáže jako vhodné, zpracuje 
TSK projektovou dokumentaci na vlastní 
přestavbu. 

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek, investice 

a podporu podnikání

Mgr. Martin Duška  
(PIRÁTI)

uvolněný člen rady, 
doprava

otevřená radnice

Spolu za lepší 116

1:1000Koncepční návrh křižovatky
Na Jelenách - Chilská

OC Chodov pomáhá dopravě na Praze 11
Kolegům zastupitelům z HPP 11 se podařilo dojednat s obchodním 
centrem možnost nočního parkování. Tímto textem jim chci poděkovat 
za výsledek, kterého se podařilo dosáhnout. Obchodní centrum Chodov 
nabídlo svoje parkovací kapacity pro naše občany v nočních hodinách.

OC Chodov pro vás připravilo možnost 
nočního parkování v parkovacím domě Pro-
těž vedle OC Chodov od 1. 7. 2019. Noč-
ní parkování začíná v 19.00 a končí ráno 
v 8.00. S každým zájemcem bude sepsá-
na smlouva na 1 měsíc a bude mu vydána 
vjezdová karta. 

Jako bonus bude možno parkovat v Protě-
ži i o víkendech, a to od pátku od 19.00 do 
pondělního rána do 8.00. Cena za 1 měsíc 
nočního a víkendového parkování byla sta-
novena na 700 Kč. Prosíme zájemce, aby 
se obrátili na Simona.deutschova@urw.
com.

Pevně věříme, že tato aktivita částečně sní-
ží parkovací deficit, který nás všechny trápí. 
Druhou věcí, která se podařila, je zřízení do-
časné kyvadlové linky „CH“. Jako radnici se 
nám podařilo v krátkém čase propojit sou-
kromý sektor, dopravní organizaci ROPID 
s potřebami vás občanů. Obchodní cent-
rum tento projekt zafinancovalo. Zavede-
ním linky „CH“ se podařilo zmírnit kompli-
kace vzniklé opravou lávky spojující Starý 
Chodov se stanicí metra. Tyto dva příklady 
dokazují, že soukromému sektoru nejsou 
lhostejné problémy vás občanů a že v pří-
padě OC Chodov je oboustranná spolu-
práce s městskou části dobrým základem 

pro další rozvoj a rozkvět části Prahy 11 
Chodova.

Mgr. Martin Duška  
(PIRÁTI)

uvolněný člen rady, 
doprava

otevřená radnice
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Postupná rekonstrukce sportovišť v Praze 11 pokračuje
Mám radost, že rada městské části na svém červencovém zasedání 
schválila další rekonstrukce sportovišť v naší městské části 
ještě v letošním roce, a to i přes velmi napjatý rozpočet.

Po již letos dokončené renovaci multi-
funkčního hřiště a atletické dráhy při ZŠ 
Mendelova byla zahájena oprava atle-
tické dráhy u ZŠ Campanus, která to již 
opravdu potřebovala. A v obnově jiho-
městských sportovišť a jejich zázemí po-
kračujeme i dále.

Nyní je na řadě sportovní areál Hrabáko-
va při ZŠ Pošepného náměstí, kde v sr-
pnu začala stavební firma pracovat na re-
konstrukci umělého povrchu fotbalového 
hřiště a renovaci zdejší atletické dráhy.

Obě výše zmíněná sportoviště to již po-
třebovala jako sůl. Zároveň začnou na 
fotbalovém hřišti Schulhoffova přípra-
vy na zlepšení zázemí, a to v podobě 

instalace nových mobilních buněk se šat-
nami a sociálním zázemím pro zdejší fot-
balový klub a jeho příznivce.

Pokud stavební firmy dodrží termíny 
a vše bude probíhat podle plánu, bude-
me mít nejpozději na konci září další dvě 
sportoviště v opravené a pro jejich uživa-
tele mnohem příjemnější podobě. A ani to 
není vše. Již nyní plánujeme další rekon-
strukci školního víceúčelového hřiště u ZŠ 
K Milíčovu, která by měla pro-
běhnout v roce 2020.

Mgr. Jan Stárek
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport, kulturu 
a volný čas

Územní studie, co bude dál?
V posledních dnech a týdnech dostávají představitelé městské části Praha 11, 
s působností v oblasti územního rozvoje, opakované dotazy týkající se toho, 
jaká je aktuální situace, pokud jde o projednávání územních studií, které se 
týkají rozsáhlých území na Jižním Městě. Začaly se šířit i různé fámy o tom, kdy 
a jak má být ta která studie prezentována veřejnosti nebo projednána. Proto 
považuji za vhodné prezentovat aktuální stav projednávání tří významných 
studií, které by do budoucna mohly ovlivnit územní rozvoj na Jižním Městě. 

První z těchto studií je územní studie na-
zývaná trochu zavádějícím způsobem 
„Územní studie Opatov – Na Jelenách“. 
Tato studie ale řeší rozvoj území ne-
jen v oblasti lokality na ulici Na Jelenách 
(zejména oblast severně od této komu-
nikace), ale též stanici metra Opatov 
a celého jejího okolí kolem kruhového ob-
jezdu na Litochlebském náměstí. Jedná 
se o územní studii, jejímž cílem je vytvořit 
podklad zpřesňující způsob využití území 
v rámci stávajícího územního plánu. 

Tato studie byla představena veřejnosti, 
jak přímo na Jižním Městě, tak v prosto-
rách IPRu, který při jejím pořizování úzce 
spolupracuje s pořizovatelem – Odbo-
rem územního rozvoje MHMP. Násled-
ně byly shromážděny připomínky, jak ze 
strany městské části Praha 11, tak ob-
čanů a dalších organizací (spolků apod.). 
Tyto připomínky byly v průběhu jara vy-
pořádávány pořizovatelem za spoluprá-
ce se zástupci městské části Praha 11, 
IPRu, Dopravního podniku hl. m. Prahy 
a dalších dotčených institucí. V součas-
nosti je tento proces prakticky ukončen 
a pořizovatel v nejbližších týdnech roz-
hodne, zda bude řešení území akcepto-
vat tak, jak je zpracováno touto studií, 
a nechá studii zapsat nebo ji odmítne 
a odloží. O tomto rozhodnutí budeme 
samozřejmě informovat prostřednictvím 
Klíče a na webových stránkách městské 
části Praha 11.

Další studií, která je aktuálně projednává-
na, je studie „Územní studie čtvrťového 
centra Háje“, řešící území kolem stanice 
metra Háje a dále v oblasti této stani-
ce metra území severně a jižně od ulice 
Opatovská. Cíl této studie je obdobný 
jako u „Územní studie Opatov – Na Jele-
nách“. Tato studie byla též představena 
veřejnosti, jak přímo na Jižním Městě, tak 
v prostorách IPRu. 

Na rozdíl od „Územní studie Opatov 
– Na Jelenách“ se ale k této studii se-
šlo velké množství připomínek, které 
lze hodnotit jako zásadní a znamena-
jící podstatné přepracování předlože-
né studii. Po jednáních na IPRu a OÚR 
MHMP a též s příslušným členem Rady 
HMP panem architektem Hlaváčkem 
se mi podařilo dosáhnout dohody, že 
studie v této podobě nebude zapsá-
na. V současnosti běží diskuse, zda 
je možné v rámci zadání studie, které 
bylo podkladem pro soutěž, na zákla-
dě které byl vybrán zhotovitel studie, 
vypořádat vznesené připomínky nebo 
zda je nutné vypsat studii zcela novou, 
s nově formulovaným zadáním. Měst-
ská část Praha 11 preferuje přepraco-
vání studie, protože cítí potřebu území 
řešit a dát rozvoji v této oblasti něja-
ké rámce, které by odrážely předsta-
vu obyvatel, jak má být území řešeno. 
Z dialogu s představiteli OÚR MHMP 
je zřejmé, že by spíše preferovali tuto 

studii odložit a někdy v budoucnu ne-
chat zpracovat novou. Úskalím tohoto 
řešení je ale v tom, že nikde nezaznívá, 
o jak vzdálené budoucnosti je řeč. Roz-
hodnutí o tom, jak bude v této studii 
pokračováno, by mělo padnout v září 
nebo říjnu tohoto roku a i tato informa-
ce bude samozřejmě uveřejněna.

Poslední studií, která je aktuálně zpra-
covávána, je územní studie řešící území 
v okolí stanice metra Roztyly a území se-
verozápadně od této stanice metra. Od 
předchozích studií se tato liší tím, že je-
jím cílem není vytvořit podklad zpřesňují-
cí způsob využití území v rámci stávající-
ho územního plánu, ale vytvořit podklad, 
jak řešit toto území případnými návrhy 
na změny ú. p. případně jak řešit toto 
území v rámci nového územní plánu. Prv-
ní prezentace této studie by měla pro-
běhnout v září nebo říjnu tohoto roku. 
Po této prezentaci, jejíž součástí bude 
opět prezentace veřejnosti nejen v areá-
lu IPRu, ale i na Jižním Městě, bude pro-
stor pro podávání připomínek městské 
části Praha 11, veřejnosti a dalších or-
ganizací. Studie bude projednána v orgá-
nech městské části Praha 11 včetně vý-
boru územního rozvoje, jehož jednání je 
veřejné. Následovat bude vypořádávání 
připomínek. 

O celém průběhu projednávání budou 
obyvatelé Jižního Města průběžně infor-
mováni prostřednictvím Klíče nebo na 
webových stránkách měst-
ské části Praha 11.

Ing. Martin Sedeke 
(ODS),  

místostarosta MČ P11 
pro územní rozvoj
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Již známe návrhy, postupující do hlasování,  

kterému dáte svůj hlas?
Hlasovat můžete již od 12. 9. 2019 na Dnech Prahy 11.

Realizovatelné návrhy a způsob hlasování naleznete
na webu projektu www.spoluzalepsi11.cz.
Hlasovat můžete do 9. 10. 2019.
Těšíme se na vás na Dnech Prahy 11 v termínu
od 12. do 14. 9. 2019 v parku u Chodovské tvrze.

Novinky z oblasti životního prostředí
Léto je sice čas dovolených, ale práce v mé gesci se rozhodně nezastavila. 

V srpnu jsme např. mysleli na volně žijící zví-
řata typu ježků, která mohou mít ve ved-
rech problém s přístupem k vodě. Proto 
naše středisko zeleně Jihoměstské majet-
kové po Praze 11 nainstalovalo celou řadu 
pítek (viz foto). Doufáme, že se nestanou 
terčem vandalismu a budou dobře sloužit. 

Kromě standardní péče o dětská hřiš-
tě v podobě doplňování písku či drobných 
oprav jsme pokusně na dětském hřišti Au-
gustinova vyzkoušeli čištění a termální dez-
infekci s cílem odstranit nápisy a další špí-
nu. Metoda se osvědčila, proto v ní chceme 
v následujících měsících pokračovat i u dal-
ších hřišť. Zároveň jsme spustili další kolo 
výměny planěk plotů dětských hřišť za 
nově natřené.

Na mnoha místech Prahy 11 v létě probí-
haly arboristické práce na jihoměstských 
stromech a udržovací řezy keřů. Též jsme 
spustili pilotní projekt intenzivnějšího pra-
videlného strojového úklidu v okolí metra 
Opatov i dalších oblastí Jižního Města. Dou-
fám, že v následujících měsících se mi poda-
ří prosadit, abychom tento způsob častější-
ho pravidelného úklidu veřejných ploch co 
nejvíce rozšířili i do dalších oblastí Prahy 11, 
které si zaslouží lepší úroveň čistoty. 

A čistoty se týká i další zpráva. Na jaře 
jsem požádal magistrát o navýšení čet-
nosti vývozu alespoň některých kontejnerů 
na tříděný odpad. Jistě i vy znáte ve svém 
okolí případy kontejnerů, ze kterých občas 
plast či papír „přetékají“. V tento moment 
nám sice nebylo z kapacitních důvodů plně 
vyhověno, nicméně alespoň v případě prv-
ních deseti kontejnerových stání na plast 
a papír navýší Praha frekvenci vývozu ze 
současných tří na pět týdně. Samozřejmě 

doufám, že toto navýšení frekvence není 
poslední. 

Centrální park

Zatímco v západní části Centrálního par-
ku investor hl. m. Praha dokončuje parko-
vé úpravy a my se chystáme za Prahu 11 
vyžadovat co nejvyšší kvalitu zde odvede-
né práce, v dalších částech parku jsme se 
zaměřili na platanovou alej. Jak vidíte z fo-
tografie, u každého platanu byly vytvaro-
vány široké závlahové mísy, díky kterým se 
srážková voda udrží tam, kde má, tj. v koře-
novém prostoru stromu, a i zalévání v su-
chých obdobích je tak jednodušší. 

V této souvislosti na závěr odcituji část do-
pisu, který nám poslala paní Věra Grandeo-
vá: „Jdu takhle po dlouhé době do Centrál-
ního parku. Nu, a první, čeho jsem si všimla, 
byly kruhy kůry kolem každého platanu, 
kterých jsou tu desítky. A k dovršení mého 
potěšení jsem uviděla kousek dál malý ná-
klaďáček s cisternou vody a speciálním ra-
menem stříkajícím vodu. Musím říci, že mne 
taková ‚maličkost’ úplně nadchla a asi jsem 
naivní, ale v přemíře negativních zpráv všu-
de kolem jsem si pomyslela, že to přece 
jen u nás na Jižním Městě myslíme vážně 
s péčí o stromy.“ 

Děkujeme za zpětnou vazbu, i my máme 
radost, když se nám daří se o náš veřej-
ný prostor dobře starat.

 
Jakub Lepš  

(TOP 09 – STAN)  
Místostarosta  

pro životní prostředí

Očkování proti vzteklině 
Jižní Město I: ve čtvrtek 31. října 2019, 
9–12 a 13–17 hod., Vidimova ul. 1324 
– budova ÚMČ Praha 11
Jižní Město II: Z důvodu nízké účasti 
v předchozích letech byl podzimní ter-
mín očkování v objektu Hráského č. p. 
1902 zrušen.

Po dohodě je možné provést i trvalé 
označení psa mikročipem, který odpo-
vídá ISO standardu vydanému Evrop-
skou unií. Trvalé označení psa staršího 
šesti měsíců chovaného na území hlav-
ního města Prahy je povinné dle usta-
novení obecně závazné 
vyhlášky č. 23/2003 
Sb. HMP, o místním po-
platku ze psů. Čipování 
je hrazeno chovatelem 
v plné výši. Chovatel 
má nárok na úlevu od 
poplatku vždy ve dvou 
následujících letech po očipování (vždy 
350 Kč/rok), poživatelé invalidního či 
starobního důchodu neplatí v uvede-
ných letech poplatek žádný. Další mož-
ností, jak trvale označit psa, je tetování 
odborně způsobilou osobou, které však 
v rámci hromadného očkování provádě-
no nebude. V případě označení tetová-
ním není přiznáván nárok na úlevu od 
poplatku.
Upozornění:
• Ochranné očkování proti vztekli-

ně je na území ČR povinné pro psy 
starší tří měsíců dle ustanovení zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péči, v platném znění. Provádí se 
1x ročně, případně v jiném interva-
lu dle doby účinnosti předchozí po-
užité očkovací látky a je hrazeno 
chovatelem.

