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Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování  
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.  
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje  
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.  
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 

RV
21

0
0

62
5/

0
9

RV
21

0
03

79
/0

5



3Editorial

 

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

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a redakce: městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, IČ: 00231126, tel.: ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, 

e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Marie Pešlová. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. 

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 23. dubna 2021. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně 

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

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

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

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

městské části Praha 11. 

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Prahy 11,
přichází jeden z nejkrásnějších měsíců ročního období – květen. Tento měsíc je historicky spjat s láskou a pat-

ří tak především „zamilovaným“. Osobně mám nejraději, když kvetou jabloně, třešně či jiné peckoviny. Pěkné jsou 
i květy sakur ozdobných, které se vyskytují i na naší Praze 11. Lze je nalézt např. v ulicích Bohúňova, Jažlovická, Ne-

chvílova apod. 

Na přelomu dubna a května nastalo, konkrétně dne 30. 4. 2021, dvouleté výročí Programového prohlášení Rady MČ Praha 11. 
V tomto dokumentu se členové rady společně zavázali naplňovat konkrétní témata a projekty v souvislosti se správou věcí veřejných 
naší městské části. Uvedené prohlášení je možné nalézt veřejně na webových stránkách zde:

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/programove-prohlaseni-rady-mc-praha-11.html

Jak  postupně naplňujeme obsah tohoto veřejného závazku, můžete průběžně sledovat v časopisu Klíč, na webových stránkách 
a na sociálních sítích MČ Praha 11. Informace také naleznete i v tomto vydání. Za sebe mohu konstatovat, že se podařilo velmi mno-
ho pozitivních věcí. Jedním z příkladů je i realizace nově otevřeného pumptracku v areálu ZŠ Kupeckého (tzv. Modrá škola nedaleko 
stanice metra Háje). Rozvoj, údržba a rekonstrukce sportovišť jsou také jednou z našich dlouhodobých priorit, ve kterých budeme 
i dále pokračovat.

Mám také jednu novinku – došlo k dokončení dostavby levého křídla ZŠ Chodov, a máme tak k dispozici nejmodernější školní bu-
dovu v rámci našeho hlavního města. Po ukončení předávacího procesu tak budou moct naše děti zasednout do nových lavic již od 
budoucího školního roku 2021/2022. Z toho mám velkou radost.

Ještě doplním aktuální informace o probíhajícím očkování proti nemoci COVID-19, které postupně naplňuje svůj smysl. Veškeré 
informace a statistiky lze nalézt v Centrálním rezervačním systému - Report vytíženosti očkovacích míst https://ockoreport.uzis.cz.  
Přehled vykázaných očkování proti COVID-19 v ČR je také možné zjistit na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví  
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr. Lze také zobrazit i přehled vykázaných očkování v jednotlivých zdravotnických 
zařízeních volbou „Zdravotnické zařízení” v dolní části obrazovky.

Přeji vám vše dobré a především v tomto období hodně zdraví.

 Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Dovolujeme si vás informovat, že usne-
sením ze dne 26. 3. 2021 rozhodl státní 
zástupce Městského státního zastupi-
telství v Praze o zastavení trestního stí-
hání 39 fyzických osob - bývalých a sou-
časných členů Zastupitelstva městské 
části Praha 11, vedeného pro pode-
zření ze spáchání trestných činů poru-
šení povinnosti při správě cizího majet-
ku a zneužití pravomoci úřední osoby. 
Těchto trestných činů se zmíněné oso-
by měly dopustit prodejem pozemků 
v letech 2010–2011 tím, že pro jejich 
prodej hlasovaly na zasedání Zastupitel-
stva městské části Praha 11, přestože 
zde existovalo podezření, že kupní cena 
prodávaných pozemků nedosahuje výše 
ceny v čase a místě obvyklé, jak požadu-
je zákon o hl. m. Praze. Výše uvedeným 
usnesením bylo trestní stíhání zastave-
no, neboť se orgánům činným v trest-
ním řízení nepodařilo prokázat, že by 
postupem stíhaných osob vznikla měst-
ské části škoda a že by tyto osoby svým 
jednáním naplnily objektivní a subjektiv-
ní stránku trestných činů, pro které bylo 
trestní stíhání vedeno.

Malí i velcí milovníci adrenalinu mají nyní 
v Praze 11 kde vybít energii. V areálu tzv. 
Modré školy (ZŠ a SŠ Kupeckého 576) 
pro ně v dubnu vznikl nový pumptrack, 
ti odvážnější mohou vyzkoušet také mini 
rampu. Na obou atrakcích se dá jezdit 
na kole, skateboardu, in-line bruslích 
i koloběžce.

Pumptrack je dlouhý 100 metrů a navíc 
modulární, takže lze měnit jeho tvar, 
případně sestavu doplnit a celou tra-
su prodloužit. K pohybu na pumptracku 
se místo šlapání či odrážení využívá 
specifické „pumpování” nahoru a dolů. 
Že to zní příliš divoce? Právě naopak, jíz-
da na pumptracku je bezpečná, zábavná 
a přispívá k rozvoji široké škály pohy-
bových dovedností všech jeho uživatelů.  

Mini rampa navržená  
legendou in-line bruslení

Druhá atrakce - mini rampa - byla navrže-
na tak, aby ji mohli využívat jak úplní 
začátečníci, tak pokročilí jezdci. Zajímavým 
detailem je design překážky, který vznikl 
podle návrhu Petra Brabce, průkopníka in- 
-line bruslení a extrémních sportů v České 

Pátrání po figurkách skřítků 
z Milíčovského lesa 

Pamatujete si na figurky skřítků, které 
donedávna zdobily Milíčovský les? 
Figurky byly z lesa bohužel odcizeny 
a nyní po nich probíhá pátrání. Pokud 
máte informace o tom, kde by se mo-
hly nacházet, kontaktujte, prosím, 
Městskou policii v Praze 11 na tele-
fonním čísle 222 025 674 nebo 222 
025 675. Informace můžete rovněž 
zaslat na e-mail tichae@praha11.cz. 
Děkujeme.

Pracovní skupina pro tvorbu 
bytové koncepce Jižního Města 

V dubnu Rada městské části Praha 11 
ustavila pracovní skupinu pro tvorbu 
bytové koncepce Jižního Města. Jejím 
úkolem je vytvořit ucelený rámec pro 
bytovou politiku jedenácté městské 
části a podílet se na přípravě jednot-
livých kroků, které bude v této oblas-
ti Praha 11 podnikat. „Bytová politika 
patří k tématům rezonujícím celou Pra-
hou a Praha 11 je jednou z mála měst-
ských částí, které bytovou krizi aktivně 
řeší. Realizovaným projektům chceme 
dát proto jednotný koncepční rámec, 
jenž nám pomůže bytovou situaci v naší 
městské části stabilizovat,“ dodal Ing. 
Ondřej Prokop (ANO), předseda nově 
vzniklé pracovní skupiny a místostaros-
ta Prahy 11 pro majetek a investice.

ANKETA k sociodemografické studii pro území Prahy 11 
Milí spoluobčané, obracíme se na vás v souvislosti se sociodemogra-
fickou studií věnovanou území Prahy 11, kterou naše městská část 
aktuálně zpracovává. Aby byla studie co nejpřesnější, vychází zčásti 
z průzkumu potřeb a postojů místních obyvatel. 
Dovolujeme si vás proto požádat o vyplnění krátké on-line ankety, jejíž 
výsledky budou sloužit ke stanovení priorit při rozhodování o dalším rozvoji 
městské části Praha 11. 
Anketu naleznete na následujícím odkazu https://bit.ly/2QGUDtq: v případě, že 
se rozhodnete zapojit, prosíme o její vyplnění do soboty 15. 5. 2021. 
Vyplnění ankety vám nezabere déle než 5–8 minut a je zcela anonymní. Upřesňují-
cí informace o vaší osobě slouží pouze k rozlišení potřeb různých skupin obyvatel, 
k žádnému dalšímu zpracování nedochází. Anketu organizujeme společně se zpra-
covatelem výše zmíněné studie, tj. společností CE-TRAFFIC, a.s.
Děkujeme vám za spolupráci.

Zapojte  

se i vy!

republice. Jen mini rampou a pumptrackem 
to ale nekončí. „Do areálu jsme už necha-
li instalovat lavičky, včetně jedné otočné, 
a odpadkové koše. Do budoucna sem 
přibudou toalety a podle finančních 
možností městské části také další vol-
nočasové prvky. Zároveň bychom mini- 
málně pro startovací období chtěli všem 
začínajícím jezdcům poskytnout animáto-
ry. Ti je seznámí s prvky a jízdou na nich, 
zasvětí je do základních technik a poskyt-
nou jim potřebné rady a tipy," vysvětlil Mgr. 
Jan Stárek (TOP 09-STAN), radní Prahy 11 
pro sport, kulturu a volný čas. 
Oba herní prvky lze za příznivých kli-
matických podmínek provozovat ce-
loročně. Dlouhodobou ambicí jedenácté 
městské části je zároveň realizace regu- 
lérního adrenalin parku při ulici Výstavní 
a K Horkám, kde by mělo dojít ke svěření 
pozemků od hl. m. Prahy.

Závěrem apelujeme na všechny ná- 
vštěvníky nového volnočasového areá-
lu, aby zejména s ohledem na vlastní 
bezpečnost a bezpečnost ostatních ná- 
vštěvníků dodržovali návštěvní řád, kte- 
rý najdou umístěn u vstupu do areálu i na 
jednotlivých atrakcích. 

  

U Modré školy vznikly nový pumptrack a mini rampa, Praha 11 zde buduje 
volnočasový areál 



 

  
Praha 11 odpouští nájemné za umístění 
restauračních předzahrádek

Stejně jako v loňském roce se i letos 
Rada městské části Praha 11 rozhod-
la podpořit restauratéry, kteří kvůli 
protiepidemickým opatřením bojují už 
několik měsíců se složitou ekonomic- 
kou situací. 
Městská část tak coby pronajímatel 
nebude účtovat nájemné za umístění 
restauračních předzahrádek, a to po ob-
dobí od května do července tohoto roku. 
 Všem, kdo již provozují nebo si u svých 
podniků nově otevřou předzahrádky na 
pozemcích ve svěřené správě městské 
části, bude tím pádem na tři měsíce plat-
ba nájemného odpuštěna. 
Tento postup se nevztahuje na subjek-
ty, které jsou s městskou částí Praha 11 
v soudním sporu týkajícím se užívání ma-
jetku městské části.
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Nová odběrová místa na testování COVID-19

Aktuality z oblasti majetku, investic a podpory podnikání
Milí sousedé, duben byl hodně hektický a v gescích, které mám na starost, se 
událo hodně nového. Mám z toho jedině radost, protože se nám daří posouvat 
kupředu celou řadu projektů, díky kterým se v Praze 11 bude žít zase o něco 
lépe. Jak se říká, mám pro vás důkaz místo slibů – níže proto najdete stručný 
přehled všech aktualit z oblasti majetku, investic a podpory podnikání.

V březnu jsme dokončili několik investič-
ních akcí, mezi nimi i kompletní rekon-
strukci výměníkové stanice v objektu 
Filipova nebo rekonstrukci vzduchotech-
niky v Křejpského 1502. Podařilo se 
nám rovněž zajistit dodatečné finance 
na opravu dalších devíti uvolněných bytů 
ve správě naší městské části. Opravy 
jsou kompletně připravené a právě se 
rozbíhají, už brzy se tak do bytů budou 
moci nastěhovat noví nájemci.

Na přelomu března a dubna jsme bo-
hužel museli pokácet 20 topolů u škol-
ky v Hrudičkově ulici na Jižním Městě II. 
Kácení nařídil odbor životního prostředí 
kvůli nutnosti zajistit bezpečnost dětí 
pohybujících se na pozemku školy, kte-
rou stromy ohrožovaly. Dřeviny byly na-
víc proschlé, ve většině případů silně 
poškozené či úplně odumírající. Během 
posledního březnového víkendu tak pro-
běhlo kácení označených stromů, do-
končení řezání a úklid větví. Není se však 

potřeba obávat, že by zde po stromech 
zbylo prázdné místo – právě naopak. 
V rámci náhradní výsadby bude u škol-
ky vysazeno 25 dubů letních, které jsou 
vzhledem ke svému pevnému dřevu nej-
vhodnější volbou pro dané stanoviště 
a postupnou obnovu stromořadí.