• Možnost očkování i proti dalším in-
fekčním chorobám (kombinovaná 
vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této 
hromadné akce, má možnost nechat 
si naočkovat zvíře u kteréhokoliv ve-
terinárního lékaře.

• Bližší informace podá OŽP na tel. č. 
267 902 362.

Ing. Simona Černá
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 
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Městská část Praha-Újezd bude v sobotu 21. září bez aut
V sobotu 21. září 2019 městská část na 
jeden den zamezí příjezd vozidel na celé 
své území. Touto akcí se připojí k mezi-
národní akci „Evropský týden mobility“, 
která podporuje omezování městského 
automobilismu. Cílem akce je propagace 
bezpečné a ekologicky čisté dopravy ve 
městě, jako je pěší, cyklistická nebo ve-
řejná doprava. Současně je snahou upo-
zornit na negativní vliv individuální au-
tomobilové dopravy na zdravotní stav 
obyvatelstva a kvalitu života v městské 
části. 

Upozorňujeme obyvatele městské čás-
ti a její návštěvníky, že v souvislosti s ko-
náním akce bude pro motorová vozidla 
uzavřena celá ulice Formanská a Josefa 
Bíbrdlíka. Všechny tři příjezdy do měst-
ské části (směr z Jižního Města, z Křeslic 
i z Průhonic) budou v sobotu 21. září od 
8.00 do 18.00 hodin uzavřeny a označe-
ny dopravní značkou zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel. Na dodržování záka-
zu bude dohlížet Policie České republiky 
a Městská policie hlavního města Prahy. 
Průjezd bude umožněn pouze městské 
hromadné dopravě, složkám inte-
grovaného záchranného systé-
mu a místním obyvatelům ze 
zdravotních důvodů, z důvo-
du lékařského ošetření či na-
léhavé rodinné péče. Z výše 
uvedených důvodů doporu-
čujeme občanům, aby v pří-
padě plánovaného odjezdu 
na víkend vyjeli z městské čás-
ti v dostatečném předstihu.

Na celém území městské části se budou 
konat kulturní a sportovní akce pro děti 
i dospělé. Svou činnost představí příspěv-
kové organizace a spolky sídlící v městské 
části. Chybět nebude ani edukativní pro-
gram zaměřený na první pomoc, doprav-
ní bezpečnost či ekologii. Součástí akce 
bude i podpora projektu nadace Domácí 
anděl „Děti se léčí doma“, který podporu-
je léčbu malých pacientů v domácím pro-
středí, tzv. telemedicínu. V den konání 
akce „Den bez aut“ budou na území měst-
ské části rozmístěna stanoviště, na kte-
rých budou k zakoupení JoJa Domácího 
anděla, jako symbolika - jednou jsi dole, 
jednou nahoře.

Na závěr celého dne nabídneme promítá-
ní filmu Pelíšky v letním „cyklokině“. Po-
zvání přijala paní Soňa Kodetová, která 
krátce pohovoří o svém muži, skvělém 
herci Jiřím Kodetovi.

Vaši cestu městskou částí doporučujeme 
začít na Kateřinském nebo újezdském ná-
městí, kde budou umístěny infostánky. 
Příchozí zde dostanou mapku se stano-
višti a přesným rozpisem konání jednot-
livých akcí. Po projití jednotlivých stano-
višť získá každý na památku upomínkový 
předmět. 

Informace o plánovaných akcích:
• Kateřinské a újezdské náměstí: vystou-

pení hudebních skupin Jen Blbni, The 
Buffoon Brothers, Horváth band, zpě-
vačka Maky, ukázka zumby, sportovního 

aerobiku, prezentace elektrokol, prá-
ce záchranářů

• Multifunkční hřiště 
v Kateřinkách – start cyklo-
vyjížďky, ukázka bojových 
sportů
• Areál fotbalgolfu – 
turnaj o pohár starosty, ble-

ší trh, nadace Domácí Anděl, 
cyklokino

• MŠ a ZŠ Formanská – 
hudební produkce, dětská dílnička

• MŠ Vodnická – burza dětského oblečení 
a vybavení, dětská dílnička

• Hasičská zbrojnice – lezecká stěna, do-
pravní vzdělávání

• Tenisové kurty – den otevřených dveří
• SK Újezd – den otevřených dveří, ná-

bor dětí
• Milíčovské kopce – prezentace Lesů hl. 

m. Prahy, indiánské tábořiště
• Další – poníci, ukázka psího výcviku, 

chytání ryb na Návesním rybníku, po-
hádka pro děti, občerstvení

Podrobnosti k některým doprovodným 
akcím:
Bleší trh - nic nevyhazujte a přijďte výhod-
ně prodat či koupit!
V areálu fotbalgolfu bude v době od 8.00 
do 18.00 hodin probíhat bleší trh. Každý 
příchozí si může ve výše uvedené době 
prodat nepotřebné věci nebo si koupit ně-
jakou věc pro radost. Na volném prostran-
ství bude k dispozici omezené množství 
stolků nebo si můžete roztáhnout na trávě 
deku či přinést vlastní posezení.

Ukázka práce zdravotníků
Zdravotníci si připravili dva workshopy 
první pomoci. Jeden pro dospělé, kde bu-
dou probíhat nácviky a ukázky poskyto-
vání první pomoci včetně resuscitace na 

resuscitačních modelech dospělých a dětí, 
ukázka defibrilátoru nebo prezentace ap-
likace „záchranka“. Druhý workshop bude 
věnován dětem – prohlídka sanitního vozu, 
první pomoc hravou formou, namaskova-
né poranění včetně soutěží či dárků na da-
nou tematiku. 
Workshopy se budou opakovat po celý 
den, v době od 10.00 do 17.00 hodin.

Cyklovyjížďka

Pro malé i velké cyklisty bude připravena 
přibližně 5 km dlouhá trasa, která pove-
de od multifunkčního hřiště v Kateřinkách 
přes milíčovské kopce a les do Újezdu. 
Na start mohou účastníci dorazit kdykoliv 
v době od 10.00 do 16.00 hodin. Kromě 
startovního čísla zde obdrží mapku s vy-
značenými stanovišti, na kterých budou pl-
nit úkoly či odpovídat na záludné otázky. 
V cíli je bude čekat odměna. 

Burza podzimního a zimního dětského 
oblečení a vybavení

Burza proběhne v pátek 20. září od 8.00 
hodin do 18.00 hodin a v sobotu 21. září 
od 9.00 hodin do 14.00 hodin ve společen-
ském sále domu služeb ve Vodnické ulici. 
Podrobné informace najdete na webu ma-
teřské školy: http://www.msformanska.
cz/burza. Po skončení prodeje oblečení 
bude v rámci Dne bez aut otevřena ve spo-
lečenském sálu dílnička pro děti. 

Indiánské tábořiště
Na milíčovských kopcích bude indiánské tá-
bořiště, kde budou připraveny originální in-
diánské úkoly a hry. Zde si můžete opéct 
i špekáček.

Věříme, že v sobotu 21. září rádi poznáte 
naši městskou část bez aut a že se tato 
akce setká s pochopením.

 Pavla Pitrmanová, 
 kancelář starosty

Realizovatelné návrhy a způsob hlasování naleznete
na webu projektu www.spoluzalepsi11.cz.
Hlasovat můžete do 9. 10. 2019.
Těšíme se na vás na Dnech Prahy 11 v termínu
od 12. do 14. 9. 2019 v parku u Chodovské tvrze.
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

KOMENTOVANé PROCHÁZKy  
pro seniory: 
Krásy a tajemství Petřína - 1
Dne: 24. 9. 2019 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 u lanovky, tramvajová 
zastávka Újezd
Dozvíte se mnohé o jeho pojmenová-
ní, magii místa, zrcadlovém bludišti, 
řadě soch v parku, Hladové zdi, hvěz-
dárně, štolách i lanovce.
Procházka s paní Jelenou.

Od kostela sv. Mikuláše na 
Malé Straně, kolem sv. Jo-
sefa a Tomáše k Albrechtovi 
z Valdštejna 

Dne: 28. 9. 2019 (sobota) 
Sraz: v 10:00 před vchodem do sta-
nice metra Malostranská
Dozvíte se o architektuře chrámu sv. 
Mikuláše. Obdivovat budete klášterní 
kostel sv. Tomáše a kostel sv. Josefa. 
Navštívíme Valdštejnský palác (vstup 
zdarma).
Procházka s paní Jelenou.
Místa na komentovaných procház-
kách si rezervujte na tel. čísle: 724 
603 317 nebo 770 197 680 nebo 
na e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz 
Rezervace do naplnění kapacity.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky: Peloton do Českého Brodu
Dne: 16. 9. 2019 (pondělí)
Sraz: 8:52 na nádraží H. Měcholupy
(Lze nastoupit i na hlavním nádraží v 8:35 nebo v Hostivaři 8:50. V Kolo-
vratech, kde vystupujeme, je vlak v 8:59). 
Délka trasy: cca 46 km 
Trasa: Kolovraty, Mukařov, Doubravčice, Č. Brod, Štolmíř, Úvaly, z Kláno-
vic vlak. (Kdo chce, jede na kole až domů).
Cestou se dozvíte: Kde Oldřich Nový vábil ženy. Kde se klikatí Šembe-
ra. Kde se měnilo víno na vodu. Kde mají veřejnou barokní pec…
Na kole s paní Mirjou. Doporučujeme vzít si helmu, náhradní duši, 
lepení. Cesta na vlastní nebezpečí. 

ŠACHOVÝ KROUŽEK POD VEDENÍM VELMISTRYNĚ V ŠACHU
Chcete se naučit hrát šachy?… 
Šachy sice umíte, ale nemáte je s kým hrát?… 
Kdy: již od 2. 9. 2019 (pondělí) od 15:30 hodin 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro – klubovna 
seniorů
V nabídce je možnost výuky pro úplné začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé zájem-
ce o tuto královskou hru, muže i ženy bez věkového omezení.
Kroužek vede: paní Květa Eretová
Co vás čeká: volné partie, cvičení kombinací a přehrávání zajímavých partií
Potřebujete-li další informace, volejte v pracovní dny, tel.: 724 603 317,  
e- mail: poradenstvi@jmsoc.cz

TURISTICKé VYCHÁZKy pro seniory: 
Jílovské vyhlídky

Dne: 24. 9. 2019 (úterý)
Sraz: 8:55 na stanici busu 332 Budě-
jovická ul. Olbrachtova, předpokládaný 
čas odjezdu v 9:00 (upozorňujeme, že 
v době uzávěrky nebyl k dispozici nový 
jízdní řád platný od 1. 9. 2019) 
Trasa: Okružní cesta kolem Jílového 
nabízí zajímavé pohledy do Posázaví.
Délka trasy: 10–12 km
Trasou vás provede paní Jitka.

Přes vrch Hostibejk k zámku 
Nelahozeves
Dne: 25. září 2019 (středa)
Trasa: přes vrch Hostibejk k zámku 
Nelahozeves, zpět Dvořákovou ces-
tou do Kralup
Délka trasy: cca 8 km
Sraz: v 9:00 před pokladnami na ná-
draží Holešovice, odjezd vlaku v 9:16 
(jízdenka PID pro 3 pásma)
Trasou vás provede p. Věra.

Vážení a milí,

přejí Vám krásné a pohodové léto a v září 
opět na shledanou. Těmito slovy jsem 
končil svůj předprázdninový sloupek. My-
slím, že se mé přání naplnilo měrou vr-
chovatou. To, že v posledních dnech také 
občas prší, je přece dobře. Počasí na pro-
cházky jako stvořené.

Až se vypravíte do Krčského lesa, neza-
pomeňte se vydat po žluté značce od 
metra Roztyly k hotelu Nosál, který je 
mimochodem nejzápadnější výspou Pra-
hy 11. Pokud jste tam dlouho nebyli, ur-
čitě Vás překvapí, jak se to tam změnilo 
k lepšímu. Z houštiny mezi lesem a dál-
nicí, která byla kdysi jen útulkem bezdo-
movců a rejdištěm feťáků, se stává pěk-
ný park. V něm nedávno vznikla i dvě 
venkovní hřiště. Workoutové je spíš pro 
mladší generaci, to druhé, jež bylo vče-
ra slavnostně otevřeno, je velmi vhodné 
i pro nás dříve narozené.

Pro tuto skupinu obyvatel Jižního Města 
bychom rádi co nejdříve zavedli i tzv. se-
nior taxi, což je finančně zvýhodněná do-
prava pro skupinu 65+. Jednáme, sbírá-
me zkušenosti z měst a městských částí, 
kde už tato doprava funguje, a přemýšlí-
me, kolik financí budeme schopni uvolnit. 
Každopádně věřím, že v roce 2020 zave-
deme tuto službu i u nás, v Praze 11.

V této době také prověřujeme bezpeč-
nost jihoměstských přechodů. Už víme, 
že by bylo dobré poněkud prodloužit 
dobu pro přechod chodců na obou pře-
chodech pod tzv. „Otíkovou lávkou“ 
k metru Háje a že je na několika místech 
třeba ořezat keře, které zhoršují výhled 
řidičům. Velmi přivítám Vaše 
další podněty k vylepšení 
bezpečnosti na našich 
přechodech.

Hezký zbytek léta! 
 Váš Petr Jirava

Pro všechny turistické, komentované procházky a akce platí:
Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, organizá-
tor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s po-
řizováním fotografií během akcí sdělte vedoucímu akce před jejím zahájením. Kon-
takt pro dotazy v pracovní dny pondělí až pátek 8:00–14:00 tel.: 724 603 317,  
770 197 680, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz
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VÝLET: Návštěva „kláštera na 
vodě a barokní perly“ západních 
Čech
Jihoměstská sociální a.s. s finanční 
podporou MČ Praha 11 připravila vý-
let pro seniory z klubů a seniorské ve-
řejnosti Jižního Města
Dne: 26. září 2019 (čtvrtek)
Sraz: v 7:15, odjezd v 7:30 z Chil-
ské ul. před metrem Opatov ze smě-
ru od Hájů před oploceným parkoviš-
těm - odbočovací pruh, návrat cca do 
18:00 hodin 
Cena: 290 Kč/osobu zahrnuje vstupy 
i jednotný oběd
Prodej zájezdu pro seniory 65+ 
s trvalým bydlištěm v Praze 11 se 
uskuteční dne 17. září (úterý) od 
9:00 hodin do vyprodání kapaci-
ty na adrese: Dům s pečovatelskou 
službou, Šalounova 2025/7, 1. pa-
tro v klubovně seniorů, průkaz to-
tožnosti s sebou, zakoupení míst je 
možné pro 2 osoby. Přednost mají 
ti, kteří se neúčastnili výletu na jaře. 
V případě nezaplněné kapacity v den 
prodeje výletu nebo pro případ one-
mocnění přihlášených přijímáme 
i náhradníky. Rezervace po telefo-
nu před zahájením prodeje však není 
možná. Děkujeme za pochopení. 
Na co se můžete těšit: Navštívíme 
konvent, kapli sv. Bernarda, nemocnič-
ní křídlo s expozicí lékáren a další pro-
story. Budeme obdivovat jedinečnou 
Santiniho architekturu a technické ře-
šení základů konventu vystaveného 
„na vodě“. Na zdatnější čeká prohlíd-
ka hodinové věže, sýpek a patrové 
gotické kaple sv. Václava a sv. Máří 
Magdalény. Zavítáme také na zámek 
v Manětíně, nahlédneme do expozice 
zaměřené na život šlechty a projdeme 
se malebnou zahradou.