Koncem dubna začalo kolaudační řízení 
k přístavbě nového křídla Starochodov-
ské školy, o níž jsem už mnohokrát psal 
v předchozích číslech Klíče. Díky investici 
za bezmála 150 milionů Kč tak škola zís-
kala několik nových kmenových a specia- 
lizovaných tříd, tělocvičnu, důstojné zá-
zemí pro učitele a mnoho dalšího. Fotky 
si můžete prohlédnout u tohoto článku.

Aktuálně také dokončujeme přípravy na 
otevření poradenského centra pro jiho-
městské podnikatele, které volně navá-
že na poradnu zprovozněnou v loňském 
roce. Pokud tedy podnikáte na Jižním 
Městě a jste zasaženi covidovými opat-
řeními, určitě naše poradenské centrum 
nepřehlédněte: informace o něm najde-
te jak na komunikačních kanálech Pra-
hy 11, tak u mě na facebookové strán-
ce a blogu. Pro podnikatele pak mám 
ještě jednu dobrou zprávu: rada schvá-
lila můj návrh, aby Praha 11 neúčtova-
la restauratérům nájemné za umístění 
předzahrádek na pozemcích ve svěře-
né správě naší městské části, a to při-
nejmenším do konce července letošního 
roku. Jestli to situace dovolí a restau-
race, kavárny a další podniky v květnu 

otevřou, budou tak mít o jednu starost 
méně. Pokud máte vy nebo vaše firma 
zájem o restaurační předzahrádku, ne-
váhejte mi napsat na e-mail prokopo@
praha11.cz, velmi rád vám pomůžu ce-
lou věc zrealizovat. 

Každopádně věřím, že těmito kroky 
v pomoci jihoměstským podnikatelům 
nekončíme – na dalších pracujeme a bu-
deme vás o nich včas informovat.

Závěrem bych vás rád pozval na živý vi-
deochat, kde se mě můžete zeptat na 
vše, co vás v souvislosti s naší měst-
skou částí zajímá. Videochat probíhá na 
mé facebookové stránce každé posled-
ní úterý v měsíci od 18:00 hodin, příští 
se tedy uskuteční v úterý 25. 5. 2021. 
Budu rád, když se připojíte se svými 
dotazy, které se pokusím co nejlépe 
zodpovědět.

Ing. Ondřej Prokop,  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek,  

investice a podporu 
podnikání

V Praze 11 vznikla v minulých týdnech 
další čtyři odběrová místa na PCR i an-
tigenní testování přítomnosti viru CO- 
VID-19, která najdete na těchto adresách:
• Opatovská ulice, mezi prodejnou BIL-

LA a Poliklinikou Opatovská (zřizovatel 
Ordinace Ruzyně, s.r.o.)

• Kaplanova 2117/342, vedle zdravot-
nického zařízení Medicentrum Praha 
(zřizovatel Medical Testing, s.r.o.)

• Křižovatka ulic Hráského a Roztylská, 
na stanovišti taxi před vchodem B do 
obchodního centra Westfield Chodov 
(AG Covid Point) – pouze antigenní 
testování

• Machkova 1642/2 (zřizovatel FYZIO- 
klinika s.r.o.) – pouze antigenní 
testování

V reakci na četné dotazy zároveň upo-
zorňujeme, že městská část Praha 11 

není zřizovatelem těchto odběrových 
míst ani nerozhoduje o jejich umístění. 
Odběrová místa jsou zpravidla zřizována 
a provozována soukromými subjekty na 
soukromých pozemcích. Podmínkou pro 
zřízení odběrového místa je souhlasné 
stanovisko Hygienické stanice hl. m. 
Prahy, která vyhodnocuje epidemiolo- 
gické riziko, včetně provozního řádu pro 
odběry. Stanovisko Hygienické stanice hl. 
m. Prahy následně potvrzuje ještě Magis-
trát hl. m. Prahy a Ministerstvo zdravot-
nictví ČR. Městská část Praha 11 se tak 
pouze podílí na informování veřejnosti 
o jednotlivých odběrových místech. 

Bližší informace o odběrových mís-
tech naleznete na webu www.pra-
ha11.cz/media/aktuality-o-koronaviru/
odberova-mista-covid-19.



Život na Jižním Městě6

Územní studie Roztyly... co bude dál?
V poslední době dostávám často od 
občanů ať již mailem, nebo při osobních 
setkání otázku, co bude dál, pokud jde 
o územní studii Roztyly, kterou pořídil 
Magistrát hl. města Prahy a nechal ji 
zapsat mezi územně plánovací dokumenty. 

Před odpovědí na tuto otázku je vhodné 
vysvětlit, co to územní studie je a k čemu 
by měla sloužit. Územní studie pro roz-
hodování v území je dokument, který 
nechává zpracovat pořizovatel územní-
ho plánu a která slouží jako podklad pro 
rozhodování, jakým způsobem lze v úze-
mí stavět (umístění staveb, jejich veli-
kost a další parametry, podle kterých se 
území zastavuje), nebo jako podklad pro 
změnu územního plánu v případě, že se 
předpokládá nebo je tlak na jiný způsob 
urbanizace území než dle platného územ-
ního plánu. V případě Roztyl jde o druhý 
zmíněný druh studie, tedy takovou, pod-
le které by se na studií řešeném území 
měnil územní plán. Důvodem vzniku této 
studie byly návrhy na změny územního 
plánu a následnou zástavbu v částech 
tohoto území. Oprávněná kritika těch-
to návrhů spočívala v poukázání na sku-
tečnost, že řešení urbanizace po čás-
tech (tzv. salámová metoda) může mít 
ve svém důsledku za následek nesouro-
dý způsob zastavění území, kdy výsled-
ná podoba takovéto urbanizace nebude 
tvořit fungující celek a navíc může zatížit 
tuto část Jižního Města způsobem, kte-
rý přinese potíže a zhorší životní podmín-
ky i obyvatelům žijícím v okolí řešeného 
území. 

Z těchto důvodů a i na základě iniciativ 
občanských spolků sdružujících občany 
žijící v okolí studií řešené lokality inicio-
vali moji předchůdci její vznik a požáda-
li hl. město o její pořízení. Její konečná 

podoba pak byla zapsána mezi územně 
plánovací podklady na podzim loňské-
ho roku. Její podoba ale zcela nenaplni-
la představy občanů ani radnice měst-
ské části Praha 11. K připomínkám, které 
byly uplatněny ať již radnicí městské čás-
ti, nebo občany či občanskými iniciativa-
mi, bylo přihlédnuto jen částečně. Pro-
to jsem se znepokojením sledoval návrh 
změny územního plánu, který byl uve-
řejněn ne příliš standardním způsobem 
(bez předchozího upozornění a jakéko-
liv konzultace s naší  městskou částí) 
na webu hl. města Prahy a který převá-
děl podobu studie do územního plánu. 
Následovala skoro čtyřměsíční jednání 
s představiteli magistrátu a mohu s po-
těšením konstatovat, že s účinnou pod-
porou pana kolegy Prokopa a pana sta-
rosty se mi podařilo přesvědčit příslušné 
zástupce magistrátu, aby změnu stáhli. 
Usnesení v tomto smyslu by dle dohody 
měla přijmout rada hl. města v nejbližší 
době. Kromě zastavení pořizování této 

změny by usnesení mělo obsahovat zá-
vazek, že při dalším případném pořizová-
ní změn v tomto území budou sice sledo-
vány cíle, které zapsaná podoba studie 
sleduje, ale že zároveň musí být při jejich 
pořizování přihlíženo k připomínkám, kte-
ré občané ke studii vznesli. Zároveň platí, 
že při rozhodování o investičních zámě-
rech v území musí být přihlíženo nejen 
k platnému územnímu plánu, ale i k cí-
lům a způsobu urbanizace území, které 
studie sleduje. V tomto smyslu je třeba 
i odmítnout námitky, že při rozhodování 
o investičních záměrech v tomto území 
se i nyní postupuje salámovou metodou. 
Není tomu tak, vždy se hodnotí i soulad 
s řešením území dle studie s přihlédnu-
tím k připomínkám, které k ní 
byly uplatněny. 

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj

Mimořádné dotace pro sportovní oddíly schváleny
Sport v roce 2020 a začátkem roku 2021 postihla katastrofa, která v historii 
naší městské části nemá obdoby. Téměř ze dne na den došlo k pozastavení či 
přerušení téměř všech sportovních činností a akcí. Tréninková činnost sportovních 
oddílů se dostala do značně nestandardního režimu a stále není jasné, kdy 
se vrátíme do běžného provozu. Vládní plán na obnovení sportovní činnosti, 
ostatně podobně jako plány v jiných oblastech života, pořád ještě není znám. 

Vedení městské části si je plně vědo-
mo mimořádné celospolečenské situa-
ce a z toho vyplývajících vládních naříze-
ní, která mimo jiné velmi tvrdě dopadla 
i na sportovní obec. Bez jakéhokoli va-
rování předem u řady z nich došlo k vý-
padku všech příjmů, stejně jako v kultuře, 
gastronomii a řadě dalších oborů. Tato si- 
tuace rovněž značně narušuje organizač-
ní a finanční chod sportovních organizací.

Naši sportovní obec v tom ale nechceme 
nechat bez pomoci. Vedení městské čás-
ti Praha 11 tak schválilo možnost přidě-
lení mimořádné dotace v oblasti sportu, 

a to všem subjektům oprávněně žádají-
cím v 1. programu (celoroční činnost ne-
státních neziskových organizací) v rámci 
1. kola Dotačního programu pro oblast 
sportu a volného času pro rok 2021. 

I nadále počítáme s řádnými dotačními 
programy v oblasti sportu pro rok 2021. 
Po ukončení nouzového stavu a vládních 
opatření se budou dotace schvalovat již 
běžnou standardní cestou. 

Do dalších dnů všem přeji především pev-
né zdraví a hodně sil. Věřím, že společně 
tuto krizi překonáme a brzy se zase uvi-
dím s řadou z vás na sportovi-
štích a kulturních akcích.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas



Elektrifikujeme vozový park střediska zeleně Jihoměstské majetkové

Radniční společnost Jihoměstská majet-
ková, a.s., a to její středisko údržby zele-
ně a komunikací, které na základě našich 

objednávek provádí drtivou většinu péče 
o nám svěřené zelené plochy, v uplynu-
lém roce za naší podpory využilo výzvy 

za lepší a zdravá města a rozhodlo se 
modernizovat svůj vozový park. Konkrét-
ně došlo k využití dotačního titulu Státní-
ho fondu pro životní prostředí – udržitel-
ná mobilita, což umožnilo pořízení dvou 
elektromobilů, které již slouží jako svo-
zová vozidla odpadkových a psích košů. 
Tyto vozy se chlubí bezemisním provo-
zem a nahradily starší stroje, tudíž došlo 
ke snížení emisí pevných částic a oxidů 
dusíku. 

Tato vozidla díky dostatečnému dojezdu 
dokáží provádět svoz odpadkových košů 
po celý den a vždy po směně jsou na zá-
kladně střediska údržby zeleně a komuni-
kací nabita pro následující pracovní den. 
Výše dotace činila 40 % pořizovací ceny 
vozidel. Velké poděkování za realizaci pa-
tří vedoucímu střediska zeleně Zdeňko-
vi Hamajovi a místostarostovi a zároveň 
předsedovi představenstva Jihoměstské 
majetkové Ing. Ondřejovi 
Prokopovi.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí
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Zapojte se do celopražské kampaně  
Pocitová mapa Zdravé Prahy 2021!
Nejen naše městská část jakožto Zdravá Praha 11, ale i hlavní město Praha 
je členem Národní sítě Zdravých měst ČR (www.zdravamesta.cz). V rámci 
tohoto členství se momentálně ve spolupráci Univerzitou Palackého v Olomouci 
připravuje unikátní celopražský projekt – Pocitová mapa Zdravé Prahy 2021. 

Co je pocitová mapa?

• Online nástroj pro zjišťování va-
šich názorů a ke sběru informa-
cí o tom, jak lokality, kde bydlíte, 
vnímáte. Tyto podněty se zazna-
menávají přímo do mapy, aby 
bylo jasné, ke kterému místu se 
vztahují.