ZVEME VÁS NA:  
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU 

Kdy: 16. 10. 2019 (středa) od 13:30
Kde: v jídelně Stravovacího centra 
Křejpského 1502/8
Co vás čeká: Společenské odpoled-
ne za doprovodu živé hudby k tanci 
i poslechu. Servírovat se bude nejen 
posvícenská kachna se zelím a knedlí-
kem, ale i posvícenský koláč…
Přijďte si připomenout tradici, oslov-
te své přátele a známé, prostě přijďte 
mezi nás.
V případě zájmu nás kontaktujte 
do 8. 10. 2019 na tel. číslech: 770 
197 680, 724 603 317. Vstupenku 
uhraďte po předchozí tel. dohodě 
na adrese: Dům s pečovatelskou 
službou, Šalounova ul. 2025/7, 
1. patro, ev. 2. patro účtárna.

Zápisy do kurzů  
dotovaného cvičení pro seniory opět od září
MČ Praha 11 nadále finančně podporuje sportovní aktivity a zdravý životní styl se-
niorů formou dotovaného plavání seniorů a zdravotně postižených občanů s těles-
ným handicapem a cvičení seniorů. Příspěvek za každou odcvičenou hodinu seniora 
činí 30 Kč, výše dotace na plavání 20 Kč/vstup.
Pro bližší informace kontaktujte jednotlivá sportovní centra na Jižním Městě:
Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 2021, H. Roztyly, zápisy v průběhu září u pí Da-
niely Dolanové, tel.: 775 281 711, dolanovadaniela@centrum.cz: po: 13:00-14:00, 
14:00–15:00, st: 10:00–11:00, 11:00-12:00, pá: 10:15–11:15, 11:30–12:30,  
6– a 12týdenní permanentky, cvičení začíná v týdnu od 30. 9. 2019
SQUASHPOINT, Květnového vítězství 938/79, Háje, tel.: 728 481 157, 272 940 
089, info@sqp.cz, út: 8:30–9:30, čt: 8:30–9:30 
Fitness Star Chodov - Wanko, objekt OC Slunečnice, Vojtíškova 1783/2, Chodov, 
tel.: 601 184 148, 777 054 685, fitnesstar@seznam.cz, cvičení: út: 10:00–11:00, 
čt: 10.00–11:00 
PaedDr. Štěpánková, Aerobic studio Jitka, KC Zahrada, ul. Malenická 1784, Chodov, 
tel.: 737 141 507, StepankP@seznam.cz, čtvrtek 17:00–18:00 (skupinové cvičení 
pro posílení kloubních a svalových funkcí), od 12. 9.

PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU JEDENÁCTKA VS:
Provozovatel AQUA SPORT CLUB s.r.o., Mírového hnutí 2385/3, Chodov, tel.: 226 
801 290, 226 801 299, info@aquasportclub.cz, www.aquasportclub.cz
Kdo může využít dotované plavání do 31. 12. 2019:

• Senioři 65+, na recepci/pokladně se prokáží občanským průkazem. 
• Osoby zdravotně postižené s tělesným handicapem (OZP), prokáží se průka-

zem ZTP/P. Vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Nutná tel. rezer-
vace 9:00-10:00, tel. č.: 226 801 290/299 (vstup max. 5 osob pro zajištění 
komfortu zázemí).

Plavání mohou využít senioři, OZP z MČ Praha 11 a Praha 4 Kunratice.
Vstupenky pro uvedené skupiny (na 60 + 20 minut) je možné zakoupit v čase 12:30–
13:30 hod. Příspěvek na plavání činí 20 Kč/osobu, konečná cena (pro seniora, OZP, 
doprovod) je 40 Kč. 
Zvýhodněné plavání probíhá pouze ve všední dny v průběhu dvou hodin, tj. od 12:30 
do 14:30. V případě, že na všední dny připadají svátky, slevu nelze uplatnit.
Kontakt pro dotazy: Bc. Jana Holubová, 724 603 317, poradenstvi@jmsoc.cz, 
www.jmsoc.cz

Zápis do kurzů pro seniory
Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:

Dne: 9. 10. 2019 (středa): 9:00–11.30 a 13:00–17:00 
Dne: 10. 10. 2019 (čtvrtek): 9:00–11:30 a 13:00–15:30 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna 
seniorů
Anglický jazyk pro falešné začátečníky a mírně pokročilé, pokročilé ZŠ Ke Kateřin-
kám, gymnázium GEVO Tererova, Práce s fotografií - focení v exte-
riéru v ZŠ Ke Kateřinkám, Kurz kondičního cvičení v ZŠ Ke Kateřin-
kám, Jóga pro seniory v denním životě v ZŠ Donovalská, Dějepisný 
seminář v ZŠ Ke Kateřinkám, Kurz kreativního tvoření 5 se-
tkání v DPS Šalounova. 

Zájemci o cvičení jógy v denním životě si mohou rezervovat 
místo telefonicky již v průběhu měsíce září. 
Výuka probíhá zpravidla v rozsahu 10 lekcí, kurz se hradí, 
cena za lekci: 30 Kč až 40 Kč/hodina dle typu kurzu. Podmín-
kou otevření je naplnění kurzu dostatečným počtem uchaze-
čů. U registrace vás může zastoupit vámi pověřená osoba. Pří-
padné změny v nabídce jsou vyhrazeny. Zápis po termínu je 
možný individuálně, tel. č.: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: 
poradenstvi@jmsoc.cz

Bližší informace a náplň jednotlivých kurzů naleznete u zápi-
su a v průběhu září na webových stránkách Jihoměstské so-
ciální a.s. (www.jmsoc.cz) a MČ Prahy 11
(www.praha11.cz).
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Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault doporučujeRenault doporučuje

Uvedená cena platí při využití speciálního zvýhodnění a při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,3–6,6 (l/100 km), 
emise CO2 139–151 (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.

SUV značky Renault
Renault CAPTUR

 Již od

289 900 Kč
Nové výkonné a úsporné turbomotory

DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz                  www.autodispo.cz
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METROPOLE ZLIČÍN
CENTRUM ČERNÝ MOST
CHODOV, ULICE TÜRKOVA

229 Kč
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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

Steinerova 608/4, 149 00 Praha 4
(za budovou fi nančního úřadu).
Otevírací doba PO - PÁ 8:30 - 16:30
SO, NE a jiné časy dle dohody

Petýrkova 1993/30, 148 00 Praha 4.  
Otevírací doba PO – PÁ 8:30 – 18:30 
SO, NE a jiné časy dle dohody.

Po dobu rekonstrukce 
opatovské pavlače 
nás najdete 
na nové adrese: 

Současně jsme po 10 letech přestěhovali 
kancelář v Krejnické ulici o 400m  blíže 
k metru Chodov na adresu: 

Prodej rodinného domu 4+kk, 
užitná plocha 100 m2, plocha po-
zemku 805 m2. Dům má 1 podla-
ží. Kolaudace v roce 2019.

PRODEJ DOMU 4+kk/T
Předboř, Strančice

Prodej rodinné ho domu 4+kk, 
už itná  plocha 200 m2, plocha po-
zemku 327 m2. Dů m má  2 pod-
laž í , je podsklepen a má  samo-
statnou gará ž .

PRODEJ DOMU 4+kk
Donovalská, Chodov

Prodej rodinné ho domu 6+1, 
už itná  plocha 320 m2, plocha po-
zemku 888 m2. Dů m má  2 pod-
laž í . Krytý bazén, kryté parkování 
pro 2 auta.

PRODEJ BYTU 6+1
Sklenka, Strančice

Prodej bytové  jednotky 1+1 s lo-
džií, už itná  plocha 43 m2, v osob-
ní m vlastnictví . Bytová  jednotka 
se nachá zí  v 1. podlaž í  ze 12.

PRODEJ BYTU 1+1/L
Mnichovická, Háje

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 43 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka se 
nachází v 5. podlaží z 8. Nájem 
14.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Michnova, Chodov

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 42 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka se 
nachází v 4. podlaží z 12. Nájem 
12.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Křejpského, 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

Nájem bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha 30 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka se 
nachází v 6. podlaží z 9. Nájem 
12.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 1+kk
Brechtova, Háje

Od 12.9. do 14.9.2019 se na Vás těšíme na dnech Prahy 11.
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Přesně před čtyřiceti lety – 3. 9. 1979, byla na rodícím se sídlišti otevřena 
nová škola ZŠ Mikulova. Tehdy trochu jiný svět. Vedle školy se nacházelo 
staveniště budoucí stanice metra Družby (dnes Opatov), učitelé byli oslovováni 
„soudruhu a soudružko“, nad katedrou visel portrét prezidenta ČSSR Gustáva 
Husáka. Od té doby se změnilo mnohé, jen jméno Mikulce zůstalo.

ZŠ Mikulova nebyla první školou na novém 
sídlišti Jižní Město, nicméně už první rok 
byly naplněny všechny ročníky od prvního 
po devátý. Ředitelem nově otevřené ško-
ly byl pan Ilja Kovář a po něm školu pře-
vzal pan Pavel Klubrt. Ten školu úspěšně 
vedl i přes práh rodící se demokracie. Býva-
lí žáci určitě rádi vzpomínají na paní učitelky 
i učitele, kteří na Mikulce odchovali celé ge-
nerace a kteří byli nejen garancí kvalitního 

vzdělávání, ale i nositeli mravních norem, 
což v dobách minulých nebylo lehké. Mezi 
mladými učiteli v osmdesátých letech byl 
i Ladislav Špaček, pozdější tiskový mluvčí 
pana prezidenta Václava Havla. 

V dnešní době ZŠ Mikulova vede paní 
ředitelka Michaela Lipertová a se svým 
sborem navazuje na dlouholetou tradici 
této školy. 

Své čtyřicáté narozeniny škola oslavila 
18. června v Komunitním centru Mat-
ky Terezy pásmem vystoupení Mikulka 
má talent. Žáci se svými učiteli připra-
vili bohatý program a ve vstupní hale 
se vystavovaly výtvarné práce žáků. 
Že se představení rodičům a přátelům 
školy líbilo, dosvědčoval hlasitý dlouhý 
potlesk. Popřejme Mikulce do dalších 
let to, co má už teď, chápající a spo-
lupracující rodiče, talentované a zví-
davé žáky a v neposlední řadě dobré 
učitele. 

 redakce  
ve spolupráci se ZŠ Mikulova

Mikulka slaví 40. narozeniny

Dotace pro jihoměstské školy pomáhají zlepšit atmosféru  
ve třídách i úroveň výuky 
Začíná nový školní rok a já bych do něj ráda popřála všem dětem i jejich 
rodičům hodně elánu, trpělivosti a krásných zážitků. Mám radost, že 
se nám během uplynulého léta podařilo realizovat potřebné opravy ve 
školských budovách a děti se tak mohou vrátit do vyhovujících prostor. 

Práce probíhaly celkem v šesti mateřských 
a sedmi základních školách a jejich výčet 
byl poměrně široký, od malování přes vý-
měnu světel či podlah až po instalaci ven-
kovních žaluzií a rekonstrukci rozvodů 
vody.

Postupně se nám nicméně daří získávat 
prostředky i na rozvoj pedagogické činnosti 
a zlepšení klimatu ve třídách. V srpnu jsme 
v radě schválili přijetí neinvestičních dota-
cí z takzvaných šablon pro ZŠ Mendelova 

a MŠ Konstantinova, a to ve výši přesa-
hující 2,5 milionu korun. V současné době 
jsou již v projektech Podpory škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování za-
pojeny všechny školy zřízené naší měst-
skou částí. Projekt je financován z operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
a podílí se na něm z 50 % státní rozpočet, 
z 50 % pak Evropská unie. Získané pro-
středky školy využívají zejména na per-
sonální podporu a osobnostně sociál- 
ní a profesní rozvoj pedagogů, kteří tak 

mohou dětem poskytnout kvalitnější péči 
– mimo jiné i v rámci řešení konfliktů ve tří-
dě a další intervence.

V neposlední řadě si zaslouží zmínku právě 
probíhající dostavba Starochodovské ško-
ly. Vše postupuje podle plánu a já se tě-
ším, že vám na veřejném setkání 25. září 
(pozvánku najdete v tomto čísle Klíče na 
str. 4) budu moci osobně říct, jak už jsme 
daleko a na co se po dokonče-
ní prací můžete těšit. Přeji 
vám prima září!

Zuzana Ujhelyiová,  
(Piráti) 

radní pro školství
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Příběh o škole s velkým srdcem
Je po prázdninách, po skvělém 
období, kdy se dětem i dospělým 
na pár týdnů tak nějak zpomalí čas. 
A my bychom se s vámi čtenáři rádi 
podělili o příběh. Není to veselý příběh, 
ale je o úžasném lidském postoji. 
Začal před sedmi lety, kdy Alex, kluk 
z Jižňáku, nastoupil na Gymnázium 
Evolution na Jižním Městě. Před 
dvěma lety v posledním ročníku ho ale 
potkalo setkání se zákeřnou nemocí. 
Rhabdomyosarkom v malé pánvi 
a metastáze po celém těle, 4 stadium. 

Klidný studentský život se změnil na noč-
ní můru a ze dne na den se ocitl v nemoc-
nici, ze které skoro rok neodešel. Docház-
ku ve škole musel přerušit. Po roce boje 
o život na onkologickém oddělení se jeho 
stav i přes nepříznivé prognózy zlepšil 
a nebyla nutná každodenní hospitalizace. 
„Začali jsme přemýšlet jak dál, jaké cíle si 
vytýčit, aby měl motivaci k dalšímu léčení 
a mohl myslet i na jiné věci a na budouc-
nost,“ říká Nikol, maminka Alexe. 

Rodiče se obrátili na ředitele školy s žá-
dostí o individuální studijní plán. Alex 
musel pořád často navštěvovat nemoc-
nici v Brně, kde vzhledem k charakteru 
a rozsahu jeho nádorového onemocně-
ní léčba probíhala. Ředitel i zřizovatelé 
školy byli skvělí. Nejen že Alexovi umož-
nili individuální studijní plán, aby mohl 
zvládnout poslední rok studia a odma-
turovat, ale také mu nabídli, že nemusí 
hradit školné, aby usnadnili rodičům pro-
financování léčby. 

„O nic jsme nežádali, prostě hodní lidé 
hledali možnosti, jak pomoci nemocnému 

klukovi, a tak to pokračovalo i v průbě-
hu školního roku. Alex měl lepší a horší 
chvíle, vedlejší účinky léčby si vybírali své 
daně, ale s obrovskou podporou pedago-
gického sboru se mu povedlo dopracovat 
se až k maturitě.“ 

Státní písemné maturity Alex zvládl 
úspěšně a připravoval se na ústní. Bohu-
žel se 14 dní před ústní maturitou jeho 
stav zhoršil tak, že skončil na jednotce in-
tenzivní péče v dětské nemocnici v Brně 
na oddělení onkologie a sen o maturitě 
se rozplýval. 