Po dohodě s Národní sítí Zdravých měst 
ČR bude možné pro území Prahy 11 kro-
mě osmi základních celopražských za-
znamenávat i sedm dalších otázek, které 
jsme pro naši městskou část sami na-
vrhli, protože nás vaše podněty v těchto 

oblastech dále zajímají a byly by pro nás 
důležitou zpětnou vazbou.

Jak bude možné se zapojit?

• Pomocí speciální webové mapové 
aplikace, ke které se bude možné 
připojit přes počítač, mobil i tablet.

Kdy bude tato kampaň probíhat? 

• V období květen–září 2021

Kdy budou hotové výstupy kampaně?

• Na podzim 2021

Kdy a jak budou zveřejněny podrobněj-
ší informace a odkaz na zmiňovanou 
webovou aplikaci?

• S ohledem na uzávěrku Klíče ještě 
v tuto chvíli nemáme k dispozici od-
kaz na web kampaně. Jen co nám 
bude zaslán, všemi radničními infor-
mačními kanály (web praha11.cz, 
Facebook atd.) zveřejníme nejen od-
kaz, ale i kompletní instrukce týkající 
se pocitové mapy, vč. toho, jak své 
názory do pocitové mapy zadat. 

Ing. arch. Kristýna Jirsová,  
koordinátorka Zdravé Prahy 11

Dětské hřiště Chalupkova a hřiště Hrudičkova brzy v novém
Jak někteří z vás ví, část bývalého dětského hřiště Chalupkova (ve vnitrobloku 
Brandlova–Chalupkova) na Jižním Městě I nyní tvoří tzv. Rákosníčkovo 
hřiště pro nejmenší děti, vedle kterého zůstala volná plocha. 

I na základě podnětů řady z vás jsme pro 
ni navrhli kombinovanou herní sestavu 
pro větší děti. V tento moment finišuje-
me uzavření smlouvy s vítězem výběro-
vého řízení na dodání požadované sesta-
vy. Pokud nedojde k žádným zádrhelům, 

v dohledné době se zde budou moci ko-
nečně i starší děti vydovádět.

V případě sportovního plácku mezi Kunra-
tickým lesem a ulicí Hrudičkova na Již-
ním Městě II pokračujeme v plánu, který 

jsme odstartovali naším hojně navštíve-
ným veřejným plánovacím setkáním vloni 
v červnu a o kterém jsme v Klíči již psa-
li. Závěry z toho setkání jsme nechali za-
pracovat do projektové dokumentace, 
následně jsme vyhlásili výběrové řízení 
na zhotovitele a nyní již do rady směřuje 
smlouva s vítězným dodavatelem. I v pří-
padě tohoto veřejného prostranství se 
snad již brzy dočkáme jeho nové podoby. 
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I letos vypisujeme Program na podporu činnosti MŠ a ZŠ
Koncem ledna letošního roku schválilo Zastupitelstvo městské 
části Praha 11 rozpočet na tento kalendářní rok.  

V kapitole Školství došlo k optickému 
zmenšení finančních prostředků, které je 
především reakcí na dlouhodobé uzavření 
základních a mateřských škol, a tedy fak-
tickou nemožnost realizovat standardně 
hrazené aktivity ze strany městské části.

Posilujeme aktivity škol

Nad rámec svých povinností hradí zřizova-
tel školám řadu aktivit, které jsou na naší 
městské části považovány již za standard, 

a tím dává najevo své priority. Jako kaž-
dý rok vypsal náš odbor školství a kultury 
Program na podporu činnosti MŠ (ve výši 
200 000 Kč) a ZŠ (ve výši 280 000 Kč) 
zřizovaných naší městskou částí. Cílem je 
vytyčit rámcové oblasti vzdělávání, které 
považujeme za důležité k rozvoji.

Protože do života škol výrazně zasáh-
la pandemie, rozhodli jsme se podpo-
řit mimo jiné takové aktivity, které se za-
měřují na psychosociální podporu žáků 

i pracovníků mateřských a základních 
škol. Změna způsobu vyučování zvýšila 
psychickou zátěž všech - dětí, pedagogů 
i rodičů, a často také vedla k sociální izo-
laci nebo k prohloubení už tak velké pro-
pasti u žáků ze sociálně znevýhodněných 
rodin. Příspěvek je možné využít například 
na úhradu mzdy psychoterapeuta, školení 
nebo semináře, které pomohou 
překonat nelehké období 
distanční výuky.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství

Jak probíhala distanční výuka v našich mateřských školách?
Od počátku března do 12. dubna 
2021 se mateřské školy Prahy 11 
z důvodu protiepidemických 
opatření uzavřely a výuka dětí se 
přesunula do distanční formy. 

Pracovní skupina MAP II vzdělávání Pra-
ha 11 zabývající se předškolním vzdě-
láváním sbírala v průběhu distanční vý- 
uky informace o tom, jak si školy poradily 
s touto výzvou.

Společně jsme to zvládli

Vedení mateřských škol v Praze 11 vy-
cházelo z doporučení Ministerstva mlá-
deže, školství a tělovýchovy. Důleži-
té bylo především vyhodnotit technické 
a personální možnosti školy a navázat 
komunikaci s dětmi i rodiči. Ta probíhala 
přes školní webové stránky, komunikační 
aplikace, telefonicky nebo e-mailem. Dis-
tanční výuku přizpůsobily školy individuál-
ním podmínkám jednotlivých dětí, s ohle-
dem na vybavení rodin IT technikou a na 
digitální kompetence rodičů. Učitelky za-
dávaly dětem praktické úkoly zaměřené 
na samostatnou práci, dávaly podněty 

pro hry, pohybové, hudební i venkovní 
aktivity, tipy na různé výtvarné, pracovní 

a tematicky zaměřené aktivity s ohledem 
na domácí prostředí, natáčely video po-
zdravy s doplňujícími aktivitami nebo po-
řádaly online setkání.

 Příklady dobré praxe z našich 
mateřských škol

MŠ Markušova připravila pro děti obráz-
kové úkoly na školní plot. Děti s rodiči 
pak plnily úkoly zaměřené především na 
pozorování jarní přírody. Podobné úkoly 
připravila i MŠ Blatenská. MŠ Křejpské-
ho přichystala nejen pro „své“ děti vel-
kou putovní hru po Centrálním parku, 
kterou si mohli zahrát všichni obyvate-
lé Jižního Města! MŠ Blatenská zavedla 
pro rodiče pravidelné webové poradny 
zaměřené například na logopedii, gra-
fomotoriku, školní zralost apod. Naše 
mateřské školy si vedly při distanční vý-
uce velmi dobře a chci tímto poděko-
vat všem zaměstnancům za to, co do-
kázali s dětmi za podpory jejich rodičů 
zvládnout.



 

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků  
poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy
Vážení spoluobčané,
využívám této příležitosti, abych vás opět 
seznámila s informacemi týkajícími se hos-
podaření naší městské části. 

V rámci finančního vypořádání dotací ze 
státního rozpočtu a z rozpočtu hlavní-
ho města Prahy jsme podali žádost o po-
nechání některých nevyčerpaných finan- 
čních prostředků z roku 2020. Jednalo se 
o 1 895 000 Kč na projekt stavby Základní 

školy Formanská 1. a 2. stupeň (dotace ne-
byla vyčerpána z důvodu zrušení výběro-
vého řízení na dodavatele), o 814 200 Kč 
na údržbu zeleně v městské části, kon-
krétně na realizaci květnaté louky (dota-
ci jsme obdrželi až v závěru roku 2020), 
a o 9 442,16 Kč pro JSDH (dotace na ná-
kup pohonných hmot, který byl uskutečněn 
v posledních dnech roku 2020 a na bankov-
ním výpise byl až v roce 2021). Naše žá-
dost byla kladně vyřízena a 4. března 2021 

jsme od Magistrátu hl. m. Prahy obdrželi 
souhlas s ponecháním nevyčerpaných do-
tací v celkové výši 2 718 642,16 Kč, o kte-
ré se zvyšuje rozpočet naší městské části. 
Přiznané prostředky budou 
použity na financování 
výše uvedených akcí. 

 Hana Petrová, 
místostarostka
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Velikonoční výzdoba  
městské části 
Máme za sebou již druhé netradiční 
Velikonoce. Koledníci nechodili a vět-
šina z nás se nemohla setkat se svý-
mi kamarády, ani s rodinou. I z těchto 
důvodů jsme se rozhodli v naší měst-
ské části navodit atmosféru jarních 
svátků alespoň novou květinovou vý-
zdobou s motivem Velikonoc. Naší 
snahou bylo přinést trochu radosti 
a zpříjemnit nám všem tuto zvláštní 
dobu. Doufám, že jsme vám při pro-
cházkách zvedli jarní náladu. Květino-
vá výzdoba se v průběhu dalších mě-
síců trochu změní, ale i nadále bude 
jak na Kateřinském, tak újezdském 
náměstí. Jsou před námi dva nejkrás-
nější měsíce v roce a já se už těším, 
pokud epidemická situace dovolí, na 
společné setkání při některé kulturní 
akci. 
 Jana Draštíková,  
 místostarostka

Poděkování za úklid veřejné zeleně 
Nezávisle na celorepublikové úklidové 
akci Ukliďme Česko se dvě slečny Anna 
a Ema Chlápkovy rozhodly, že se svým 
otcem uklidí část pozemků s veřejnou 
zelení v městské části Praha-Újezd. Na 
obrázku je vidět, kolik odpadků nasbíra-
li během jedné soboty začátkem břez-
na. Jménem Úřadu městské části Praha-
-Újezd a všech pořádkumilovných občanů 
velmi děkujeme oběma slečnám i jejich 
otci za pomoc s úklidem!!!

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Činnost Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Praha-Újezd
Újezdští hasiči byli dne 1. října 2020 za-
řazeni do integrovaného záchranného 
systému (IZS). Do konce března 2021 
odsloužila desetičlenná jednotka celkem 
devět 24hodinových služeb ve složení 
1 velitel a 3 hasiči. Hasiči se střídali po 
12 hodinách. Celodenní služby byly naří-
zeny z důvodu výskytu onemocnění co-
videm-19 u některých profesionálních 
hasičů. 

Hasiči zasahovali nebo se účastnili cel-
kem osmnácti mimořádných událos-
tí. Převážně se jednalo o technickou vý-
pomoc u dopravních nehod (úklid oleje, 
spadlý sloup nízkého napětí), u požáru 
bytu a u dohašování vybydleného pro-
storu. Dále hasiči odstraňovali spadlé 
stromy a byli k dispozici jako záloha při 
zásazích profesionálních hasičů. Na Ve-
likonoční pondělí byla jednotka mimo 
plánovanou službu vyslána jako záloha 
k lesnímu požáru do Klánovického lesa. 

Hasiči služby vykonávali a dále budou vy-
konávat bez nároků na refundace. 

Nové vybavení hasičů

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy pře-
dá jednotce v průběhu letních měsíců oje-
té vozidlo, které je v dobrém technickém 
stavu. Vozidlo bylo uvedeno do provo-
zu 18. 12. 2012. Jedná se o cisternovou 

automobilovou stříkačku s označením 
CAS 20/2000/120-M1T, tovární značka 
Volvo, určenou pro šestičlenné družstvo. 
Součástí vozidla není materiální a technic-
ké vybavení. Na vybavení vozidla městská 
část obdržela od nejmenovaného dárce 
sponzorský dar ve výši 0,5 mil. Kč. Členo-
vé jednotky si nesmírně váží tohoto daru 
a moc za něj děkují. 

Případní zájemci o zapojení do činnos-
ti Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Praha-Újezd jsou vítáni. Podmínkou je 
dovršení věku 21 let, zdravotní způso-
bilost a fyzická zdatnost. 

Václav Drahorád, člen Jednotky  
sboru dobrovolných hasičů 
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CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory:  
Nejen na Jenštejn

Dne: 24. 5. 2021 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 od metra C Střížkov
Trasa: cca 45–50 km: Prosek, Letňany, Vinoř, Ctěnice, Jen-
štejn, Zeleneč, Klánovice, Koloděje, Královice, Netluky, 
Uhříněves – a domů.
Víte, kam se propadla hraběnka Černínská? Kde je ta-
jemný kamenný stůl, hradiště a vodní jeskyně? Co 
to znamená „Řemesla v pořádku”? Kde vyrůstal 
Prokop Holý? Na jakém hradě bydleli chudí? Od-
kud uvidíte Sněžku? A jakou vzácnost chovali 
v roce 1921 v Netlukách? To vše se dozvíte na 
cestě s Mirjou. Jedeme, pokud to epidemiologic-
ká situace dovolí. Přibalte náhradní duši.

Jihoměstská sociální a.s.
Kontaktní telefon JMS a.s.: 267 990 151
Terénní pečovatelská služba: 724 603 303 
Sociální pracovnice DS a OC: 603 205 396 
Akce, aktivity, procházky: 724 603 317

TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory:  
Za tajemnými lomy Malé a Velké Ameriky
Dne: 11. 5. 2021 (úterý)
Sraz: metro Zličín u autobusu č. 311 
Odjezd: v 8:45 hodin
Trasa: Mořina – Velká Amerika – Malá Amerika – Karlštejn
Délka trasy: 9 km 
Zvlněná krajina Českého krasu okolo hradu Karlštejn je místem ro-
mantických turistických výletů. K těm nejzajímavějším místům patří 
právě tajemné lomy Malá a Velká Amerika.
Při pohledu na zatopené vápencové lomy se snad každému vyba-
ví podobné filmové scenérie o Vinnetouovi. Lom Velká Amerika 
vytváří impozantní kaňon, který si vybrali čeští filmaři k natočení 
snímků např. Cesta na jihozápad, Limonádový Joe, Malá mořská 
víla, Micimutr a další. Velikost lomu je asi 750 × 150 m, jeho hloub-
ka bývá udávána v rozmezí 67 až 80 m. Snad každého uchvátí ne-
zapomenutelný pohled na temně modrou vodní hladinu lomu Me-
xiko, u něhož lze nalézt pomník věnovaný památce politických 
vězňů. Lom Malá Amerika vznikl těžbou na konci 19. století. 
V lomech se těžil vápenec, který se využíval jako stavební ká-
men, jako přísada do vysokých pecí a k výrobě vápna a cemen-
tu. Čtvercové otvory ve skalách jsou bývalé štoly, které se staly 
zimovištěm netopýrů. 
Na setkání s vámi se těší paní Jitka.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Do Židovského města za Golemem
Kdy: 8. 5. 2021 (sobota) ve 14:00 hodin 
Sraz: v hale stanice metra Staroměstská (vyjet pojízdnými schody nahoru do 
vestibulu)
Na co se můžete těšit:
Projdete se místy, kde nezůstal stát kámen na kameni. Dnešní čtvrť, plná luxusních 
činžovních domů, bývala chudinským ghettem s tajemnými průchody a stísněnými 
uličkami lemovanými změtí na sebe nalepených domků. Genius loci středověkého 
města však zcela nezmizel, dýchne na nás dodnes u synagog, živoucích strážců tisí-
cileté historie, nebo u vysoké zdi starého židovského hřbitova.
Na vycházce s paní Jelenou se zaměříte na to, co z židovského města zůstalo – sy-
nagogy Pinkasovu, Klausovu, Staronovou, Vysokou, Maiselovu a Španělskou, ob-
řadní síň, radnici, židovský hřbitov. Dozvíte se, kdo skutečně byl tajemný rabín Löw, 
stvořitel Golema, a že radniční hodiny mohou jít pozpátku a není to chyba.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA  
pro seniory: Objevte s námi 
prostou krásu Břevnova

Kdy:  
8. 5. 2021 (sobota) v 10:00 hodin, 
11. 5. 2021 (úterý) ve 14:00 hodin
Sraz: před vstupní branou do areálu 
Břevnovského kláštera 
Břevnovský klášter, jako nejstarší fun-
gující klášter v ČR, utrpěl velké škody 
za husitských válek, r. 1420 ho zničili 
táborité. Obnovený klášter byl do sou-
časné podoby postupně přestavěn 
podle projektu Kryštofa Dietzenhofe-
ra a jeho syna Kiliána Ignáce Dietzen-
hofera. Prací na obnově se účastnil 
i Petr Brandl. 
Hřbitov u kostela sv. Markéty v Břev-
nově je místem posledního odpočinku 
Karla Kryla. 
Břevnov se vyznačuje prostou krá-
sou nádherně zachovalých a dnes 
už většinou i zdařile rekonstruova-
ných secesních domů maloměstské-
ho periferního charakteru, které nás 
však na rozdíl od vyhlášených seces-
ních skvostů v centru dokážou uchvá-
tit svým venkovským charakterem. 
V Břevnově převládají jednoznačně 
činžovní domy ve stylu geometric-
ké secese. V západní části Břevnova 
se mezi ulicemi Bělohorskou a Toma-
novou nachází rozsáhlá vilová čtvrť. 
Krásný zelený rámec břevnovské vi-
lové čtvrti vytváří park Ladronka s ne-
všedními výhledy na Prahu.
S paní Jelenou projdete od barokního 
Břevnovského kláštera a jeho zahrad 
přes úhledné socialistické sídliště do 
vesnicky půvabné uličky a kolem sta-
rých viničních usedlostí směrem ke 
Strahovskému klášteru. 
Rezervace míst na procházku nutná!

Očkování jako cenná vstupenka 
do běžného života
Do našich domů s pečovatelskou 
službou Šalounova a Blatenská a do 
domu s bezbariérovými byty v Petýr-
kově zavítal potřetí tým profesionálů 
z vinohradské nemocnice, který pře-
očkoval zájemce ve věkové kategorii 
70+ již 2. dávkou vakcíny Pfizer. Všich-
ni přeočkovaní si velmi pochvalovali 
nejen jejich přístup, ale i výhodu očko-
vání v místě trvalého bydliště. „Certi-
fikát o provedeném očkování“ je pro 
očkované seniory cennou vstupenkou 
do běžného života.



SENIOR TAXI JEDE

Vážení a milí,
venku už konečně svítí sluníčko a ta „blbá“ doba hned vypadá 
trochu lépe, že? Jsem moc rád, že mohu přispět i příjemnými 
a potěšujícími informacemi. Obliba Senior Taxi stále roste. Už 
po měsíci provozu se začalo ukazovat, že brzy nebude stačit 
jedno auto. A už je to tady. 

V minulém týdnu jsme se s ředitelem Rosi Logistic domluvili, jak 
budeme pokračovat dál. Začátkem května vyjede do ulic Jižního 
Města druhý vůz. A nejen do ulic Prahy 11. Na základě vašich 
připomínek a námětů přidáme další dvě místa v Praze 4, kam 
bude Senior Taxi jezdit. Budou to Poliklinika Spořilov a Polikli-
nika Budějovická. Věřím, že vás tato zpráva potěší. 
Senior Taxi jede!

Přeji vám, ať se už konečně zrychlí očkování, ať 
zůstanete zdraví a ať už za měsíc budete moci 
číst náš Klíč v lepší době!
 Váš Petr Jirava

11Život na Jižním Městě

S ohledem na epidemiologickou situaci doporučujeme sle-
dovat aktuální informace k pořádaným aktivitám na našich 
webových stránkách www.jmsoc.cz. Jsme připraveni po 
uvolnění opatření program kdykoliv obnovit. Rezervace ko-
mentovaných procházek je nutná!

Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí–pátek 
8:00-14:00
tel.: 724 603 317
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, teren@jmsoc.cz

Účast na inzerovaných akcích je na vlastní nebezpečí, organi-
zátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou 
újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií či videí vyjádře-
te prokazatelně před zahájením akcí. 

VELIKONOČNÍ BERÁNCI PRO OSAMĚLÉ SENIORY 

Naději, radost ze života a pocit důležitosti se snažíme přiná-
šet našim klientům, zejména těm osamělým, kteří již nemají 
nikoho, s kým by sdíleli svůj životní příběh. Vnímáme je jako 
jedinečné a nenahraditelné. Letošní Velikonoce jsme jim mohli 
zpříjemnit nejen lidským kontaktem, ale také věcným dárkem. 
Díky firmě Passerinvest Group dostalo 100 osamělých senio-
rů Jižního Města k letošním Velikonocům krásného velikonoč-
ního beránka. 

Děkujeme firmě Passerinvest Group, která obdarovala veliko-
nočními beránky nejen seniory, ale i všechny zaměstnance. 

 Děkujeme! Tým Jihoměstské sociální a.s.

Jaro pod okny

Mnohým z obyvatel domu s pečovatel-
skou službou v Šalounově nebo v Blaten-
ské ulici není lhostejné prostředí, ve kte-
rém žijí, což je zcela zřejmé při pohledu 

na upravené předzahrádky pod jejich 
okny. Ti, kteří měli vždy vztah k zahradni-
čení a síly jim to dovolí, se iniciativně pus-
tili do zvelebování bezprostředního okolí. 
Je radost se dívat na postupně kvetoucí 

macešky, modřence, narcisky a další kvě-
tiny. Každý rok zdobí společné balko-
ny truhlíky s pestrobarevnými muškáty, 
o které se obyvatelé taktéž starají. Jaro 
je již tady a my tleskáme!!!  (jh)
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Vyšlápněte si na kole cyklostezkou  
„Po stopách českých králů“
Cyklostezka „Po stopách českých králů“ by měla v budoucnu 
propojit všechny hrady a zámky na Berounsku s Prahou. 
Projeďte se po jejím úseku vedoucím z Berouna do 
Srbska a užijte si krásnou projížď ku krajinou Českého 
krasu podél řeky Berounky. Terén na cyklostezce je 
vhodný i pro in-line bruslaře a nenáročnou projížď ku 
si užijete i s menšími dětmi nebo s cyklovozíkem.

Marika Mejzlíková

Cyklostezka „Po stopách čes-
kých králů“ by měla v budoucnu pro-
pojit všechny hrady a zámky na Be-
rounsku s Prahou. Projeďte se po 
jejím úseku vedoucím z Berouna do 
Srbska a užijte si krásnou projížďku 
krajinou Českého krasu podél řeky 
Berounky. Terén na cyklostezce je 
vhodný i pro in-line bruslaře a nená- na. I přesto je však část štol stále pří-

stupná a místo je vyhledáváno pře-
vážně horolezci. Ze skal nad lomem 
si budete moci vychutnat překrásný 
výhled na údolí celé řeky Berounky.

V dalším úseku cesty mine-
te Barrandovu jeskyni, která je pro 
veřejnost uzavřená. Celou cestou 
vás budou provázet informační ta-
bule a několik odpočívadel, na kte-
rých se můžete občerstvit a načer-
pat nové síly. Z informačních tabulí 
se dozvíte nějaké zajímavosti o fauně 
a flóře v CHKO Český kras a dočtete 
se také o obyvatelích zdejších jesky-
ní – netopýrech.

Asi kilometr před Srbskem se 
cesta změní na prašnou cestu, kte-
rá je však pro cyklisty dobře sjízdná. 
Pokud se chcete vydat na bruslích, 

je pro vás vhodný úsek z Berouna 
k lomu Alkazar. Celá trasa výletu 
měří 13 km nebo se můžete zpět do 
Berouna vydat vlakem.

Prodlužte si výlet  
a pokračujte ze Srbska dál

Pro bruslaře bude Srbsko nej-
spíše konečnou, ale cyklisté mohou 
pokračovat po cyklostezce dál a ob-
jevovat další krásy této krajiny. Po le-
vém břehu řeky dojedete až ke Karl- 
štejnu, klenotu České země. Spoj-
te váš výlet s návštěvou tohoto zná-
mého hradu, ke kterému dojedete po 
klikaté silnici. Od hradu můžete dále 
pokračovat až do Dobřichovic, kde 
najdete překrásný zámek s restaura-
cí a parkem.

Zřícenina hradu Tetín v přírodní rezervaci Tetínské skály.

Vrch Děd s krásnou rozhlednou.  
Foto: Markéta Vejvodová

Spatřete dávno vyhynulé tvory v přírodní rezervaci Milovice

ročnou projížďku si užijete i s men-
šími dětmi nebo s cyklovozíkem.

Beroun je křižovatkou cyklos-
tezek do všech světových stran. Do-
jedete například až do Dvora Králo-
vé s krásným renesančním zámkem. 
Severně nad městem se tyčí vrch 
Děd s půvabnou rozhlednou, která 
připomíná hradní věž.

Z Berouna se vydejte po levém 
břehu řeky Berounky. Po pár kilo-
metrech jízdy si můžete na druhém 
břehu všimnout skalnatého ostrohu 
s vyhlídkou u zříceniny hradu Tetín 
v přírodní rezervaci Tetínské skály. 
Počátky tohoto hradu sahají až do 
doby z 8. století n. l. a jsou spojová-
ny s Krokovou dcerou Tetkou. Tetín 
ale také zaujímá významné místo 
v počátcích křesťanství a při nástu-
pu Přemyslovců.