A stalo se něco neskutečného. Třídní pro-
fesorka paní Dimmerová začala hledat 
možnosti, jak to udělat, aby Alex mohl 
odmaturovat. A povedlo se. Alex odma-
turoval dokonce s výbornými známkami 
a stal se prvním pacientem onkologické 
JIP, který odmaturoval přímo v boxu JIP. 
Bylo to pod kontrolou doktorů a přístro-
jů a za podpory pedagogického sboru 
s využitím moderních pomůcek jako po-
čítač, skype, teamviewer atd. Naštěstí 
Alex maturoval také z informatiky a spo-
lečně se svým profesorem vše nastavili, 
aby bylo možné to technicky zvládnout, 

kontrolovat objektivitu a zajistit dobré 
spojení, aby s pedagogy mohli dobře ko-
munikovat. „Nedovedete si představit, 
jak tím žilo celé oddělení v nemocnici. Jak 
to dodávalo radost a naději, že i takto 
se dá s nemocí bojovat, nevzdávat se,“ 
vzpomíná Nikol Míková.

A to je zatím konec příběhu. Alex se po-
řád léčí, nevzdává se a plánuje budouc-
nost, a to i díky lidem, kteří mu ukázali, 
že když je potřeba, pomůžou, nehledě na 
vlastní pohodlí a nesnadnou realizaci. 

Od rodičů Alexe patří velké poděkování 
škole. „Jsme všem pedagogům Gymná-
zia Evolution velmi vděční, že pomohli 
Alexovi něco zvládnout, posunout se dál 
a že učí děti, že překážky jsou jen proto, 
aby se překonávaly společnou spolupra-
cí a podporou. Děkujeme, paní učitelko 
Dimmerová, pane řediteli Mikesko i všich-
ni ostatní, že děláte z našich dětí lepší lidi 
a jdete jim příkladem. Gymnázium Evolu-
tion je škola s velkým srdcem a bylo nám 
ctí tam studovat.“

 Dana Foučková & Nikoleta Míková  
 (máma Alexe) 

Gymnazium Evolution Jižní Město, Alex 
Míka s třídní učitelkou paní Dimmerovou 
a panem Pánkem (třídní učitel před nemocí)

Oddělení onkologické JIP dětská nemocnice Brno, maturita v nemocnici na JIP (Alex Míka)
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PODVEČER U PIANA. Příjemnou letní součástí se staly podvečery u pianina u Chodovské tvrze. Bezprostřední 
atmosféra pod širým nebem láká malé i ty větší k neformálním setkáním s vedením radnice. Setkání vždy pro-
vází písničky nejrůznějších žánrů, dobrá nálada a občerstvení! Akce se koná ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností Kulturní Jižní Město.

SETKÁNÍ MNOHA GENERACÍ. Domov pro se-
niory Chodov přivítal v červenci semifinalistky 
Miss České republiky, které si pro seniory při-
pravily módní přehlídku. Divadelní sál se promě-
nil v přehlídkové molo a v místo setkání mnoha 
generací. Do posledního místa naplněný sál ob-
divoval krásné letní oděvy a přítomní muži se 
netajili obdivem ke kráse žen. Přehlídku mode-
rovala úřadující Miss ČR 2018 Iveta Maurerová. 
Netradiční letní odpoledne ve znamení módy, 
krásy a úsměvů potěšilo všechny přítomné.

Další 

večírek 

u piána

26. 9. od 17 hodin

ZMRZLINA ZA DOMEK. Před létem vyzvala spo-
lečnost Skanska jihoměstské základní školy, zda by 
jejich žáci pomohli postavit hmyzí domky - dočas-
né příbytky pro hmyz žijící na pozemku nedaleko 
OC Chodov. Akce Zmrzlina za domek se zúčastnilo 
115 žáků ze 3 škol: ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mikulova 
a ZŠ Klíček. Odměnou byla donáška zmrzliny, které 
se snědlo celkem 18 kg. Hmyzí domky byly instalo-
vány na pozemku poblíž ulice U Kunratického lesa, 
přispívají k podpoře místních živočišných druhů. 

DO ŠKOLY S PILNOU VČELKOU. Milou vzpomínku budou mít děti ze školky 
Pilné včelky, které jako dárek k ukončení docházky dostaly svou velkou háčko-
vanou včelku. Moc fajn invence jedné z maminek. 
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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.

KONCERTY 
 23. 9. Velikáni swingu I. – 14.30. Účin-
kuje Big band Pražského salonního orchestru, 
diriguje Zdeněk Foit, pořadem provází Václav 
Vomáčka.
 26. 9. Country večer u ohně s kapelou 
Knokaut – 19.00. Večer trampských a coun-
try písniček u táboráku. Přijďte na stylové za-
hájení hudební sezóny v KC Zahrada. Buřty 
zajištěny! 

KINO KLUB ZAHRADA
 2. 9. Malá čarodějnice – 18.00. Všem zná-
mý příběh o malé čarodějnici. V českém zně-
ní Lucie Vondráčková. Německo, Švýcarsko, 
2018, 103 min.
 9. 9. Teroristka – 19.00. Příběh učitelky 
v důchodu. V hlavní roli exceluje Iva Janžurová. 
Komedie, drama. ČR, 2019, 95 min. Nevhod-
né do 12 let 
 16. 9. Co jsme komu zase udělali? – 
19.00. Pokračování úspěšné francouzské ko-
medie vás opět zaručeně rozesměje. Komedie. 
Francie, 2019, 98 min. CZ titulky. Nevhodné do 
12 let
 23. 9. Diego Maradona – 19.00. Strhující 
portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontro-
verzních osobností vůbec poskládal režisér (dr-
žitel Oscara) z více než 500 hodin záběrů z Ma-
radonova soukromého archivu. Dokument. VB, 
2019, 130 min., CZ titulky. Přístupné od 12 let
 30. 9. Zelená kniha – 19.00. Originální ko-
medie získala tři Oscary včetně sošky pro nej-
lepší film. USA, 2018, 130 min., CZ titulky. Pří-
stupné od 12 let

VÝSTAVA
 2.–30. 9. Břetislav Kostka: Malebná zá-
koutí Prahy – vernisáž 4. 9. od 18.00
Fotograf, výtvarník a muzikant Břetislav Kost-
ka bude celý měsíc září vystavovat své obra-
zy v KC Zahrada. Jeho obrazy působí až pohád-
kově. Autor na nich zachycuje pražská malebná 
zákoutí. Vernisáž zahájí bluesové seskupení 
Dvanáctka.

DALŠÍ AKCE 
 12.–15. 9. DNY PRAHY 11 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

Tradiční oslavy naší městské části, které se bu-
dou konat 12.–15. září v parku u Chodovské 
tvrze. Program v rámci projektu Sousedé z Ji-
žáku podpořil Magistrát hl. města Prahy. Po-
drobné informace naleznete na samostatné 
dvojstraně tohoto vydání. 
 2. 9. Slavnostní otevření místní lido-
vé knihovny v Domově pro seniory Chodov – 
15.00. Rádi vás přivítáme v nových prostorách 
místní lidové knihovny, která byla v průběhu 
prázdnin přestěhována na nové místo. Na slav-
nostním otevření zahraje pan Jaroslav Svěcený. 
 3. 9. Skupinové bubnování – 17.30. sku-
pinové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 ve-
řejné bubnování pro všechny
 19. 9. Grilování bez hranic IV. – 16.00. Ob-
líbená akce pro celou rodinu s bohatým progra-
mem: dílny a hry pro děti, živá hudba, pochout-
ky z grilu. Akce se koná i v případě nepříznivého 
počasí v prostorách KC Zahrada. 
 21. 9. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Téma: Mozaika – želva. 

KC ZAHRADA NABÍZÍ KURZY A KROUŽKY 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Výtvarka (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 grafický-
mi technikami pro malé i velké. 
Výtvarka pro předškoláky (4–7 let). Úte-
rý 15.00 (90 minut). Kurz malování pro 
předškoláky. 
Oděvní návrhářství (vhodné pro děti od 9 let). 
Úterý 16.30 (90 minut). Kurz pro kreativní děti. 
Keramika pro děti a rodiče s dětmi (vhodné 
pro děti od 5 let pro samostatnou práci, od 
4 let v doprovodu rodičů). Středa 15.00, 16.00 
(60 minut) a 17.00 (90 minut). 
Bohoušova divadelní školka (od 4 let po děti 
nastupující do 1. třídy). Úterý 15.30 (45 minut). 
Dramatický kroužek pro předškoláky. 
Divadelní studio Zahrádka (1./2. třída – 3./4. 
třída). Úterý 16.30 (45 minut). Drama a legrace, 
improvizace a storytelling, podpora verbálního 
a fyzického projevu. 
Teatron (od 4./5. třídy) Úterý 17.15 (60 mi-
nut). Divadelní práce od počátku až po předsta-
vení. Jevištní řeč a umění vyprávět, pohybová 
průprava a fyzické divadlo, práce s rekvizitou 
a loutkami. 
Hackřík (od 10 let) Středa 16.30 (90 minut). 
Kroužek pro školáky od 5. třídy. Jedinečná příle-
žitost seznámit se s počítačem způsobem, jaký 
v základní škole nikdo nenabídne. 
Zpěv – práce s hlasem a dechem Každou stře-
du a čtvrtek individuální výuka (60 minut), vede 
Monika Obermajerová. Určeno pro dospělé zá-
jemce o práci s hlasem, zpěváky i hlasové pro-
fesionály. Informace na www.hlasdokoran.
blogspot.cz nebo na recepci KC Zahrada.
Skupinové bubnování Každé první úterý v mě-
síci. V 17.30 skupinové bubnování pro rodiče 
s dětmi, 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
Nejbližší termíny: 3. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 12.

Gravidjóga – jóga pro těhotné – Novinka! Úte-
rý nebo čtvrtek v dopoledních hodinách (75 mi-
nut, 10 lekcí), den bude upřesněn po dohodě 
s lektorkou. 
Hormonální jógová terapie – Novinka! Úterý 
18.00 (60 minut, 10 lekcí). V kurzu se naučíte 
ucelenou sestavu cviků pro prevenci a léčbu 
diabetu a aktivování hypofýzy, slinivky, sleziny, 
jater, štítné žlázy a nadledvinek.
Jemná jóga s relaxací Úterý 19.00 (90 minut). 
Kurzy nejsou omezeny věkem a jsou vhodné 
pro začátečníky. 
Jemná jóga (nejen pro seniory) Středa 9.30 
(60 minut). Kurzy nejsou omezeny věkem 
a jsou vhodné pro začátečníky. 
Shintaido pro zdraví – Novinka! Čtvrtek 19:00 
(90 minut). Promyšlený systém tréninku pochá-
zí Japonska. 
Streetdance (8–15 let) Čtvrtek 17.45 (90 mi-
nut). Kurz moderních tanečních stylů pro děti 
a mládež. 
Žonglování pro děti (5–15 let) – Novinka! Čtvr-
tek 16.00 (60 minut).
Žonglování pro dospělé (od 15 let) – Novinka! 
Čtvrtek 17.30 (60 minut). 

Další kurzy a kroužky, které se u nás konají:
Aerobic studio Jitka – zdravotní, seniorské 
a kondiční cvičení www.cviceniprovsechny.cz 
Attitudebalet – Attitude je nejen francouzský 
název pro krásnou baletní pózu, ale také v pře-
kladu 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 dív-
ky, úterý 19.00 – kurz pro ženy www.noya.cz
Cheeracademy – cheerleading, gymnastika i tan-
ce 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 kroužek 
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. 
www.pohybjinak.cz
Relaxačně–meditační cvičení – Centrum pří-
rodní léčby využívá prvky jógy a dechových 
technik www.centrumprirodnilecby.cz
Senior fitnes – pohybové aktivity pro cvičence 
středního a staršího věku www.seniorfitnes.cz 
Tai–chi chuan – Meditace v pohybu pod vede-
ním ing. Jitky Horálkové www.taichichuan.cz 
Taneční škola INDANCE – kurzy jazz dance, con-
temporary, hip hop, funky, musical dance a pop- 
balet www.indance.cz a www.popbalet.cz
Dětský folklorní soubor Vrbina – rozvíjí dět-
skou hudebnost a pohybovou kulturu pomocí 
českého lidového umění www.vrbina.cz 
Centrum celoživotního vzdělávání – kvalit-
ní, systematické a cenově dostupné zájmo-
vé vzdělávání pro všechny věkové kategorie  
www.aktivnistari.eu 
Jazyková škola Glossa – jazykové kurzy anglič-
tiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italšti-
ny a ruštiny www.glossa.cz 

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

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

ZÁPISY PODZIM 2019 
 Zápisy do nových kurzů proběhnou v termí-
nu 29. 8. 15–17 hod. a 2. 9. 10–12 hod. a 15–
17 hod. 

NOVINKY
 FIT SENIOR – cvičení formou zdravotní-
ho cvičení pro všechny věkové kategorie bez 
omezení, pondělí 18.00
 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 70+ – cvičení pro 
zachování osobní fyzické a psychické zdat-
nosti zahrnuje zdravotní, relaxační a kom-
penzační cvičení vhodné pro všechny věkové 
kategorie včetně zdravotně oslabených ne-
mocemi pohybového aparátu a interními ne-
mocemi, pondělí v 11.00
 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 

BENJAMIN KLUB

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
Tel.: 267 914 831, 
info@chodovskatvrz.cz 

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna: po zavřeno; út–pá 10.00–19.00 
a so–ne 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.

KONCERTY
 11. 9. Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb 
Doteky francouzské duše – od 19.00 
Tematický hudební večer v podání souboru En-
semble Anima. Těšit se můžete na díla skvě-
lých autorů jako: J. Ibert, J. Massenet, F. Fauré, 
B. Martinů nebo H. Berlioz. Účinkují: Domini-
ka Ťuková – harfa, Monika Herianová – flétna, 
a Lenka Malá – housle.
 18. 9. Šansony na tvrzi – od 18.00
Jedno z pravidelných šansonových setkání na 
Chodovské tvrzi, tentokrát opět s výbornou 
Janou Rychterovou. Doprovází Marta Balejo-
vá a na klavír Radim Linhart. Jako host dorazí 
spisovatel Václav Větvička. (Změna programu 
vyhrazena)
 19. 9. Kytarový večer na Chodovské tvr-
zi – od 19.00
Kytarista, skladatel a pedagog Lukáš Sommer 
vystoupí v sále Chodovské tvrze společně s fla-
mencovým kytaristou Alexem Alcarazem Fer-
nàndezem – fenoménem současné španělské 
klubové scény. 
 24. 9. Karel Kekeši & Radim Linhart – od 
17.00
Komponovaný pořad plný písní, které doká-
ží otevřít vaše srdce. Karel Kekeši je zpěvák 
s velkým hlasem a širokým repertoárem. Zpívá 
skladby klasické, operetní a muzikálové, šanso-
ny a swingové písně i populární skladby 30. až 
60. let minulého století. Na piano jej doprovo-
dí Radim Linhart, který je členem několika or-
chestrů a skupin, také často vystupuje sólově. 
Je držitelem světového rekordu jako pianista, 
který dokáže zahrát z paměti více než tři tisíce 
písní a skladeb. 
 26. 9. Jazz klub Tvrz: Petr Kalfus trio – od 
20.00 
Kapela Petr Kalfus trio je složena z vynikajících 
muzikantů dlouhodobě etablovaných na čes-
ké i zahraniční jazzové 
scéně. Petr Kalfus – sa-
xofon, Jan Andr – Ham-
mondovy varhany, Da-
niel Šoltis – bicí. Trio 
zahraje v Jazz klubu Tvrz 
svoji autorskou tvorbu i jazzové standardy. 

POHÁDKY 
 22. 9. Pirátská pohádka – od 15.00
Když jste kluk, co nemá ruku, každý vás má 
na háku, a chcete–li hákovat na lodi, máte je-
dinou šanci – stát se pirátem. Když navíc lodi 

CHODOVSKÁ TVRZ
velí holka vašich snů, není co řešit. Prostě se po 
jejím boku postavíte Neptunovi, sirénám, Kra-
kenovi i zákeřné Krevetě. Hraje divadlo Kubko.
 29. 9. O třech neposlušných kůzlátkách – 
od 15.00
Veršované loutkoherecké představení vycháze-
jící z klasické pohádky „O třech neposlušných 
kůzlátkách“. Můžete se těšit na loutky vyrobe-
né z ovčího rouna a veselé písničky provázející 
celé představení za doprovodu flétny a kyta-
ry. Součástí představení je interaktivní dílna, ve 
které děti učíme písničky a společně si zpíváme 
a hrajeme. Hraje divadlo Pruhované panenky.

BESEDY/KURZY/OSTATNÍ
 13. 9. Literární soutěž O zlatý klíč – od 
15.00
V rámci Dnů Prahy 11 proběhne v malém sále 
Chodovské tvrze slavnostní vyhodnocení lite-
rární soutěže O zlatý klíč. Vstup zdarma.
 Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
Od 17. září opět probíhají od úterý do čtvrtka 
od 14.00 v ateliéru Chodovské tvrze v 1. p. kur-
zy malby, kresby a výtvarné dílny pro děti i do-
spělé. Více na www.dovedeme.cz 

VÝSTAVY
 11. 9. – 3. 11. 2019
Český konstruktivismus 
Obrazy, sochy, grafika
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí prodej-
ní výstavu předních českých výtvarníků obdo-
bí tzv. českého konstruktivismu od 60. let mi-
nulého století. Zastoupeni jsou: Václav Boštík, 
Hugo Demartini, Milan Grygar, Jiří Hilmar, Jiří 
Kolář, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina, Jan 
Kubíček, Alena Kučerová, František Kyncl, Ka-
rel Malich, Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald 
a další. 
 17. 9. Komentovaná prohlídka – od 18.00

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

Zahájení kurzů a kroužků v pondělí 9. září. 
V tomto týdnu si zájemci mohou vyzkoušet 
jednu ukázkovou lekci zdarma. Podrobnější 
informace a přihlášky ke stažení naleznete na 
www.kczahrada.cz nebo se informujte na re-
cepci KC Zahrada.

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

AKCE
 4. 9. 18.00 mše svatá – výročí po-
svěcení kostela sv. Františka (r. 1938) 
a svátek Matky Terezy – patronky KCMT. 
 19.30 filmový večer: Papež Fran-
tišek: Muž, který drží slovo (sál KCMT) 
 5. 9. 17.00 vernisáž výstavy obrazů 
Věry Vyčítalové (KCMT)
 13. 9. 20.00 – KONCERT – Hudeb-
ní koktejl s příchutí lásky a vášně – Kara-
melija (KCMT) 
 17. 9. 18.00–21.00 Podvečerní 
tančírna se skupinou „Hvězdný prach“. 
(KCMT)
 19. 9. 19.00 – Zastavení u Matky 
Terezy – Josef Pazderka, šéfredaktor 
Aktuálne.cz a bývalý zpravodaj ČT, s té-
matem: Fake news z pohledu novinář-
ské praxe. (KCMT)
 5. 10. FARNÍ DEN – Chodovská 
pouť – 10.00 mše svatá – následuje 
společné agapé, hry, táborák, divadlo 
pro malé i velké (kostel sv. Františka na 
Chodově) 

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NABÍZÍME
PRO DOSPĚLÉ
 Kavárna CAFÉ TEREZIE
 Knižní obchůdek 
 Taneční – taneční škola Brožovský 
 Cvičení nejen pro seniory 
 Angličtina JMAK
 Páteční bohoslužba slova (nejen) 
pro seniory s následným setkáním 
 Keramika SEN pro seniory – ponděl-
ní dopoledne. Jana Domšová (janadom-
sova@gmail.com nebo 603 281 864 ) 
PRO DĚTI:
 Výuka náboženství pro děti 0–15 
let. Viz www.kcmt.cz/zivot-farnosti
 Keramické kurzy pro děti, začátek 
v říjnu. 
 Dívčí skautský oddíl Sněhová vloč- 
ka. Přihlášky a informace Lucie Skrče-
ná L.Skrcena@seznam.cz. Tel.: 721 770 
421. 
 Sportovky KSK – pro kluky. Křesťan-
ský sportovní oddíl.
Bližší informace najdete na www.kcmt.cz. 

KCMT



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
 6. 9. FILMOVÉ ODPOLEDNE
Klub se promění na kino, kdy se budou 
promítat dva filmy, a proběhne soutěž ve fil-
movém kvízu. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, zdarma a bez přihlášky.
 13. 9. DNY PRAHY 11 
Páteční odpoledne nás najdete na akci Dny 
Prahy 11, kdy pro vás budeme mít připraven 
výtvarný workshop. Akce je veřejná, zdarma 
a bez přihlášky. 
 20. 9. LASERGAME
Odpoledne plné adrenalinu nám zajistí akce 
lasergame. Akce je určena pro děti a mládež od 
6 do 15 let, s přihláškou. 
 25. 9. NAROZENINY DIXIE
Pojďte s námi oslavit narozeniny našeho bratr-
ského klubu Dixie. Čeká nás mnoho zábavných 
aktivit. Akce je určena pro děti a mládež od 
6 do 15 let, zdarma a s přihláškou.
 27. 9. MALOVÁNÍ NA TEXTIL
Přijďte si s námi ozdobit látkovou tašku nebo 
tričko. Nachystané pro vás budeme mít tašky, 
tričko je potřeba si donést vlastní. 
Akce je určena pro děti a mládež od 6 do 15 
let, zdarma a bez přihlášky. 
 23.–27. 9. TÝDEN NÍZKOPRAHŮ= DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Navštívit nás můžete přímo v klubu v pondělí 
23. 9., v úterý 24. 9. a ve čtvrtek 26. 9., vždy 
v čase 13:00–19:00. Ve středu 25. 9. a v pátek 
27. 9. se můžete v rámci dnů otevřených dveří 
účastnit klubových akcí. 
Během této doby si můžete vyzkoušet, jak 
klub funguje, promluvit si s pracovníky o tom, 
jak služby fungují, a vyptat se na vše, co vás 
zajímá. Každý den bude přichystán program: 
eko výroba šperků, tetování airbrush a papírová 
výroba. 

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Zájmové činnosti alias „kroužky“ probíhají každý 
den od pondělí do čtvrtka v čase 17:00–18:00.
Pondělí: pohybové aktivity (jugger), úterý: 
výtvarná dílna, středa: zahrádkaření, čtvrtek: 
pohybové aktivity (fotbal).

NZDM KLUB  
YMKÁRIUM
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AKCE
 2. 9., od 8.00: Zápis do kroužků na 
nový školní rok 2019/20.
 5. 9., 15.00-19.00: Hurá začínáme…za 
školou s DDM JM. Slavnostní zahájení škol-
ního roku. Centrální park u metra Háje.
 7. 9., 10.00-18.00: Sporťáček. 
Festival sportu pro děti. Hamr Braník.
 15. 9., 10.00-16.30: Rodinná výzva. 
Sportovní závod pro rodiny s dětmi. Centrál-
ní park u metra Háje.
Podrobné informace naleznete na webu  

www.ddmjm.cz. DDM JM si vyhrazuje právo na 

změnu programu.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
 Jóga děti 3-6 let – pondělí 16.00–17.00
 Jóga – pondělí 17.00–18.00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18.00–19.00
 Fyzio & Core – pondělí 19.20–20.20
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20

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

FYZIOKLINIKA

Vystavující: Dagmar Langová
Název výstavy: materie – cesta 
(fotografie)

4. 9. – 30. 9. 2019

Budova radnice ÚMČ Praha 11,  
Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno:  
po a st: 8:00–17:30 hod.,  
út, čt: 8:00–15:30,  
pá: 8:00–14:00

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.
AKCE
 10. 9. 16:00–19:00 TURNÁJEK VE STOL-
NÍM FOTBÁLKU. Poměřme síly v oblíbené hře 
o drobné ceny. Ukaž, že na to máš!
 24. 9. 11.00–19.00 DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. Otevíráme dveře veřejnosti - přijďte se 
seznámit a zjistit, jak pracujeme. Drobný dopro-
vodný program a občerstvení zajištěno. 
 26. 9. 14.00–19.00 DOBYTÍ JIŽNÍHO 
PÓLU VOL. 19. Tradiční akce určena převáž-
ně mladým lidem z Jižního Města, ale otevře-
ná i široké veřejnosti, nabízí zajímavý program 
plný workshopů pod širým nebem. Vrcholem 
bude vystoupení interpretů z Blakkwood re-
cords. Místo konání: Centrální park na Hájích; 
v případě deště: Klub Jižní pól.
 V průběhu měsíce se budeme hravou for-
mou bavit o tématu BEZPEČNÝ SEX – pro-
střednictvím diskusí a her předáme mladým 
lidem informace, díky kterým mohou minimali-
zovat rizika spojená se sexuálním životem. 
NABÍZÍME
Wifi • Stolní fotbálek, šipky • Deskové hry 
• Hudební aparatura • Doučování • Možnost 
se něco dozvědět, naučit, vyzkoušet si něco 
nového • Sport • Filmy • Hudba • Vaření,  
• Zdarma, bez alkoholu, drog a agrese, 
s respektem
Nemusíš se registrovat, prostě přijď!
Pro aktuální informace o programu a ote-
vírací době sledujte náš FB profil a Insta-
gram: Klub Jižní pól a Terén Jižák

NZDM KLUB JIŽNÍ PÓL

Kulturní přehled září

vycházející 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.
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, 
cvičení podporující protažení zatěžovaných 
svalových skupin, prevence bolestí zad a re-
laxace pro dobrou psychickou pohodu, út, čt 
18.00.

Více informací na 
http://benjaminklub.webnode.cz
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Mateřská škola Anny Drabíkové přijme  
od září 2 asistentky pedagoga na 0,50 úvazku. 

Informace na telefonu 602 682 148.

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

JITKA VÁLOVÁ – 
KNIŽNÍ ILUSTRACE 
Od 9. 9. do 5. 10. 2019

Výstava připravená pro foyer opa-
tovské Artotéky se soustřeďuje na 
výběr knižních ilustrací Jitky Válové 
(1922-2011). Málokdo si dokáže 
představit, kolik skic a studií knižním 
ilustracím předcházelo. Klasické ško-
lení na pražské UMPRUM u Emila 
Filly malířku naučilo, že je potřeba 
pochopit povahu, pohyby a skryté 
provázanosti zobrazovaného. Do 
světa tohoto soustavného a něk-
dy až bolestně nekonečného 
hledání se aktuální výstava pokouší 
nahlédnout. 

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

KINO KLUB ZAHRADA 

Po prázdninové přestávce začínáme opět 
promítat! Začátky v 19 hod., není-li uve-
deno jinak.

2. 9. / 18.00 Malá čarodějnice 
9. 9. Teroristka 
16. 9. Co jsme komu zase udělali?

 
 
 
 
9. 9. Diego Maradona
16. 9. Zelená kniha 

GRILOVÁNÍ BEZ HRANIC IV. 

19. 9. / 16:00–21:00 
Čtvrté pokračování úspěšné akce, ten-
tokrát na indonéský způsob. Dětské hry 
a výtvarná dílna, indonéský batik, koncert 
kapely Hello Danny. Indonéské speciality, 
grilování. Akce se koná za každého poča-
sí. Akce byla podpořena dotací Minister-
stva vnitra.

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU 

8. 10. / 19:00 
Komedie plná překvapivých zvratů o pa-
řížském dobrodružství venkovana ze za-
padlého provinčního městečka, který se 
jednoho dne rozhodne překvapit svou 
dceru a navštívit ji v Paříži…
Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že 
jeho milovaná dcera již nepracuje v po-
jišťovně, ale pohybuje se jako společnice 
ve světě velké politiky a obchodu, ve kte-
rém se rázem ocitá i on. V tomto spleti-
tém prostředí se tatínek rychle zorientuje, 
a když okouzlí manželku svého nejvyš-
šího šéfa, zcela to změní jeho život, bu-
doucnost dcery, a dokonce i složení vlády. 
Rozjede se uragán záměn a komických 

situací, které neberou konce.
V hlavní roli Petr Nárožný. Dále hrají: Jar-
mila Švehlová, Simona Postlerová nebo 
Miroslava Pleštilová, Jan Šťastný nebo 
Jan Čenský a další. 

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA 

17. 10. / 20:00 
Přední česká kapela a špička českého 
folk & country, která mixuje několik hu-
debních stylů - bluegrass, folk i rock, za-
hraje opět v KC Zahrada. Druhá tráva 
působí na hudební scéně již 28 let! 

V současné době hrají ve složení Ro-
bert Křesťan, Luboš Malina, Luboš 
Novotný, Radek Hlávka, Tomáš Liška 
a Martin Novák. Nenechte si ujít!

KURZY A KROUŽKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Výtvarné kurzy začínají v týdnu od 2. 9., 
ostatní kroužky pro děti a dospělé 
v týdnu od 9. 9. Zájemci mají možnost 

vyzkoušet si jednu lekci zdarma. Bližší 
informace na www.kczahrada.cz 

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

Kompletní program na www.kczahrada.cz

COUNTRY VEČER U OHNĚ 

26. 9. / 19:00 
Opět pro vás chystáme večer plný coun-
try a trampských písní u táboráku s opé-
káním buřtů. U něj vám bude hrát místní 
kapela Knokaut. Přijďte do Zahrady na 
stylové zahájení hudební sezóny. Buřty 
zajištěny!
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Kytarový večer na Chodovské tvrzi 

19. 9. / 19.00 
Dva kytaroví mágové, kteří se poprvé se-
tkali na světových dnech Europinoy 2019 
v Manile, dva rozdílné světy, přesto spo-
lečný „rytmus“ a radost z improvizace. 
V rámci turné čtyř českých koncertů vás 
čeká nezapomenutelný večer plný fla-
menca a netradiční hudby několika konti-
nentů. Alex Alcaraz Fernàndez – fenomén 
současné španělské klubové scény, Lukáš 
Sommer - kytarový virtuos, jehož autor-
ský kytarový recitál získává u nás i v za-
hraničí stále větší pozornost. 