Jakmile si zříceninu náležitě 
prohlédnete, můžete nasednout opět 
na kolo a budete po cestě míjet býva-
lý vápencový lom Alkazar. V provo-
zu byl v 1. polovině 20. století a vedla 
odsud úzkokolejná dráha do Berou-
na. V části štol se dříve uchovával 
radioaktivní odpad, a tak jsou tato 
místa dnes pečlivě zakonzervová-

V dřívějších dobách se po naší 
planetě prohánělo nespočet nádher-
ných tvorů, které je dnes možné za-
hlédnout jen zřídkakdy nebo dokon-
ce vůbec, protože nepříznivá činnost 
člověka zapříčinila jejich vymizení. 
Pokud se chcete ocitnout v minulosti 
a blíže si představit, jak naše kraji-
na asi vypadala, máme pro vás skvě-
lý tip na výlet do přírodní rezervace 
Milovice. 

Bývalý vojenský prostor Milovi-
ce, který se nachází mezi městy Mi-
lovice a Benátky nad Jizerou, se stal 
domovem pro stáda zubrů, divokých 
koní a praturů. Poprvé na světě tak 
máte jedinečnou možnost vidět tři 
klíčové druhy velkých kopytníků 
na jednom místě. Podobný pohled 
se lidem nenaskytl po dlouhá sta-
letí, možná ani tisíciletí. Čas se zde 
tedy vrátil do doby pravěkých lovců 
a prvních zemědělců.

Stádo prvních čtrnácti divokých 
koní přijelo do rezervace 28. ledna 
2015 z Anglie. Zvířata, která v Ev-
ropě patří k původním živočišným 
druhům, byla na kontinentu vyhu-
bena člověkem. Divocí koně však 
přežili v drsném horském prostředí 
v Exmooru v Británii. První písemná 
zmínka o nich pochází z roku 1086 
a patří tak k nejstarším plemenům 
koní v Evropě.

První měsíc byli v Milovicích 
umístěni ve dvouhektarové aklima-
tizační ohradě a poté byli vypuštěni 
na zhruba čtyřicetihektarovou past-
vinu. Zároveň se uskutečnilo i slav-
nostní otevření první části rezerva-
ce. V roce 2016 se všechny tři druhy 
kopytníků poprvé na světě v rámci 
jedné rezervace podařilo také roz-
množit. Od té doby se zde pravidelně 
rodí dvojčata praturů, kteří naposle-
dy přišli na svět v roce 2019.

Možná jste si říkali, jak je vůbec 
možné spatřit vyhynulého tvora. 
Skutečně je tomu tak. Nizozemské 
společnosti Taurus Foundation se 
před několika lety podařilo pomo-
cí zpětného šlechtění tura domácí-
ho přivést k životu živočicha, který 
byl vyhuben člověkem, a část jejich 
populace teď žije v Milovicích.

Procházka kolem rezervace 
a vyhlídkové pozorovatelny

Pastvina se dá obejít během 
lehké hodinky, pokud však bude-
te mít zájem zvířata fotit, z krátké 
procházky se může rázem stát i ce-
lodenní výlet. Na pastvinu plynu-
le navazuje přírodní rezervace Pod 
Benáteckým vrchem se zubry nebo 
také mokřadní krajina Tůně a mo-
křady Josefov, kam jistě stojí za to 
se vydat.

Od října 2016 slouží návštěvní-
kům nové vyhlídkové plošiny, ze kte-
rých budete mít perfektní přehled 
o tom, kde se stáda zrovna nacházejí. 
Plošiny budou sloužit také filmařům, 
o kopytnících se totiž točilo již něko-
lik dokumentů a další se plánují.

Menší vyhlídka vznikla u akli-
matizační ohrady, u větší pastviny 
můžete po čtyřmetrovém lanovém 
mostě nahlédnout za ohradník ale-
spoň symbolicky. Vaše děti tu jis-
tě ocení skluzavku, na které si užijí 
spoustu zábavy.

Další tipy na výlety naleznete 
na webu fajnvylety.cz
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E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná plo-
cha bytu 71m2, v DV. Nachází se 
ve 3. podlaží ze 7. Byt je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Matúškova, Háje 

Prodej bytu 2+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 49m2, v OV.  Nachá-
zí se ve 3. podlaží z 12. Byt je po 
celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Anny Drabíkové, Háje

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 74m2, v 
OV. Nachází se v 9. podlaží z 12. 
Byt je v původním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Valentova, Chodov

Prodej bytu 2+kk s balkonem, užit-
ná plocha bytu 64m2, v OV . Na-
chází se v 5. podlaží ze 7. Byt je po 
částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/B
Vinohradská, Vinohrady

Prodej bytu 3+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 68m2, v OV. Nachází 
se v 1. podlaží z 12. Byt je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

Prodej bytu 3+kk s lodžií, užitná plo-
cha bytu 62m2, v OV. Nachází se ve 
3. podlaží ze 13. Byt je po celkové 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Markušova, Chodov

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 46m2, v OV. Nachází se v 5. 
podlaží z 8. Byt je po částečné 
rekonstrukci. Nájem 10.500,- Kč + 
poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Augustinova, Chodov

Nájem bytu 1+1, užitná plocha 
bytu 34m2, v OV. Nachází se v 
5. podlaží z 12. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nájem 9.000,- Kč + 
poplatky.

NÁJEM BYTU 1+1
Bramboříkova, Záběhlice

Ne vždy to musí
skončit prodejem
nemovitosti.
Situace na realitním trhu se stala nepřehlednou a nevyzpytatelnou.
Již jednu realitní krizi v letech 2008 a 2009 jsme s Vámi na Jižním Městě zažili.
Naše práce není jen o prodeji nemovitostí, ale především jde o správné pochopení
důvodu, který Vás k prodeji vede.

Jsou – li Vaším důvodem dluhy, exekuce či nemožnost splácení hypoték a úvěrů,
přijďte se s námi poradit – existuje totiž celá řada řešení, které Vám můžeme
nabídnout. Za dobrou radu nic nedáte a my se o ni rádi podělíme.

Dle nařízení vlády máme sice kanceláře zavřené,  
avšak na telefonech a na emailech jsme tu pro Vás stále 



Harmonogram přistavování VOK
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP) oznamuje, že velkoobjemové 
kontejnery na objemný odpad (VOK) budou v 1. čtvrtletí 2021 přistaveny na 
Jižním Městě v níže uvedených termínech. Službu VOK organizuje a hradí ze 
svého rozpočtu hl. m. Praha, VOK přistavuje svozová společnost MIKAPA 
plus, s.r.o., jako subdodavatel na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny pou-
ze pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, sportovní náčiní, koberce a podla-
hové PVC, umyvadla a záchodové mísy 
apod.), který nelze ukládat do běžných 
kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při 
podnikatelské činnosti. Do VOK nelze od-
kládat stavební suť, nebezpečné složky 
komunálního odpadu (baterie a akumu-
látory, barvy, chemikálie, zářivky apod.), 
vyřazená elektrická zařízení (chladnič-
ky, pračky, televize, monitory, počítače 
apod.), biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy 

odpadu lze odložit ve sběrných dvorech 
hl. m. Prahy (nejbližší je v ul. Bartůňkova 
u stanice metra Opatov).

VOK jsou přistaveny ve stanovený den 
pouze po dobu 4 hodin, a to v jednot-
ném čase od 15:00 do 19:00 hod. Po ce-
lou dobu přistavení VOK je přítomna ob-
sluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Bližší informace získáte na Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 
1325, Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 
902 320 nebo 267 902 514.

Květen 2021

1. Bachova x Mikulova 3. 5.

2. Brodského 1671 4. 5.

3. Divišovská x Šternovská 5. 5.

4. Chomutovická 6. 5.

5.
Konstantinova  
x Metodějova

10. 5.

6. Kosmická x A. Drabíkové 11. 5.

7. Křejpského 1514 12. 5.

8. Novomeského 13. 5.

9. Plickova 880 17. 5.

10. Rujanská x Donovalská 18. 5.

11. Gregorova x Hrudičkova 19. 5.

12. U Nové dálnice 20. 5.
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Naše organizace Mezi námi, o.p.s., má jako hlavní cíl propojovat 
generace. I na nás tedy situace spojená s šířením viru covid dopadla. 

Postupem času jsme se ale naučili, jak 
můžeme i v této době pokračovat v tom, 
co děláme. Přinášet radost dětem i se-
niorům. V Programu Povídej, kde děti 

z mateřských školek dochází do domo-
vů důchodců a věnují se společným ak-
tivám, jsme se naučili komunikovat na 
dálku. Jsme moc rádi, že naše skupiny 

mezi sebou neztratily kontakt, neustále 
si vyměňují pozdravy, dárečky a dokazu-
jí si, že na sebe myslí. I v programu Pře-
čti, kde senioři dochází číst dětem do 
mateřských školek před spaním, zůstá-
vají babičky a dědečkové v kontaktu se 
„svými“ školkami. Někteří četli s ochran-
nými pomůckami až do posledních chvil 
před zavřením mateřských škol. Jiní na-
táčejí videopohádky, které jsou umístěny 
na našem youtube kanálu. Akce pro náš 
Klub pohádkových čtecích babiček a dě-
dečků jsme přesunuli do online prostředí 
(semináře, přednášky, cvičení...). 

V současné době také připravujeme spo-
lečně kuchařku, s recepty od těch nejpo-
volanějších, od babiček. Všem se po čtení 
a dětech moc stýská a těší se, až budou 
moci zase pokračovat. A my se těšíme, 
až jim i novým zájemcům bude umožně-
no pokračovat v tom, co mají rádi, a až 
se budeme moci všichni potkávat zase 
společně.

 Eliška Beluhová 
Program PŘEČTI, Mezi námi, o.p.s.

Doba covidová v Mezi námi

Zapojte svou ulici do Zažít město jinak
Všichni si přejeme, abychom se už v dohledné době mohli konečně bezpečně 
potkávat venku. Nejpozději snad v září, na kdy je vyhledáváno 16. ročník 
celorepublikových slavností všech sousedů Zažít město jinak. Registrace jsou 
otevřené – přihlaste svou ulici, náměstí nebo park a udělejte si se svými sousedy 
den plný pohody, poznávání, jídla, her a čehokoliv, co si vymyslíte. Zasloužíte si to!

Pokud jste na Zažít město jinak ještě ne-
byli, představte si vaši ulici plnou baví-
cích se sousedů a jejich skotačících dětí. 
Tamhle se zpívá, vedle se učí žonglovat, 
tisknout na sítotisku, na druhém konci 
se hraje divadlo, cvičí jóga a celou ulicí 
se line vůně desítek různých jídel a jiných 
dobrot. To vše připravují místní lidé nebo 
organizace. No a každá taková ulice díky 
tomu vypadá úplně jinak.

16. ročník Zažít měst jinak se uskuteční 
v sobotu 18. září 2021.

Společným jmenovatelem všech slavnos-
tí, kterých bývá ročně už více než sto, 
je zlepšovat sousedské vztahy a upo-
zornit na hodnotu sdíleného veřejného 
prostoru. 

„Věříme, že chuť potkávat se během po-
sledního zavirovaného roku, kdy jsme 
měli sedět víceméně doma, se nikam ne-
vytratila. Naopak, cítíme, že lidé mají vel-
kou touhu vyjít do ulic a bavit se. Jsme 

zvědaví, kolik lokalit se přihlásí. Loni se 
nám společně podařilo oživit více než 
85 ulic, náměstí či parků po celé Praze 
a také místa v dalších 37 městech,” říká 
Tomáš Fridrich, hlavní koordinátor slav-
ností ze spolku AutoMat.

Jak probíhá organizace?

Každá lokalita má své místní organizáto-
ry – nejčastěji jde o partu přátel, spolky 
nebo provozovatele místních podniků. 
Organizátoři (někteří už od jara) postup-
ně zapojují další sousedy, podniky a or-
ganizace a ti všichni společně připravu-
jí vlastní program. Někdo vystupuje, jiný 
organizuje nebo obojí. Podmínkou je pou-
ze soulad s hodnotami Zažít město ji-
nak (důraz na lokálnost, dobrovolnost 
a otevřenost).

S čím vám pomůže spolek AutoMat?