Jazz klub Tvrz: Petr Kalfus trio 

26. 9. / 20.00 
Kapela je složena z vynikajících muzikan-
tů dlouhodobě etablovaných na české 
i zahraniční jazzové scéně. Muzikanti pů-
sobí v kapelách jako např. Jazz Dock Or-
chestra, – 123 minut, Vertigo Quintet 
a řadě dalších. Petr Kalfus studoval sa-
xofon a absolvoval na hudební akademii 
v polských Katovicích a ve studiu pokra-
čoval na HAMU v Praze. Pravidelně hra-
je v mezinárodním Big Bandu amerického 

jazzmana Eda Par-
tyky či Jazz Dock Or-
chestra a působí 
jako lídr mnoha men-
ších hudebních těles 
a uskupení. 

Účinkují: Petr Kalfus – saxofon, Jan Andr 
– Hammondovy varhany, a Daniel Šoltis 
– bicí.
Trio zahraje svoji autorskou tvorbu a sa-
mozřejmě nebudou chybět i jazzové stan-
dardy. (Kapacita klubu omezena!)

Úžasných 70 let společné-
ho života – platinovou svat-
bu – oslavili na Chodovské tvrzi 
21. 6. 2019 manželé Růžena a Ja-
romír Brandýsovi.

Diamantová svatba (60 let)  
manželů Stiborových se konala  
19. 6. 2019 na Chodovské tvrzi.

Diamantovou svatbu (60 let) oslavili 
manželé Hrabicovi dne 21. 6. 2019 
na Chodovské tvrzi.

7. 6. 2019 oslavili na Chodov-
ské tvrzi zlatou svatbu manželé 
Strakošovi.

Paní Margita Habancová oslavila 
7. 7. 2019 kulaté jubileum 100 let. 
Blahopřejeme!

Zlatou svatbu na Chodovské tvrzi 
oslavili 19. 7. 2019 manželé Jiřina 
a Josef Pikovi.

V domácím prostředí oslavili 60 let 
společného života manželé Kopečtí.

Životní 

jubilea 

Český konstruktivismus 

11. 9. – 3. 11. 2019 
Obrazy, sochy, grafika

Velká galerie Chodovské tvrze uvádí 
prodejní výstavu předních českých vý-
tvarníků období tzv. českého konstruk-
tivismu od 60. let minulého století.
Zastoupeni jsou: Václav Boštík, Hugo 
Demartini, Milan Grygar, Jiří Hilmar, Jiří 
Kolář, Stanislav Kolíbal, Radoslav Krati-
na, Jan Kubíček, Alena Kučerová, Franti-
šek Kyncl, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, 
Vladislav Mirvald a další. 
60. léta minulého století představova-
la – nejen u nás - zlomovou dekádu, pro 
niž byl charakteristický technický po-
krok a rostoucí víra v něj, stejně jako 
sílící optimismus. S „novou dobou“ při-
šla i „nová estetika“. Již před polovinou 
60. let se tak na domácí výtvarné scé-
ně začaly prosazovat neokonstruktivis-
tické prvky, které se hlásily k technice 
a dynamice moderní doby. Jasné tvary, 
pestré barvy a přehlednost se staly ty-
pickými vizuálními projevy. Matematický 
princip řádu však zjemnila a doplnila též 
rovina duchovní, intelektuální a emocio- 
nální. Tyto tendence v českém umění 
reprezentují díla autorů spjatých pře-
devším s činností skupiny Křižovatka 

(1963) a s přelomovou výstavou Nová 
citlivost (1968), vymezující se proti teh-
dejšímu dalšímu proudu – existenciálně 
laděnému informelu.

17. 9. a 15. 10. Komentovaná prohlíd-
ka - od 18.00 



Truchlohra o králi Václavovi 
Koncem vlády Václava IV. vyrostl 
v Kunratickém lese králův Nový hrad. 
Václav IV. naň jezdíval dnešním naším 
územím. Před 600 roky, v červenci a sr-
pnu 1419, na hradě umíral, což připomí-
ná „truchlohra“. Text byl krácen. Ocitáme 
se v závěru první části.

Král Václav IV. (ke své společnosti): Hleď-
te všichni vůkol. Za lesy tam dole nena-
jdete koukol, zato žírná pole. A na obzoru 
Praha. Město krásné, až člověk žasne… 
taky zlomyslné, obojího plné. … Jako 
ženy, Čeňku, rci … a stejně srdci dra-
hé. Tady jen vísky malé… Kdož ví? Mož-
ná jednou bude Čechů mnoho a z vesnic 
města vzejdou. Třeba až sem Praha roz-
táhne se… 
Čeněk z Vartemberka: To by byla veta lo-
vům v lese. Z toho mám až kůži husí.
Šašek: Jsi snad z Libuše? Lidé přece by-
dlet musí. … 
(Do idyly vpadnou měšťané se zprávami 
o srocení na vrchu Burkováku) Nepřidá-
me tobě klidu. Tisíce tam byly lidu. Po-
slouchali jsme zpoza hloží. Útoky se na 
tě množí. 
Král: Purkmistře, už tedy vím, jaký vítr 
duje, co v království se kuje… co poví-
dá se o mně, jaké chovám zmije v tomhle 
českém domě. Ach lidé, jak jsem vás se-
znal! Jak kdybych vás nikdy neznal a vy 
mě! (Raní ho mrtvice.) Světe, radši adieu! 
(Upadne.) 
Přítomní: Král snad umírá! Hrůza! Po-
mozte! (Panoš a 1. zbrojnoš rozkládají 
„lůžko“, krále na ně přenášejí a ukládají.)  
 …
Smrtka: (Zacinká a oznámí:) Část druhá – 
16. srpna. Když králi do žil pronik dobrý 
lék, on ožil. Chtěl hned v zemi zjednat po-
řádek a řád. Však už dávno nebyl mlád. 
Sil nezbylo. Necelé čtyři týdny ještě vlád. 
Vavřinec, kronikář: Jak ten čas letí, srpen 
už je v polovině. Po žních mají v horách, 
natož na rovině. Jak je králi? 
Čeněk: Stále hůř. Nový lékař, z Arábie, má 

tváře strachy bílé a nic neslibuje už. 
Královna Žofie: Václave, Václavíčku, choti 
můj, při mně stůj, posečkej chviličku! Král: 
Vše marné, opustím tě hned. Jsem už 
stár, vlád jsem přes čtyřicet let.
Královna: Tvoje vláda těžká byla, žádný 
med, každého by unavila, jak by smet. 
Zůstaň ale ty tu se mnou, poshovíme 
sobě jednou. 
Král: Už, má paní, po všem veta, zříkám 
se já tuto světa. Čeňku, ty jí budiž k ruce.
Vládnout bude ona předce. (zemře)
Královna: Ach ouvej. Proti smrti nic ne-
zmohu, muži svému nepomohu. Ač pro-
kazoval mnohou vlohu, měl víc vlastní ži-
vot rád. Ten mu nyní navždy vzat. 
Když ne králem, moh jsi možná dobrým 
učitelem býti. Už však skončils svoje žití.
A co já, nebohá? Vládnout? Chá! Chci 
kdes o samotě dlít, se vzpomínkami být.

Vavřinec: Trůn je prázdný. Slávo králov-
ství, hasni! Na obzoru že se jasní? To 
není slunce, to je požár… a stále větší! 
Vše on změní. Co bylo, nebude … už ani 
není.
Smrtka: V ten teskný den po půli srpna 
zněla i další slova trpná. Proč dál příběh 
vinout? V života hře vše mře. Tohle mů-
žem minout.

Šla léta. Hrad zanikl a téměř zmizel. Vrch le-
sem zarostl, na úbočích lomy. Na polích za 
lesy svízel a domy, domy, domy. Však mi-
lenci se raději vyhnou městu. Na strmý vrch 
ti pořád znají cestu. (zazvoní – KONEC) 

Souhlas se zveřejněním úryvků truchlo- 
hry dal její autor Jiří Bartoň.

 Jiří Bartoň 

24 Život na Jižním Městě

Kdysi a později 

Na novohradské zřícenině sehráli krčští žáci pro Otvírání studánek v r. 1999 jednoaktovku o návštěvě kněžny Beatrix Burgundské. V dubnu 
2009 kunratický dramatický kroužek Mgr. O. Králové sehrál truchlohru. 

Smrtka nad králem  Foto: 3x archiv autora.

1.–4. 
dubna

1999

2.–25. 
dubna

2009
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Zamiř výš, hraj basketbal!
Basketbal je krásný sport a v naší zemi zažívá nyní velký boom, když se česká mužská 
reprezentace probojovala po 37 letech na mistrovství světa! Mládežnické reprezenta-
ce sbírají medaile na letních mistrovstvích Evropy a my jsme hrdí, že v dresu české re-
prezentace bojuje již sedmý z našich supích odchovanců! Také ty si můžeš hru pod be-
zednými koši vyzkoušet a zjistit, zda tě chytí za srdíčko... Basketbalový klub Jižní Supi 
pořádá na Jižním Městě nábor mladých basketbalistů do žákovských a minižákovských 
kategorií (ročníky narození 2006 až 2012). Přijď si zastřílet na koš na libovolný trénink 
v průběhu září do našich tělocvičen ZŠ Chodov, ZŠ Kupeckého a Sokol Petrovice. Po-
drobný tréninkový rozpis jednotlivých kategorií se dozvíš na webu www.jiznisupi.cz,  
telefonu 604 983 100 či na e-mailu jiznisupi@seznam.cz. Potkat se můžeme také 
15. 9. na Rodinné výzvě v rámci Dnů Prahy 11. Tak neváhej a přidej se k nám – třeba 
nám pomůžeš získat další medaili z mistrovství republiky... nebo se z tebe stane další 
reprezentant, kdoví ;-) Zamiř výš, hraj basketbal za Jižní Supy!  www.jiznisupi.cz

Florbal je sport i pro holky
Florbalový klub Ivanti Tigers Jižní Město, úřadující mistryně republiky v juniorské ka-
tegorii, hledají hráčky od 5 let, které baví sportovat v kolektivu stejně starých hráček. 
Jsme florbalový klub, který se zaměřuje na dívčí florbal, a máme mládežnické kate-
gorie od elévek do juniorek. Tréninky pro mladší kategorie probíhají 2x týdně, pro 
starší 3–4x týdně podle výkonnosti hráček. U mladších děvčat se kromě florbalo-
vých dovedností zaměřujeme na všeobecný pohybový rozvoj s prvky gymnastiky 
a atletiky. U nás si vybere hráčka, která má ambice hrát jednou florbal na nejvyšší 
úrovni, i hráčka, která bere florbal třeba jako doplňkový sport nebo ještě není roz-
hodnuta, který sport si vybrat jako hlavní. Umíme vytvořit ideální podmínky pro obě 
varianty. Neváhejte a přijďte si během září zdarma vyzkoušet tréninky v hale SH Již-
ní Město, Květnového vítězství 52. Tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek od 16:00 ho-
din a začínáme hned v úterý 3. 9. V případě zájmu kontaktujte hlavní trenérku klubu 
Karolínu Šatalíkovou, tel.: 608 508 967, e-mail: satalikova@tigersflorbal.cz nebo 
rovnou přijďte na jeden z tréninků. 

Nejvyšší florbalové soutěže startují
O víkendu 14. a 15. září startují nejvyšší florbalové soutěže a Jižní Město v nich 
opět bude mít prostřednictvím svých dvou klubů řadu zástupců, kteří budou bojovat 
o nejvyšší příčky. Týmy FAT PIPE FLORBAL CHODOV budou k vidění v nejvyšších 
soutěžích mužů, žen, juniorů i juniorek a budou obhajovat čtyři semifinálové účasti 
a dvě medaile. Týmy Ivanti Tigers Jižní Město nastupují do soutěží žen a juniorek, ve 
které budou obhajovat mistrovský titul.  www.tigersflorbal.cz

Chcete mít doma tanečníka  
či tanečnici? 

Taneční klub SPARTA PRAHA pořádá 
v pondělí 16. 9. v 16 hodin zápis dětí 
ve věku 5 až 11 let do kroužku latin-
skoamerických a standardních tanců. 
Součástí zápisu bude ukázková hodi-
na, kde si děti mohou tanec vyzkou-
šet a poznat naše lektory. Zápis pro-
běhne v tělocvičně Gymnázia Opatov, 
vstup z ulice Křejpského 10. Více info 
na www.tksparta.cz nebo na tel.:  
602 173 088.

Skautský oddíl Krhúti hledá kluky ve věku 8–14 let
Chceš stavět indiánské tee-pee, přespat v lese nebo rozdělat oheň bez sirek? Jezdit 
o víkendech na výpravy do přírody? Zkusit vodu, kola, hory? Přijď do našeho skaut-
ského oddílu. Pořádáme pravidelné víkendové akce, jednou týdně máme schůzky, 
v létě tě čeká tábor. Je ti deset až jedenáct let? Nabízíme ti činnost ve velkém oddí-
le. Je ti sedm, osm, devět? Nabízíme ti odlehčený program vlčat. 
Fotogalerie: www.krhuti.cz a www.facebook.com/krhuti.
Kontakt: RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723 181 880, e-mail: krhuti76@gmail.com

Stovky šťastných dětí
Sport má přinášet radost a uspokojení a má formovat dobré vlastnosti dětí, aby 
byly v životě úspěšné. Jedním takovým sportem, kde je základem spolupráce, důvě-
ra a vytrvalost, je sportovní cheerleading. Právě na Jižním Městě má základnu nej- 
úspěšnější klub na české cheerleadingové scéně Join New Spirit AllStars (dále JNS). 
Má za sebou skvělou a úspěšnou sezonu. JNS ovládlo mistrovství republiky 2019! 
Celkem na MR soutěžilo 11 týmů s klubovou příslušností JNS a všechny se umístily 
na medailových pozicích. Děti zažily pocity radosti, úspěchu a sklidily plody důsled-
né a dlouhodobé spolupráce. Všech 270 sportovců z JNS ve věkových kategoriích 
od 3 let si odneslo na krku z mistrovství republiky medaili. V září začíná nová sezona 
2019/20 a už se těšíme, jaké zážitky dětem a mladým lidem v JNS přinese. Jedno 
je jisté. Budou se bavit, budou sportovat a s medailí nebo bez ní budou šťastní, pro-
tože sportují s radostí a v motivujícím prostředí.  N. Míková

Po roce je tu zpět Podzimní 
cyklokros v Centrálním parku

Cykloturistický oddíl UFO vás opět zve 
na další Podzimní cyklokros! Vezměte 
svou rodinku a kamarády a přijďte si 
s námi zajezdit a zasoutěžit o krásné 
ceny. Nezapomeňte ani na nejmladší, 
pro které je zavedena speciální katego-
rie odrážedel. Vítáni jsou všichni nad-
šení sportovci! Závodníci budou podle 
věku rozděleni do příslušných věko-
vých kategorií a podle toho je bude 
čekat určitý počet kol. Tak neváhej-
te a dorazte! Budeme se na vás těšit 
2. 10. v Centrálním parku poblíž stani-
ce Opatov.
Ufo pořádá nábor nových členů, hlav-
ně právě Nejmladších – nové generace.
Takže pokud chodíš do druhé až třetí 
třídy ZŠ, rád jezdíš na kole, chceš se 
naučit spoustu věcí a poznat nové ka-
marády, přijď i s kolem v jakoukoli škol-
ní středu v půl páté odpoledne na plá-
cek před Gymnázium Evolution Jižní 
Město v Tererově ulici a uvidíš! 
 www.oddilufo.cz