AutoMat organizátorům jednotlivých 
lokalit zdarma pomůže s oběháváním 

úřadů (povolení, zábory komunikací, zá-
štity politiků), propagací (včetně výroby 
a tisku plakátů a programů), síťováním 
a léty prověřeným know-how (včetně 
manuálu Jak na to). Na AutoMat se mů-
žete kdykoliv obracet s dalšími dotazy. 
Vše je zdarma.

Jak se přihlásit? 

Zaregistrujte se do 31. května na webu 
zazitmestojinak.cz/registrace. Pokud 
máte zájem o mimopražskou lokalitu, re-
gistrovat se můžete do konce června.

Budou se slavnosti vůbec konat?

Mockrát děkujeme všem, kteří během 
uplynulého roku pomáhali potřebným! Na 
základě zkušeností z minulého roku věří-
me, že situace se během léta uklidní a že 
slavnosti Zažít město jinak bude možné 
opět uspořádat. Jak přísná opatření bude 
třeba dodržovat, uvidíme v příštích měsí-
cích. Jsme ale přesvědčeni o tom, že kon-
cem léta se budeme opět moct setkat se 
svými sousedy a přáteli naživo. Tak hurá 
do organizování, milí sousedé!

Všechny informace naleznete na webu 
zazitmestojinak.cz.



ZUŠ Jižní Město – i pod lavinou vládních  
opatření dýchá, tvoří a má hlavu vztyčenou!
Popsat teoreticky pedagogickou „online cestu“, kterou 
se musela (nejen) naše škola v převážné části uplynulého 
roku vydat, těžké není. Zná ji v tomto čase asi každý. 
Ale přiblížit na ploše několika řádků stovky zoufale 
těžkých a zároveň nečekaně kouzelných momentů, 
které s sebou tato cesta v prostředí uměleckých oborů 
přináší, je prakticky nemožné. Potkalo nás něco dříve 
nepředstavitelného, a přitom povzbudivého. 

Jen stěží bychom mohli udeřit hudební, výtvarné, dramatické či 
taneční tvořivosti větší ránu pod pás než tu ve formě nemož-
nosti se osobně setkávat. Přesto nebo právě proto se nám po-
dařilo objevit v sobě nečekané odhodlání a sílu. Tu sílu, která 

nám ukázala, jak moc chceme i přes všechny překážky nadále 
nepolevovat v úsilí vedoucímu ke společnému vzdělávání, vzá-
jemnému naslouchání, přijímání dosud nepoznaného a překoná-
vání zdánlivě nezdolatelného. 

My pedagogové jsme nyní směrem k dětem vnímavější také 
v nazírání na jejich rodinné vazby, materiální zázemí a atmosféru 
domácího prostředí obecně (pedagoga, jenž nezná jména všech 
domácích mazlíčků svých žáků, aby člověk pohledal…). Parado-
xem této prapodivné doby se v nemálo případech stalo utváře-
ní osobnějších a hlubších mezilidských vztahů, a to navzdory po 
mnoho týdnů přetrvávající komunikaci skrze obrazovky počítačů, 
tabletů a telefonů. 

Na pozadí takovýchto extrémů vzniká často nová energie, která 
má na společné úsilí všech akcelerující účinek. Díky tomu se mů-
žeme, navzdory dlouhé a bolestivé odluce, těšit s našimi žáky 
v červnu na nahrávání absolventských koncertů, v průběhu květ-
na a června na studentskou výstavu výtvarných děl v Kulturním 
centru Zahrada a své choreografie pečlivě připravuje také taneč-
ní oddělení. 

S nedočkavostí vyhlížíme dny, kdy chodby naší školy znovu 
ožijí smíchem dětí a úsměvy jejich rodičů. S otevřenou náručí 

přivítáme také všechny budoucí umělce, které k nám tímto sr-
dečně zveme 14., 15. a 16. června na přijímací zkoušky. Bude 
to symbol nového začátku, v němž se všichni zhluboka nadech-
neme a s hřejivým pocitem na srdci si budeme více než kdy jin-
dy vážit toho, že se opět můžeme z krás světa umění dojímat 
v blízkém kontaktu s druhými. 

PhDr. Irena Černíčková,  
ZUŠ Jižní Město

1616 Život na Jižním Městě

Potkalo nás něco dříve 
nepředstavitelného, a přitom 

povzbudivého. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VEČÍREK U PIANA 
V PARKU U CHODOVSKÉ TVRZE 

ve čtvrtek 27. května 2021 od 17 do 19 hodin

Erik Bezdíček a Václav Vedral
Již tradičně, protože už třetím rokem, se na Vás těšíme s písničkami různých žánrů z časů 
minulého století. Vždy poslední čtvrtek v měsíci zazní V+W, S+Š, operetky, muzikály a řada 

dalších melodií.
Vzhledem k epidemiologické situaci se, prosíme, ujistěte, zda se akce koná. Dle aktuálních 

nařízení bude informace na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11. Děkujeme za pochopení.



17Život na Jižním Městě

Společně uctíme památku padlých hrdinů 
jménem starosty městské části Praha 11 Jiřího Dohnala si Vás dovolujeme srdečně pozvat na vzpomínkový 
pietní akt k 76. výročí konce 2. světové války, na kterém bude uctěna památka účastníků Pražského povstání 

a vojáků Rudé armády, kteří padli v bojích s německými vojsky v květnu 1945.

Pietní akt se uskuteční 

7. května 2021 v 10 hodin 
na chodovském hřbitově (Lečkova ulice).

Věříme, že se spolu s námi zúčastníte tohoto slavnostního a důstojného pietního aktu.

Akce může být zrušena v případě nepříznivých epidemiologických podmínek či v případě platnosti vládních opatření,  
která omezují počet osob při hromadných akcích.

Zachytit osudy pamětníků 20. století  
zvládli mladí dokumentaristé i v době pandemie
Ani náročný rok 2020 v době covido-
vé epidemie, zavřené školy s distanční 
výukou či online nahrávání nezabránilo 
mladým dokumentaristům z Prahy 11, 
zaznamenávat neobyčejná vyprávě-
ní pamětníků 20. století. Díky žákov-
ským reportážím z projektu Příběhy na-
šich sousedů se tak už nezapomene 
ani na osm jedinečných životních osu-
dů z této městské části a stanou se 
součástí jedné z nejrozsáhlejších veřej-
ně přístupných online pamětnických sbí-
rek v Evropě s názvem Paměť národa  
(www.pametnaroda.cz). Veřejná prezen-
tace reportáží mladých dokumentaristů 
se uskuteční online už 7. května 2021 od 
16 h na platformě Zoom.

Pátého ročníku dokumentaristického pro-
jektu Příběhy našich sousedů se v Pra-
ze 11 zúčastnilo i v době komplikovaných 
studijních i nahrávacích podmínek celkem 
31 dětí a 7 učitelů ze ZŠ Květnového ví-
tězství, ZŠ Chodov, ZŠ Mendelova, ZŠ 
Milíčova a ZŠ Mikulova. Osmice pamětní-
ků spojených s městskou částí Prahy 11 
se děti vyptávaly na jejich vzpomínky na 
dětství, práci, studium, srpen 1968 nebo 
na 17. listopad 1989. Jejich úkolem bylo 
nejen natočit rozhovor celoživotního vy-
právění, ale následně nahrávku zpra-
covat a zpřístupnit publiku. V projektu 
vznikla osmice rozhlasových reportáží, 
které je možné si poslechnout na od-
kazu: www.pribehynasichsousedu.cz/ 
praha-11/praha-11-2020-2021/

Žáci a učitelé z Prahy 11 se jako jedni 
z prvních v republice pustili do nahrává-
ní rozhovorů online, téměř celý projekt 
absolvovali z domova za podmínek dis-
tanční výuky, a přesto dokázali dotáh-
nout projekt i všechny své reportáže až 
do konce. Díky tomu se podařilo nahrát 
rozhovor například s pamětnicí Zuzanou 
Bílkovou, která žákům ze ZŠ Chodov 
shrnula začátek svého života následov-
ně: „Maminku převezli do porodnice Na 

Karlově, kde jsem se odpoledne narodila. 
Pak jsem žila asi dva měsíce s maminkou 
na Pankráci v tý věznici.“ Žáci ze ZŠ Mi-
líčova zase měli možnost vyzpovídat uči-
tele, který se zúčastnil v roce 1972 olym-
piády v Mnichově, kde závodil v běhu.

„Ještě před rokem se nahrávání rozhovo-
rů s pamětníky prostřednictvím online vi-
deo konference mohlo zdát jako nápad 
z říše sci-fi nebo z daleké budoucnosti. 
Rozhovory přes Skype už sice v archi-
vu Paměti národa existovaly, většinou 
ale proto, že se jednalo o pamětníky ži-
jící v zámoří, se kterými jsme se nemoh-
li potkat osobně,” popisuje koordinátorka 
projektu Ludmila Dobrozemská a dodá-
vá: „Rok 2020 však znamenal absolut-
ní průlom a změnu pro všechny zapoje-
né, a to jak děti, tak i učitele, pamětníky 
a pochopitelně i lektory a koordinátory. 
Museli jsme projekt velmi rychle přizpů-
sobit, abychom na jedné straně seniory 
nevystavovali nebezpečí, na druhé stra-
ně jsme chtěli zachovat mezigenerační 
setkávání, protože se senioři často oci-
tali v izolaci.” 

Připojte se s námi do online vysílání Pří-
běhů našich sousedů v pátek 7. května 
v 16:00 na adrese zoom: bit.ly/PNSPra-
ha11 a vyslechněte si jedinečné repor-
táže mladých dokumentaristů i bezpro-
střední dojmy žáků a učitelů z natáčení.

O PROJEKTU:

Od roku 2012 do ledna 2021 se do pro-
jektu Příběhy našich sousedů po celé 
ČR zapojilo 989 českých škol s více jak 
6 319 žáky a studenty, kteří pod ve-
dením 1 162 učitelů zdokumentovali 
v 1 475 žákovských dokumentaristických 
týmech téměř již 1 500 pamětnických pří-
běhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní 
školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit 
touto formou moderní dějiny co nejširší-
mu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých 
žáků a studentů. Žákovské dokumenty 
jsou dostupné na webových stránkách  
www.pribehynasichsousedu.cz.

Mgr. et Mgr. Ludmila Dobrozemská, 
koordinátorka vzdělávacích projektů
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Aktivity nejen pro „Supí“ děti a rodiče!
Jižní Supi jsou jediným mládežnickým basketbalovým klubem 
na Jižním Městě. Klub má tradici od roku 2009 a hned od 
první sezony pravidelně sbírá medaile z pražských přeborů. 

Má za sebou také sedm účastí na vrchol-
né republikové akci, okořeněných pěti 
medailemi v čele s bronzem z mistrov-
ství ČR starších žáků v roce 2018. Osm 
jeho odchovanců se dostalo do mládež-
nických reprezentací České republiky, což 
je velmi příjemné ocenění klubové práce. 
Na slovíčko jsme byli tentokrát u Vojtě-
cha Svobody, Heartcoache Jižních Supů.

Vojto, kromě sportovních úspěchů se 
můžete pochlubit také početnou zá-
kladnou, aktuálně přes 120 dětí. 

Ano, basketbal děláme pro radost 
a všechny nás baví. Kluci, trenéři i rodi-
če drží výbornou partu a to je myslím náš 
největší úspěch!

Jak zvládáte současné komplikované 
období? 

V nynější složité době čelíme podobně 
jako řada dalších klubů řadě omezení, 
která znesnadňují dětem přirozený po-
hyb (o cíleném pravidelném tréninku ani 
nemluvě). Proto jsme se rozhodli „vytáh-
nout děti ven na čerstvý vzduch“ pomocí 
našich outdoorových her a aktivit.

To zní zajímavě, můžete být 
konkrétnější? 

Prvním počinem 
je naše pohád-
ková hra v Mi-
líčovském lese. 
Děti při ní v roli 
odvážných hrdinů 
zachraňují Jižní králov-
ství. Procházejí pohádková stanoviště, 
plní úkoly a zapisují si odpovědi na otáz-
ky. Ty pak mohou nahrát do soutěžního 
formuláře a zúčastnit se slosování o vel-
mi pěkné ceny z naší Fanzone a od Čes-
kého olympijského týmu (ČOV).

Máte připraveno také něco pro ty 
starší? 