Volejbalová přípravka 
SKŠ ZŠ Mikulova Praha

Jeden z největších oddílů dívčího vo-
lejbalu v Praze hledá posily. Chceš po-
znat další kamarádky a naučit se něco 
nového? Hledáme právě tebe do vo-
lejbalové přípravky! V současné době 
hrají naše družstva soutěže minivolej-
balu, Český pohár žákyň, Přebor Pra-
hy žákyň, ligu juniorek a ligu kadetek. 
Hledáme dívky narozené od 1. 7. 2008 
do 30. 6. 2013, starší případně také, 
ale jen s předchozí sportovní průpra-
vou. Tréninky: pondělí a středa 15:30–
17:00, s sebou boty do tělocvičny, 
kraťasy, tričko, pití. Kde trénujeme: tě-
locvičny základní školy. Kontakt: trenér-
ka: Petra Lepičová, tel.: 603 742 685, 
e-mail: petra.sehn@email.cz. 
 www.mikulovka.estranky.cz



• Hlava na hlavě. Brzy i na Praze 11? | V červen-
ci byli Jihoměšťané zhrozeni z výluky metra v úseku 
Kačerov - Pr. povstání. Všichni si oddechli, když me-
tro C začalo opět jezdit. Pohoršujeme nad dočas-
nou tlačenicí v metru a přitom si neuvědomíme, že 
stejný (nevratný) jev se žene na Prahu 11! Stanice 
metra Opatov bude obestavěna mohutným kance-
lářským komplexem Nový Opatov pro 10 tis. lidí, ve-
dle něj se chystá více než 400 bytovek v objektech 

Opatov / Sandra. I metro Roztyly (všechny stanice 
mají JEDEN výstup) bude pravděpodobně brzy obklo-
peno kancelářským centrem a tisíci novými byty pro 
bohaté (magistrátní politik z P11 je uličnicky nazývá 
„byty pro mladé”). Metropolitní plán navrhuje výstav-
bu hnízd mrakodrapů (až 27 pater) na stanicích me-
tra Háje, Opatov, Chodov i Roztyly. Na školních po-
zemcích mají vyrůst hojně navštěvovaná komerční 
sportovní centra (k čemu budou občanům P11 dvě 

specializované curlingové haly?), vedle nich další fot-

balové stadiony, údajně i atletická hala – i sem budou 

tisíce lidí dojíždět auty. Nad přehradou se developer 

pokouší zkompletovat pozemky pro výstavbu hotelo-

vého areálu a nového sídliště v perimetru přírodního 

parku Hostivařské přehrady. Přibude více baráků, více 

lidí, více aut…

 Martin Farmačka, HPP 11
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• Zástavba parkoviště Hrdličkova–Blatenská 
znovu ožívá | V roce 2010 prodala MČ veřejné 
parkoviště Hrdličkova–Blatenská soukromému in-
vestorovi. Ten v roce 2011 přišel se záměrem Na 
Výhledu, který měl zastavět parkoviště a louku 
u MediCentra 4 domy. Jako odezva vznikl spolek, 
Ochrana Roztyl, jehož jsem členkou. Spolek a ob-
čané podali připomínky do procesu EIA, na které 
investor zřejmě nechtěl reagovat přepracováním 

projektu, a tak záměr usnul. Místním se navíc po-
dařilo u soudu zrušit pro záměr vydanou úpravu 
územního plánu. Nyní záměr znovu ožívá pod ná-
zvem Bytový park Horní Roztyly. Bohužel je jiná 
doba. Vzhledem k novelizacím zákonů o životním 
prostředí a stavebního nepůjde záměr do procesu 
EIA a spolky se nemohou účastnit územního a sta-
vebního řízení, zrušilo se proslunění bytů. O to více 
musí občané požadovat po radnici, aby hájila jejich 

zájem. O záměru jednal červnový výbor pro územní 
rozvoj, kam dorazili zástupci místních občanů. Ob-
čané také podepisují petici (více na webu HPP11) 
za zachování parkoviště a úpravu opět předimen-
zovaného záměru. I na základě těchto skutečností 
výbor jednání o záměru přerušil. Obyvatelé Roztyl, 
nejen v tomto případě, ukazují, že jim na prostředí 
v okolí jejich domovů záleží. 
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

• Podpořte E-petici Nesouhlas s přestavbou ko-

telny Gregorova na bytový dům a se zahušťová-

ním sídliště Roztyly | Najdete ji (spolu s E-peticemi 

proti dalším stavbám) na webu HPP11. Děkuje-

me všem, kteří nás podpořili v peticích nebo pří-

mo na červencovém jednání Výboru pro územní 

rozvoj, jež praskalo ve švech. Členové Výboru za 

ANO, JM-ND a SPD ignorovali protesty těchto ob-

čanů i petici s 500 podpisy a podporou 25 SVJ/BD 

a doporučovali (nakonec marně) schválit přestavbu 

kotelny na 9patrový dům! Výbor také doporučil vý-

stavbu 12patrového bytového domu Skansky v ul. 

U Kunratického lesa, přestože je navrhováno velmi 

problematické dopravní napojení a objekt výrazně 

převyšuje okolní zástavbu. Takto si naši reprezen-

tanti představují „přiměřený rozvoj“. HPP11 dů-

razně žádá vedení radnice o zlepšení informování 

obyvatel o chystaných stavebních záměrech, a to 

obesílat předsedy SVJ/BD, zveřejňovat termíny 

jednání veřejných výborů v Klíči, organizovat jedná-

ní výborů ve větších prostorech a organizovat se-

tkání občanů přímo s investory. Sledujte program 

zastupitelstva 12. 9., kde budou zřejmě projedná-

vány další změny územního plánu v P11 v lokali-

tách Na Jelenách, Türkova (Globus), Gregorova/

Krejnická apod. Více na FB a webu HPP11.

 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• Podpoříte hřiště pro školáky nebo čisté tráv-
níky? | Na přelomu září a října se uskuteční hlaso-
vání v projektu participativního rozpočtu Spolu za 
lepší 11. V rámci něj můžete sami rozhodnout, co 
se na JM zlepší. Bez ohledu na to, jestli fandíte 

přírodě ve městě, novým sportovištím nebo zastí-
nění pískovišť, moc vás prosím o jedno – zúčast-
něte se hlasování! Jen tak budou totiž k realizaci 
vybrány ty návrhy, o které doopravdy stojí obyva-
telé celého JM a ne jen hrstka lidí nějaké zájmové 

skupiny. Navíc čím více lidí bude hlasovat, tím 
menší je pravděpodobnost, že někdo hlasovací 
systém zneužije. Jsou to peníze nás všech, tedy 
i vaše. Spolurozhodujte o nich i vy! 
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Názory zastupitelů

• Stavba Aréna ledových sportů ve slepé ulič-
ce | V r. 2014 přišli zástupci fy AR Delta na ZMČ 
Praha 11 s myšlenkou vybudování haly s ledo-
vou plochou na školním hřišti ZČ Ke Kateřinkám. 
Halu slíbila firma postavit z vlastních zdrojů, bez 
jediné koruny z veřejných zdrojů. Zástupce firmy 
mluvil o „frontě zájemců“, kteří chtějí do haly in-
vestovat. Po pěti letech od tohoto slibu zaháji-
la s velkou slávou firma v květnu 2019 stavební 

práce, aby je hned v červnu zastavila. Proč? Fy AR 
Delta se obrátila na Prahu 11 se žádostí o spo-
lufinancování, původně soukromý projekt najed-
nou začal vyžadovat veřejné prostředky. Stavba 
haly tolik vychvalovaná starostou Dohnalem (Pi-
ráti), ředitelkou ZŠ Kateřinky Janečkovou (STAN) 
nebo radním Prokopem (ANO) se tak ocitá ve sle-
pé uličce. Celkové náklady na výstavbu haly mají 
činit 210 mil. Kč. Z toho má činit vklad AR Delta 

35 mil., na MČ Prahy 11 je požadováno rovněž 
35 mil. a zbývajících 140 mil. tvoří údajně půjčka 
fy AR Delta u bank. Hnutí pro Prahu 11 je od sa-
mého počátku proti záměru haly likvidující školní 
hřiště, haly v nevhodné lokalitě, haly stavěné pro-
ti vůli občanů z okolí. Požadavek soukromého in-
vestora na veřejné peníze pak jen potvrzuje kon-
troverzi této stavby.
 Ing. Ladislav Kos st., HPP 11

Život na Jižním Městě

• 3x výstavba na CHODOVĚ | Hned tři nové bu-
dovy mají vyrůst na chodovském sídlišti či v jeho 
těsné blízkosti: ubytovna a bytový dům Vojtíško-
va (na místě bývalé kotelny - žlutý komín), bytový 

dům U Kunratického lesa (u kr. objezdu na rohu 
červeného sídliště) a další část OC Chodov – ve-
dle polikliniky, namísto (slibovaného) parčíku. A na 
Roztylech mají být další... Chcete-li se dozvědět 

o chystané výstavbě a o tom, co vám přinese, víc, 
sledujte webové a facebookové stránky HPP 11 
nebo pište na hovorkovai@praha11.cz. 
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – 2. pololetí 2019
Odbor životního prostředí ÚMČ Pra-
ha 11 oznamuje, že velkoobjemové kon-
tejnery na bioodpad (BIO VOK) budou 
ve 2. pololetí 2019 přistaveny na Již-
ním Městě v níže uvedených termínech. 
Službu organizuje a hradí ze svého roz-
počtu hl. m. Praha, BIO VOK přistavuje 
společnost MIKAPA plus, s.r.o. Do BIO 
VOK mohou občané hl. m. Prahy zdar-
ma odkládat biologicky rozložitelný od-
pad (bioodpad) rostlinného původu ze 
zahrad (listí, tráva, větve, neznečiště-
ná zemina apod.), případně kuchyňský 
bioodpad rostlinného původu. Vysbí-
raný bioodpad bude materiálově vyu-
žit (kompostování apod.). BIO VOK bu-
dou přistaveny ve stanovený termín na 
dobu 3 hodin, a to v sobotu nebo nedě-
li od 9:00 do 12:00 nebo od 13:00 do 
16:00, případně také v pátek od 15:00 
do 18:00, což je novinka. Pokud bude 
BIO VOK naplněn ještě před uplynutím 

stanovené doby přistavení, bude vymě-
něn za nový. Po celou dobu přistave-
ní je přítomna obsluha, která dohlíží na 

průběh sběru. Podmínky přistavení i cel-
kový počet BIO VOK stanovuje Magist-
rát hl. m. Prahy.

Exnárova × Otická 2. 11. (9–12)

Komárkova × Hněvkovská (u sportovní haly) 6. 10. (9–12), 16. 11. (13–16)

Kryštofova × Kazimírova
14. 9. (13–16), 4. 10. (15–18), 
26. 10. (9–12), 23. 11. (9–12)

Lažanského × 7. května 6. 10. (13–16), 16. 11. (9–12)

Mokrá × Zimákova
14. 9. (9–12), 5. 10. (13–16), 
25. 10. (15–18), 23. 11. (13–16)

Rujanská × Donovalská
7. 9. (13–16), 29. 9. (13–16), 
18. 10. (15–18), 3. 11. (9–12), 
23. 11. (9–12)

Stachova × V Hájích (u trafostanice)
15. 9. (9–12), 5. 10. (9–12), 
26. 10. (13–16), 22. 11. (15–18)

U Nové dálnice 9. 11. (9–12)

Výstavní × K Jezeru (parkoviště u TJ Háje) 29. 9. (9–12), 9. 11. (13–16)

Ženíškova × Květnového vítězství 2. 11. (13–16)
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• Jak je to s byty? | Jde o lokalitu v okolí OC Chodov. 
Původně ve třetí etapě dostavby OC Chodov měla 
být výstavba bytového domu. Ovšem bylo zahájeno 
územní řízení na změnu dostavby 3. etapy a místo 
bytů se mění plány na dostavbu komerčního objektu 
– IKEA, KIKA apod. To znamená, že dojde k dalšímu 
zatížení dopravy a zhoršení vlivu na životní prostředí. 
Na druhou stranu se ale prosazuje výstavba 42 bytů 

na pozemku mezi ulicí U Kunratického lesa a Holušic-
kou ulicí, blízko velké kruhové křižovatky u OC Cho-
dov. Pozemek patří Skanska Reality a.s. a dnes je 
zde louka, kterou nikdo neseká a neudržuje. Na tom-
to pozemku má vyrůst 12podlažní úzký dům s jed-
ním podzemním parkovištěm a čtyřmi stáními na po-
vrchu s problematickým vjezdem a výjezdem do ulice 
U Kunratického lesa, v blízkosti dnešního přechodu 

se semaforem. Bohužel, občané této lokality nejsou 
o tomto záměru informováni a Výbor pro územní 
rozvoj tento záměr schválil. Vím, že by se měla pod-
porovat výstavba bytů, ale proč se na jedné straně 
ruší (přitom se jedná o vhodnější lokalitu) a na druhé 
straně vzniká monstrum, které nezapadá do vybra-
né lokality?
 Alžběta Šafránková, HPP 11

• Zvýšení daně z nemovitosti říkáme jasné NE. | 
Rada MČ P11 dala souhlas k navýšení daně z ne-
movitosti o 100 %. Konečné slovo v tomto bude 
mít magistrát, nicméně pokud bude souhlasné 
stanovisko z MČ, není důvod tuto daň nenavýšit. 
Proč NE! Zodpovědný občan šetří vydělané a zda-
něné peníze, popř. celý život splácí nemovitost. 
Při nákupu znovu zdaní při převodu nemovitosti 
a znovu - již potřetí, zdaní v dani z nemovitosti, 

kterou chcete o 100 % navýšit? Při věkovém prů-
měru na P11 toto navýšení pocítí zejména starší 
občané, kteří již v současné době mají tak napnu-
tý rozpočet a nemohou vydělávat. Argument sou-
časné vedení MČ P11, že je potřeba navýšit příjmy 
P11, nám přijdou úsměvné, když vedení Prahy 11 
např. ani po více jak roce a půl není schopno pro-
najmout cca 50 nových bytů v Zahradách Opatov 
a mrhá trestuhodně s finančními příjmy MČ. Výčet 

takovýchto přešlapů za posledních 5 let je nespo-
čet. V řádech milionů měsíčně. Souhlas rady MČ 
P11 k navýšení daně z nemovitosti o 100 % za-
znělo bez jakékoli diskuze na zastupitelstvu, ko-
misích či výborech. Napadá mě podobnost s po-
hádkou Tajemství staré bambitky, kde jsou rádci, 
kteří vymýšlejí daň ze vzduchu či hlíny. Páni radní, 
pozor, ať nejste stejně směšní. 
  Ing. Petr Souček, JM-ND

• Horko na Jižním Městě | Vážení spoluobčané, 
věřím, že jste si – podobně jako já – pěkně užili léto. 
Nutno však říci, že Jižní Město si léto příliš neužilo. 
Ve dnech, kdy jsem byl doma, jsem to viděl kaž-
dý den. Množství uschlých stromků, vaky s vodou 
jen tu a tam, absence již tolikrát slibovaných vod-
ních prvků – pítek, mlžičů, brouzdališť pro jihoměst-
ské děti. Veřejná prostranství volající po opravách 

a údržbě, ke kterým se daly využít právě letní mě-
síce. A jaký mám jako zastupitel pocit z posled-
ních zastupitelstev? Kumulace funkcí, trafiky, pora-
denské smlouvy. Koaliční zastupitelé (Piráti/ANO/
ODS/TOP 09) hlasují „jako jeden muž“ naprosto 
bez uzardění i ve věcech jednoznačně negativních 
pro občany Jižního Města. Návrhy HPP 11 obvyk-
le neprojdou, resp. nebývají vůbec zařazeny. To je 

předem dáno, ať už jde o cokoli, bez ohledu na kva-
litu návrhu. Přál bych si, aby každý obyvatel Pra-
hy 11 někdy sledoval zasedání zastupitelstva, pro-
tože je na co se dívat. V negativním slova smyslu, 
bohužel. Od toho si slibuji lepší informovanost ve-
řejnosti a v budoucnu snad lepší správu Prahy 11. 
Přeji vám pěkné dny i vzpomínky na letošní léto! 
 Václav Tejkl, HPP 11

• Už to jede! Pirátská koalice schvaluje zástav-
bu zeleně v přírodním parku Hostivař-Záběhlice, 
ul. Výstavní, Praha 11 | Koalice Prahy 11 pod ve-
dením Pirátů (Piráti/ANO/TOP/ODS) schválila na 
zastupitelstvu 13. 6. 2019 podnět na změnu ÚP 
„lokalita Výstavní”. Při vstupu do přírodního parku 
Hostivař-Záběhlice se místo stávající funkce zeleně 
při ul. Výstavní budou rozhodnutím ZMČ P11 sta-
vět supermarket a restaurace. Jde o první z řady 

(bohužel) očekávaných rozhodnutí pirátské koali-
ce v neprospěch životního prostředí. Piráti změnou 
ÚP „Výstavní” porušují hned několik svých bodů vo-
lebního programu v oblasti územního rozvoje, např. 
že „Územní plány nesmí být psány dle zadání de-
veloperů”. Rada MČ pod vedením Pirátů uvádí jako 
oficiální důvody likvidace funkce městské zeleně 
(ZMK), důvody typické pro bémovské období vlá-
dy ODS = špína a bezdomovci. Hnutí pro Prahu 11 

je proti bezprecedentní změně ÚP v přírodním par-
ku Hostivař-Záběhlice a v tomto smyslu zastupite-
lé HPP11 vystupovali a hlasovali v červnu na Za-
stupitelstvu MČ P11. Změna porušuje hned několik 
usnesení, zejména to o veřejném zájmu z doby 
HPP11 na radnici. Požadujeme městskou zeleň ře-
šit její údržbou, úklidem, péčí a rozšiřováním, niko-
liv likvidací.
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

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

Reakce: Není mým cílem a ani nechci polemizovat s názorem paní zastupitelky Zdeňkové. Má na něj právo, a má tedy i právo prezentovat svůj subjektivní pohled na 
navrhovanou změnu ú. p. Rád bych ale k článku uvedl několik doložitelných skutečností. Navrhovaná změna, kterou se mění územní plán, nerozhoduje o výstavbě 
supermarketu nebo restaurace. Tento návrh prošel obvyklým schvalovacím procesem a podpořily jej nejen poradní orgány zastupitelstva MČ, ale i příslušné odbory 
úřadu MČ. Podnět je podložen urbanistickou studií předem projednanou s vlastníky okolních pozemků a odsouhlasenou vlastníky dotčených pozemků. Obsah pod-
nětu též plně koresponduje s připomínkou městské části k návrhu Metropolitního plánu týkající se této oblasti schválenou spolu s dalšími připomínkami usnesením 
ZMČ Praha 11 dne 21. 6. 2018. Dotčené území se nachází pouze částečně v přírodním parku Hostivař–Záběhlice, je sevřeno komunikací Výstavní, točnou autobusů 
MHD, fotbalovým hřištěm a obytnou zástavbou. V území se nachází parkoviště a čerpací stanice, jinak je zcela bez využití i bez zásadních přírodních hodnot. Změ-
nu neschvaluje MČ Praha 11 (to schvaluje její navržení), ale schválit ji musí Zastupitelstvo hl. města Prahy. Předtím projde připomínkováním poradními orgány a pří-
slušnými odbory HMP včetně těch, které se zabývají ochranou životního prostředí. Projednávání je vícekolové a veřejné. Doporučuji všem, které tato problematika 
zajímá, podívat se na webu MČ na příslušný materiál předložený na jednání zastupitelstva, kde je změna podrobně popsána, a toto porovnat s ortofoto mapou 
tohoto území pro představu, jaký je rozsah a kvalita zeleně, která bude touto změnou dotčena.
 Martin Sedeke, místostarosta MČ, s působností v oblasti územního rozvoje

Upřesnění redakce: stanovisko Rady MČ Praha 11 ke změně koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí naleznete v tomto čísle Klíče na str. 4.

Reakce Jakuba Lepše, místostarosty pro životní prostředí: Naše nová rada je ve funkci teprve půl roku, za tu dobu se samozřejmě nepodařilo zlepšit vše, co 
bychom rádi. Nicméně není pravda, že bychom přes letní měsíce zaháleli, stačí si přečíst „Novinky z oblasti životního prostředí“ na str. 8, a to se do nich samo-
zřejmě zdaleka vše nevešlo.
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz

• široká nabídka masa 
a masných výrobků z vlastní 
výrobny

• maso pro vás bouráme 
denně čerstvé

• nakládaná masa, špízy, 
selata, krůty, klobásy, 
špekáčky

• maso vám rádi upravíme 
zdarma dle vašeho přání

• každých 14 dnů akční cenová 
nabídka

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice 
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Suzuki Swift 1.0 BoosterJet SHVS: emise CO2 98–100 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,3–4,4 l/100 km. Suzuki Ignis 1.2 DualJet: emise CO2 107–108 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,7–4,7 l/100 km. Suzuki S-Cross 1.0 BoosterJet: emise CO2 
120–122 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 5,3–5,4 l/100 km. Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet: emise CO2 121–122 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 5,3–5,4 l/100 km. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

www.suzuki.cz

Ignis
nový

Swift
nový

S-Cross
nový

Vitara
nová

Pohoda nejen na vodě
Vozy Suzuki s inteligentním pohonem 4×4 AllGrip  

je radost řídit v jakýchkoli podmínkách

Řízení za deště může být stejně příjemné jako relax v bazénu. Suzuki Vám totiž 
nabízí kompletní modelovou řadu se systémem AllGrip, pohonem všech kol, 

který Vám dodá potřebnou jistotu a Vaši jízdu udělá bezpečnější bez ohledu na 
roční období, aktuální klimatické podmínky či povrch, po kterém jedete. 

Jezděte v pohodě, jezděte Suzuki.
RV
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Opatovská Pediatrie
Ordinační hodiny pro nemocné na našich pracovištích

Ordinace pro děti a dorost, Pediatrie

MUDr. Andrea Horáková
MUDr. Kateřina Konopásková   MUDr. Vítězslava Zikmundová

IČZ 14121000
www.opatovskapediatrie.cz

email: opatovskapediatrie@gmail.com
telefon: 720 342 842

ordinace pro nemocné
Pracoviště  

Opatovská 1763/11,Praha 4 -Opatov

Po 8:00 - 12:00
Út 13:00 - 16:00
St 8:00 - 12:00
Čt 13:00 - 16:00 
Pá 8:00 - 12:00

Po 14:00 - 18:00
Út 8:00 - 12:00
St 13:00 - 16:00
Čt 8:00 - 12:00 

Pracoviště  
Anny Drabíkové 534/3,Praha 4-Háje

Provozní doba zařízení Po-Čt  8,00-18,00 Pá 8,00-12,00 /recepce/
Poslední hodina před koncem ordinace pro nemocné určena pro kontroly po nemoci

Objednejte se na den a hodinu po telefonu předem!
Čekárna se uzamyká 30 minut před koncem ordinační doby.
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PRÁCE
• Přijmu od 1. 9. kadeřnici na ŽL do za-
vedeného kadeřnictví tři minuty od metra 
Háje v ulici Kosmická 756. V případě zájmu 
volejte na tel.: 731 510 215 mezi 20:00 
až 22:00 h

• FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu – 
Jižní Město se sídlem Opatovská 964/18, 
Praha 11 přijme pracovníky na neobsazená 
služební místa formou výběrového řízení. 
Požadujeme: minimálně středoškolské 
vzdělání (dle obsazovaného místa), aktivní 
znalost práce s PC, dobrý písemný i ústní 
projev, občanská bezúhonnost, psychická 
odolnost, analytické myšlení, schopnost 
samostatné práce, znalost platné daňové 
legislativy v oblasti DPH, daně z příjmů 
právnických osob a silniční daně výhodou, 
flexibilita, pečlivost. Nabízíme: stabilní za-
městnání ve státní správě, pět týdnů dovo-
lené, pružná pracovní doba, možnost zvy-
šování odborné kvalifikace, zaměstnanecké 
benefity. Na vyžádání zašleme podrobněj-
ší informace (e-mail: podatelna2011@
fs.mfcr.cz ). Více informací naleznete na: 
www.financnisprava.cz/cs/financni-spra-
va/nabidka-zamestnani - zadat do vyhledá-
vacího pole kde: Praha 11

BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí investici 
pro moje děti. Nevadí i právně komplikova-
né případy. Výkup bytu i s věcným břeme-
nem na dožití možný. Děkuji za nabídku, 
tel.: 728 384 509

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

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

• Pro solventního klienta hledám urgent-
ně ke koupi byt 2+kk až 2+1 na Jižním 
Městě, nejlépe sídliště Kateřinky nebo 
oblast mezi metrem Háje a Milíčovským le-
soparkem. Ing. Hloušek tel.: 732 237 741

• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší 
do 20 tisíc pro 2 osoby - pár. Dlouhodobě, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevo-
lat. Děkuji. 605 845 088.

• Hledám ke koupi byt 3+kk a větší v Pra-
ze 11. Družstevní nebo OV. Původní stav 
nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 721 606 
214

• 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 sta-
vu bytu nezáleží. Na vystěhování nespě-
chám. Vyplatím dluhy nebo uhradím priva-
tizaci. Tel.: 608 661 664

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

• Hledáme pronájem bytu o velikosti 
gars. až 2+1 max. do 16.000,- včetně 
poplatků nebo 3+kk až 4+1 max. do 
20.000,- včetně poplatků, kdekoliv v Pra-
ze a okolí. Volejte nebo pište prosím na 
tel.: 776 325 225.

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

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

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

• Instalatérské práce, rozvody ply-
nu, vody, odpadů. Připojení plynových 
spotřebičů. T.: 603 554 550, e-mail: hory-
na1960@seznam.cz

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

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

• 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 od-
vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Stěhování-Doprava. Tel.: 773 484 056

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, BA- 
TERIE, odpady, topení. Rozvody vody 
a instalace. Připojení myček, praček. Re-
konstrukce rozvodů. Kvalitně, levně se zá-
rukou. Včetně víkendů. Tel.: 602 377 213

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

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

• MATRACE NA MÍRU – prodej – mo-
litany, mol. drť, koženky, potahové 
látky, juta, plátna a jiné. Čalounict-
ví 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. Nabízíme 
malířské a lakýrnické práce. Byty, nebyto-
vé prostory, školy, kanceláře. T: 606 556 
547, e-mail: malovani.novotny@seznam.
cz, www.malovani-novotny.cz 

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

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

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

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

• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad, tel.: 608 926 974, www.hodino-
vy-manzel-michal.cz

• Mytí oken včetně rámů, žaluzií a parape-
tů od úklidové firmy. Nechte tuto práci na 
nás, už nelezte po štaflích. Používáme vlast-
ní náčiní a prostředky. Tel.: 724 006 275.  
www.pvj-group.cz/okna

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, mo-
nitorů 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 poplat-
ků za čekání a nástup, max. 4 pasažéři, 
snadné objednávání, spolehlivost. www.
mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716, 608 553 
080

• OPRAVA ŽALUZIÍ, SEŘÍZENÍ PLASTO-
VÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ, 
oprava přetrhaných vodicích lanek u žaluzií. 
zdenek.janci@email.cz, tel.: 733 720 950

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

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

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-
vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. 
Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabí-
zím: Čištění, odvirování a servis PC u vás 
doma. Výběr, nákup a instalaci zařízení. 
Výuku práce na PC. M: 733 731 892, E: 
david.simko@centrum.cz
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Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00
www.re-max.cz/cool

604 438 177

Pokud potřebujete konzultaci 
či poradu, zastavte se 
a probereme vše u dobré kávy.

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

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

Michal Jošt
michal.jost@re-max.cz
608 829 521

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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• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, 
satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-
fonu. Servis malých domácích elektrospo-
třebičů. m: 739 049 499

• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme 
již 8 let. Máme zkušenosti, svaly, vybave-
ní a kvalitní vozový park. Svátky a víkendy 
bez příplatků. Km po Praze zdarma. 775 
631 233, www.stehovanivrana.cz

• KREJČOVSTVÍ – šití veškerých dám-
ských a pánských oděvů. Opravy, úpravy, 
výměny zipů, záclony, závěsy, bytové do-
plňky, 739 056 846, iral@quick.cz

• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI (te-
oretik angl., překl., 8 let soukr. výuka) 
přijme 2 žáky. Dospělí stud., žáci škol 
(60 min/300 Kč, 90 min/350 Kč.) P 11-
Háje, Za Rybářstvím, tel.: 774 299 549

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

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

• Sport club K3 pořádá nábor dětí do od-
dílu KARATE. Cvičit se bude dvakrát týdně 
v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin v ZŠ Ke 
Kateřinkám na Jižním Městě. Přihlásit se 
můžete od 16.45 v šatně tělocvičny (v úte-
rý a ve čtvrtek). Informace: tel.: 603 966 
136 *e-mail: SCK3@seznam.cz* www.
SCK3.cz
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SPECIALISTA 
IT MONITORINGU 
CHODOV
Více info:
iveta.dvorakova@gitisit.cz
+420 734 442 254

Najdi si práci blízko domova!
Skvělý tým. Nové zkušenosti. Parádní benefity.
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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
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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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Moderní firma EKOLANDIA s.r.o. 
● Zaměstnání v moderní jídelně základní školy v lokalitě 
   Praha 4 Chodov.
● Práce na DPP - 120,- Kč/hod, 20 hodin týdně 
    od pondělí do pátku 11.00-15.00, oběd zdarma
● Vhodné pro důchodce.
Kontaktujte mě prosím na +420 734 854 704
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NOVÉ OBCHODY A RESTAURACE 
 V CENTRU CHODOV 
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