No jistě, mysleli jsme na všechny, na po-
hádkovou hru navazuje Supí orientační 
běh v Kunratickém lese. Zatímco pohád-
ka je určena zejména pro mladší děti do 
12 let, orienťák cílí také na starší mládež 
a teenagery. Trasa pro kategorie do de-
seti let měří kolem 3 km, pro 11 až 15 let 
cca 5 km a nad 15 let přibližně 8 km. Po-
chopitelně záleží, jak moc bude účastník 
bloudit. Výsledky se vyhodnocují v apli-
kaci a na ty nejrychlejší čekají cenné od-
měny. Obě zmíněné venkovní hry potr-
vají až do května 2021. Pochopitelně je 
nenabízíme pouze Supím dětem a rodi-
čům. Potěší nás, když se díky nim vyrazí 

provětrat široká veřejnost z celého Jižní-
ho Města. Nechceme navíc zůstat pouze 
u těchto dvou akcí, chystáme další ven-
kovní aktivity. 

Tak neváhejte a pojďte se hýbat s námi! 

 Dana Foučková

Info k venkovním hrám Jižních Supů na-
jdete na: www.jiznisupi.cz.

FC Háje JM: VIP online společnost
Svět se přesunul do online prostředí. 
Jen málokterý klub v onlinu ale 
dokázal zařídit svým svěřencům 
taková setkání jako FC Háje JM.

V době, kdy fotbalová reprezentač-
ní jednadvacítka válčila ve skupině na 
EURU U21 ve Slovinsku, se hájecké-
mu vedení podařilo domluvit online „tis-
kovku“ s jedním z trenérů reprezentace 
– Jiřím Skálou. Háječtí žáci a dorosten-
ci měli možnost se trenéra ptát na jaké-
koliv dotazy. Celé setkání bylo nesmír-
ně přínosné a určitě se nám díky němu 
podařilo vzbudit u začínajících fotbalis-
tů větší zájem o reprezentační fotbal. 
Mnohokrát děkujeme Jiřímu Skálovi za 
jeho ochotu a otevřenost. Všichni z FC 
Háje JM budou vždy držet palce našim 
reprezentantům!!!

Díky partnerství s SK Slavia Praha jsme 
dále měli možnost připojit se na onli-
ne setkání s hráčem A–mužstva Janem 
Kuchtou. Po úvodním video sestřihu 
gólů tohoto mladého a talentovaného 
útočníka z vršovického klubu se v cha-
tu nakupilo mnoho dotazů od připoje-
ných účastníků. Hlavní hvězda večera 

trpělivě odpovídala na všechny otázky. 
Dle úsměvů odcházeli všichni spokojeni 
a natěšeni na případné další setkání s ji-
ným profesionálním fotbalistou.

Partnerství s SK Slavia Praha nám při-
neslo ještě jednu online příležitost. Mís-
to každoročního turnaje partnerských 

klubů SKS letos slávisté uspořádali pro 
přípravkové kategorie online verzi to-
hoto turnaje. Mnoho hráčů a hráček se 
pravidelně účastnilo jednotlivých do-
vednostních výzev. Šlo o další příjemné 
zpestření momentální neobvyklé doby.

 Mikuláš Zbořil, vedoucí trenér

více info 
na  

www.jiznisupi.cz



KULTURNÍ JIŽNÍ  
MĚSTO o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními 
může dojít ke změně otevíracích hodin. 
Sledujte náš web.
Otevřeno: po–čt 8.00–21.00, pá 8.00–18.00 
nebo dle programu.
Spojení: od metra Chodov 10 min. chůze. 
Nejbližší zastávky autobusu: 
bus 154, 197 do st. Jarníkova, bus 177 do st. 
U Kunratického lesa. 
Autem:  
vyhrazené parkoviště v ulici Vojtíškova. 

KONCERTY
 6. 5. Petr Vondráček a Knezaplacení – 
19.00. Herec, moderátor, zpěvák a výborný 
klavírista vystupuje nejen s kapelou Lokomo-
tiva. Na společném dvojkoncertě se skupinou 
Knezaplacení budou posluchači svědky ne-
tradičního spojení folku a rock´n´rollu. Přesu-
nutá akce, zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. 
 27. 5. Fešáci – 20.00. Česká count-
ry skupina vznikla v roce 1967 pod názvem 
Greenes, později se přejmenovala na Blue-
grass Hoppers. V roce 1974, po příchodu Pe-
tra Novotného, Tomáše Linky a Michala Tučné-
ho, změnila jméno na Fešáci. Vystřídala se zde 
celá řada zpěváků, hudebníků i moderátorů, mj. 
také bavičská dvojice Josef Mladý a Josef Alois 
Náhlovský. Přesunutá akce, zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti.

KINO KLUB ZAHRADA představuje filmy 
v rámci projektu Moje kino Live. Každý den jiný 
film online. Projekt má své vlastní dramaturgy, 

KC ZAHRADA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVIDEM-19.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB. 
JSME PŘIPRAVENI PRO VÁS KDYKOLI 
PO UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ PROGRAM 
OBNOVIT.

nemáme tedy možnost program ovlivnit, ale 
i tak máme radost, že jako podpora zavřených 
kin a kulturních center funguje.
Program najdete na webu KC Zahrada. S onli-
ne vstupenkou dostanete kód na přihlášení do 
virtuálního kinosálu.

DĚTEM
 15. 5. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. Vý-
roba ručního papíru. Rezervace nutná.

PRO SENIORY
 10. 5. Jarní koncert Pražského salonního 
orchestru – 14.30. Diriguje a pořadem provází 
Václav Vomáčka.

VÝSTAVA
Čáry, čmáry, malování. Od 3. 5. Výběr prací 
žáků výtvarného oboru na ZUŠ Jižní Město, 
které vznikly v průběhu distanční výuky během 
pandemie od dubna 2020 do dubna 2021. 

DALŠÍ AKCE
 4. 5. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 ve-
řejné bubnování pro všechny. Bubnovat bu-
deme venku na zahradě v omezeném počtu. 
Rezervace nutná. 

PŘIPRAVUJEME
 3. 6. Nezmaři – 20.00. Skupina je charak-
teristická vícehlasým vokálem s doprovodem 
akustických nástrojů. Její repertoár tvoří pře-
vážně vlastní písně, ale i světová folková kla-
sika. Za léta aktivního koncertování posbírala 
všechna ocenění, která se v tomto žánru udě-
lují. Kromě plzeňských Port také dvě prestižní 
ceny Zlatý klíč pro nejlepší skupinu roku v kate-
gorii Folk&Country. Na svém kontě má 13 sa-
mostatných CD a jedno DVD. Přesunutá akce, 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
 9. 6. František Nedvěd a Tiebreak – 20.00. 
František Nedvěd patří mezi nejvýznamněj-
ší osobnosti české hudební scény, vystupoval 
v kapelách Brontosaurus a Spirituál kvintet, 
následně se vydal na sólovou dráhu. Na kon-
certě zazní nejen jeho vlastní písničky, ale i ty 
z celoživotní tvorby obou bratrů Nedvědů. Pře-
sunutá akce, zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. 
 17. 6. Klíč – 20.00. Úspěšná folková skupi-
na má ve svém repertoáru písně inspirované 
středověkými a renesančními tématy a motivy. 
Přesunutá akce, zakoupené vstupenky zůstá-
vají v platnosti.
 23. 6. Karel Plíhal – 20.00. Originální skla-
datel, textař a kytarista patří už více než 30 let 
k největším osobnostem českého písničkářství. 
Přesunutá akce, zakoupené vstupenky zůstá-
vají v platnosti.

KURZY/KROUŽKY
Podrobnější informace a přihlášky ke stažení 
na www.kczahrada.cz nebo se informujte na 
recepci KC Zahrada.

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA Sledujte ak-
tuální informace o provozu na webových strán-
kách www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

K U L T U R A
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KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
Tel.: 267 914 831, 
info@chodovskatvrz.cz 

www.chodovskatvrz.cz

V souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními může dojít ke změně otevíracích 
hodin. Sledujte náš web.

Otevřeno: galerie út-ne 13.00–19.00
pokladna út-pá 10.00–19.00;  
so–ne 13.00–19.00; pondělí zavřeno
restaurace 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
V případě příznivého počasí se koncerty 
uskuteční na nádvoří Chodovské tvrze.
 11. 5. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
19.00. Tentokrát se v Jedenáctkách před-
staví mladí nadaní hudebníci. Tereza a Mar-
kéta Zahradníkovy zahrají na housle a klavír, 
Filip Kratochvíl na akordeon. Klavírní spolu-
práce Daniela Foltýnová. Na programu bude 
G. Fauré, A. Dvořák, S. Barber, B. Martinů, 
A. Piazolla. 
 13. 5. Melodie pro každého – 19.00. 
V oblíbeném cyklu hudebních pořadů se po-
sluchači vrátí do časů melodií minulého sto-
letí. Zazní písničky K. Hašlera, J. Voskovce, 
J. Wericha, J. Suchého, J. Šlitra a řady dal-
ších. Zpívá Erik Bezdíček, emeritní sólista 
opery a operety Divadla J. K. Tyla v Plzni, na 
klavír doprovází Václav Vedral, hudební skla-
datel a učitel. 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVIDEM-19. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ 
STRÁNKY A FB. 
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu vzhledem k situaci s COVIDEM-19.

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

NOVINKY
FIT SENIOR –cvičení pro všechny věkové ka-
tegorie bez omezení, cvičení pro zachování 
fyzické a psychické zdatnosti zahrnuje zdra-
votní, relaxační a kompenzační cvičení vhod-
né i při oslabení pohybového aparátu, úterý 
17.30. 

FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda – kombi-
nuje pilates, overbally, velké míče, každý pá-
tek v 11.00.

MŠ BENJAMINEK
Zápisy do MŠ proběhnou korespondenční 
formou 2.–12. 5. 2021.
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 
do 7 let. Děti u nás najdou prostředí škol-
ky vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem, podporující přirozenou po-
hybovou aktivitu a vzdělávání s prvky Mon-
tessori pedagogiky. Více informací na webu  
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 děti od 3 do 
7 let, úterý 16.30.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 12 let 
do 18 let, středa 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
BENJAMINCI – hravě do školky – hravý 
program, který zlepší koordinaci, pozornost 
i hrubou a jemnou motoriku, řeč a grafomo-
toriku, pondělí – 9.00, 10.00.
BENJAMINCI – hravě do školy – hravý pro-
gram, který je koncipován tak, aby dítě bylo 
dobře připraveno na vstup do školy, pondě-
lí – 11.00.
SMARTY HAPPY – systematický všestranný 
pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení, čtvrtek – 15.15.
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 18.00, 
19.00 a středa 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 

BENJAMIN KLUB

Kulturní přehled květen

Konstantinova 1479/1, 
149 00 Praha 11  
(z druhé strany 
Mamma centra)
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ: 13:00–18:00
Pro koho tu jsme
Pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let, 
kteří zažívají těžkou životní situaci, potřebují 
poradit nebo nevědí, co s volným časem. 
Služby poskytujeme ambulantní i terénní 
formou. Tyto služby jsou zdarma.
Co nabízíme 

• sociální poradenství,
• doučování: pravidelné i jednorázové,
• volnočasové aktivity: stolní fotbálek, 

šipky, boxovací pytel, playstation 4, 
deskové hry, kreativní a sportovní po-
třeby aj.,

• páteční „mini“ akce,
• rozvojově zájmové činnosti (jugger, 

fotbal, kreativní dílna, kvízování).
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ: 7:45–12:45
Pro koho tu jsme
Pro děti ve věku 6 až 15 let zajišťujeme 
pomoc s distanční výukou. Službu nabízíme 
po objednání a zdarma.
Co nabízíme

• individuální pomoc,
• prostory,
• stabilní internetové připojení,
• IT techniku (PC, notebook, sluchátka),
• pomoc s vysvětlením probírané látky.

KONTAKT
NZDM Ymkárium, YMCA Praha
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11 
Telefon: 737 629 149
E-mail: ymkarium@praha.ymca.cz
FB: Ymkárium Ymca Praha, IG: klub_ymkarium
Aktuální informace naleznete na našich so-
ciálních sítí.

NZDM KLUB YMKÁRIUM

Vystavující: 
Jiří a Marie Durdíkovi

Název výstavy: 

„Spolujízda“ 
(fotografie)

5. 1. – 30. 4. 2021

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

VÝSTAVA NA RADNICI

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

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

 19. 5. Šansony na tvrzi – 18.00. Diváci 
se mohou těšit na opětovné shledání s pís-
ničkářkou a moderátorkou Českého rozhla-
su Janou Rychterovou a Filipem Sychrou. Na 
klavír je doprovodí Radim Linhart, hostem 
bude známý spisovatel a především botanik 
Václav Větvička. 
 26. 5. Úklona klasikům 3 – 17.00. Franti-
šek Novotný a Pražské smyčcové duo – Skla-
datelé na toulkách světem. Unikátní pohodo-
vý pořad je poetickou a úsměvnou úklonou 
našim i světovým klasikům, kterou nabízejí 
básník, textař a rozhlasový moderátor Čes-
kého rozhlasu 2 František Novotný spolu 
s kontrabasistkou Evou Šašinkovou a hous-
listou Milošem Černým. Ve třetím pokračová-
ní pořadu se autoři ukloní J. S. Bachovi, W. A. 
Mozartovi, J. Brahmsovi nebo A. Dvořákovi.
 27. 5. Jazz klub Tvrz: Jaroslav Šindler and 
Friends – 20.00. Kytarista Jaroslav Šindler 
se pohybuje na profesionální jazzové scéně 
již více než 35 let. Během své kariéry spolu-
pracoval mimo jiné s Janou Koubkovou, Evou 
Olmerovou, Irenou Budweiserovou, Jiřím 
Stivínem a dalšími umělci. Tentokrát před-
staví svůj kvartet, se kterým absolvoval le-
tos v lednu úspěšnou premiéru na abonent-
ním koncertu Pražského jara. Jeho repertoár 
tvoří převážně vlastní skladby členů souboru 
doplněné o jazzové standardy. Kromě kytary 
J. Šindlera zazní tenor saxofon Jana Štolby, 
kontrabas Víta Švece, u bicích zasedne Jan 
Linhart.

PRO DĚTI

V případě příznivé situace budou NEDĚL-
NÍ POHÁDKY znovu zařazeny do programu, 
sledujte nás na webu.

Den dětí u Chodovské tvrze. 25. 5. – 15. 6. 
Napínavá cesta za pohádkou aneb trochu 
jiná oslava Dne dětí. Letos nebude cukrová 
vata a kolotoč, bude se slavit bezpečně, zá-
bavně, dobrodružně a na čerstvém vzduchu. 

VÝSTAVA 
1. 3. – 30. 5. 
Čeští umělci ve Francii
Irena Dědičová, François Zdeněk Eberl, 
Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Ku-
bín, Rudolf Kundera, František Kupka, Ja-
roslav Macek, Miloslav Moucha, Miloš Síko-
ra, Jaroslav Serpan, Josef Šíma, Toyen, Jan 
Zelenka.
Výstava předních českých výtvarníků žijících 
a tvořících ve Francii představuje české uměl-
ce, kteří se stali součástí světového kulturní-
ho dědictví a zároveň součástí vývoje a roz-
voje světového výtvarného umění. Počínaje 
Františkem Kupkou, Françoisem Z. Eberlem, 
přítelem Picassa a Modiglianiho, ale i zno-
vuobjeveným Jiřím Karsem. Výraznou osob-
ností je Josef Šíma, který prožil ve Francii 
padesát let a je považován více za francouz-
ského malíře, stejně i Marie Čermínová zva-
ná Toyen. Na výstavě jsou zastoupeni i žijí-
cí výtvarníci působící ve Francii – Jaroslav 
Macek, Miloslav Moucha, Miloš Síkora a Jan  
Zelenka.



Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu vzhledem k situaci s COVIDEM-19.

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

 Online zdravotní skupinové cvičení – pon-
dělí 16:00–17:00
 Fit & Core – pondělí 17:00-18:00
 Fit & Core – pondělí 18:00-19:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20-20:20
 Fit & Core – úterý 17:00-18:00
 Pilates – úterý 18:00-19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20-20:20
 Online zdravotní skupinové cvičení – stře-
da 08:00-09:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
15:00-16:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
16:00-17:00
 Fit & Core – středa 18:15-19:15
 Fyzio & Core – středa 19:20-20:20
 Fyzio & Core – čtvrtek 08:00-09:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00-18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15-19:15
 Fyzio & Core (SM Systém) – pátek 
08:00-09:00

Provádíme ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ na ko-
ronavirus. Bez rezervace, zdarma, PO–PÁ 
8–19h, SO–NE 8–18h. 

FYZIOKLINIKA
www.facebook.com/fitness1807
www.fitness1807.cz
Po dobu současných opatření je v provozu 
venkovní posilovna. K dispozici je olympijská 
tyč (200 kg i více), 1 velká činka (100 kg), sada 
jednoruček (1–50 kg), hrazda, bradla, závěsný 
posilovací systém, kettlebelly atd. Vzhledem 
k omezené kapacitě (max. 2 osoby) je třeba si 
rezervovat termín na tel.: 604 852 483.

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807

Nové testovací centrum na covid-19 se ote-
vřelo 28. března v Praze 11 ve zdravotnickém 
centru FYZIOklinika. 

Díky vlastní aplikaci pro rychlejší administraci 
sem může člověk přijít bez rezervace a po dvou 
minutách být hotov. Kapacity zdravotníků zvlá- 
dají i nejvytíženější časy a firemní skupiny bez 
většího čekání. 

V ulici Machkova 1642/2 na Chodově se mo-
hou lidé nechat testovat antigenními rychlotes-
ty, které jsou pro české pojištěnce jednou za 
tři dny zdarma. Další možností je odběr PCR 
testů. Spoluobčané mají zájem jak o testy od-
běrem ze slin, tak výtěrem z nosu. Proto jsou 
nabízeny všechny varianty odběru vzorků. 

Nové testovací centrum je otevřeno každý 
den od 8 do 17 hodin včetně víkendů a svát-
ků. Aktuálnost informací je možné ověřit na 
webu www.FYZIOklinika.cz.

RODINNÁ VÝZVA se bude letos konat (pokud 
vládní nařízení dovolí) 5. 6. 2021. 

Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

Nízkoprahový klub YMCA a jeho bohatá nabídka aktivit
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteční akce, které slouží k smysluplnému 
trávení volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti a mladé lidi (6 až 26 let), kteří 
zažívají těžkou životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, co s volným časem.

V letošním roce jsme ve spolupráci s or-
ganizacemi YMCA Revúca a Centrum 
dobrovolnictva Banská Bystrica odstar-
tovali projekt Školení pomocníků zací-
lený na teenagery, kteří se chtějí rozví-
jet a v budoucnu sami pracovat s dětmi 
a mládeží.

Smyslem celého projektu však není pouze 
výchova budoucích praktikantů. Chceme 
teenagery vybavit schopnostmi a doved-
nostmi, které později zužitkují v me-
zilidské komunikaci i v profesní karié- 
ře, laicky řečeno v životě i v práci. 

Teoretický základ se mladým lidem 
snažíme předkládat stravitelnou for-
mou a velký důraz klademe na zážitek 
a zkušenost. Frekventanti se tak se-
znamují s psychologií i s volnočasovou 

pedagogikou a dostávají samostatné 
úkoly sloužící k ukotvení vědomostí.

A jaká jsou čísla a plány? Do projektu 
je momentálně zapojeno pět uživatelů 
Nízkoprahového klubu pro děti a mlá-
dež Ymkárium ve věku 13 až 21 let, kte-
ří se již individuálně utkali s osobnost-
ním dotazníkem a popsali svou motivaci 
k účasti v projektu. Mají také za sebou 

úvodní sezení, kde se seznámili s harmo-
nogramem, stanovili si skupinová pravi-
dla a začali pracovat na první klíčové do-
vednosti, konkrétně na spolupráci. Nyní 
je každý měsíc čeká 16 hodin školení za-
měřených postupně na schopnosti ko-
munikovat, řešit problémy a také zdů-
vodňovat i hodnotit. O prázdninách pak 
absolvují praktickou výzvu, kdy se zapo-
jí jako dobrovolníci na výjezdech, vodác-
kých víkendech a dalších akcích YMCA. 
Podzimní období chceme věnovat spo-
lečnému hodnocení a na základě výsled-
ků pak pracovat na rezervách.

Také pevně věříme, že se podaří usku-
tečnit plánovaný výcvikový pobyt na Slo-
vensku, který by pro účastníky mohl být 
zdrojem nových přátelství a inspirací.

Bc. Štěpán Vodenka, DiS.,  
sociální pracovník

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

PROGRAM 
KOSTELNA 
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bo-
hoslužba pro každého napříč generacemi 
– prezenčně nebo přes YOUTUBE. Podle ak-
tuální epidemiologické situace.
BABYKLUB: Prostor pro setkání rodičů 
a dětí do tří let. Sledujte náš web.
Dětský klub: Karetní, deskové a jiné hry. Více 
informací na webu.
Klub seniorů: Povídání při kávě a duchovní 
zamyšlení. Otevřené setkání pro seniory ne-
jen z Jižního Města. Dle aktuální epidemické 
situace.

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 – JIŽNÍ MĚSTO

LEGOklub: Zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát s legem. Vstup volný. Jed-
nou měsíčně, termín bude upřesněn.
Kurzy angličtiny: výuka i konverzace, online 
anglictina@kostelna.cz 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

NOVÉ TESTOVACÍ 
CENTRUM

Smyslem celého 
projektu však 

není pouze 
výchova budoucích 

praktikantů.

21Kulturní přehled květen



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
VÝPRAVA ZA DEVATERO HOR 

Příměstský tábor pro děti všech národností se letos inspiruje dobrodružný-
mi příběhy objevitelů a dobrodruhů. Hlavními aktivitami budou sportovní hry, 
divadelní tvorba a výtvarná činnost. Nabídne putování dobrodružnou krajinou 
pohádek, hledání řešení zapeklitých situací a setkání s představiteli dobra i zla. 
Celotáborová hra vyzve účastníky ke spolupráci, vytváření strategií a podpo-
ří pohybové a komunikační dovednosti. Zaměříme se na souboje odvahy se 
strachem a zla s dobrem a budeme sázet na šťastnou náhodu a fair play hru. 
Hlavními průvodci, jimž nechybí pedagogické zkušenosti a ani humor, se sta-
nou MgA. Hana Strejčková a Filip Novák. 

Čeká nás sport v duchu olympijské tradice, divadlo podle vlastní fantazie, 
výtvarné aktivity motivované zážitky, hudební chvilky inspirované přírodou 
a dobrodružstvím, multikulturní dialog, hry s češtinou a podpora řečových 
dovedností. 

Výprava za devatero hor je určena všem veselým, kamarádským 
a samostatným dětem ze všech koutů světa. 

Požadavky: samostatnost a vstřícný vztah ke skupinovým aktivitám. 
Pro koho? Pro české děti a děti cizince od 6 do 12 let.
Kdy? Od 23. do 27. 8. 2021 od 9 do 16 h.
Kde? Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 11.
Za kolik? Program a lektorské vedení zdarma,  
spoluúčast rodičů na nákladech na stravování 500 Kč.
Maximální kapacita: 10 českých dětí a 20 dětí cizinců.
Bližší informace a přihlášky: ivana.jirovska@kczahrada.cz 

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva vnitra v rámci programu Integrace 
cizinců na lokální úrovni.

Kultura22

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, 
149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 777 031 002, 
e-mail: knihovna@kczahrada.cz 
www.mistniknihovnachodov.cz 
facebook/MistniknihovnaChodov
Spojení: bus 154, 170, 177, 181, 
182, 197 – zastávka Donovalská 

Běžná otevírací doba  
po, čt 13–18, st 14–19. 
V souvislosti s opatřeními proti CO-
VIDU-19 změna otevíracích hodin 
vyhrazena. 

Výdejní okénko na konci ulice Zi-
mákova je otevřeno každou středu 
13.00–18.00. 
 
V tomto měsíci se mohou čtenáři tě-
šit na nové knihy, které pro ně knihov-
nice pečlivě vybraly. Kromě několika 
českých i zahraničních detektivek ne-
chybí ani dramatický generační román 
Sága rodu Hardacrů nebo pokračování 
strhujícího příběhu kavárenské dynas-
tie v proměnách 20. století Kavárna 
U Anděla. Ani děti nepřijdou zkrátka – 
čeká tu na ně Rufus zálesák či posled-
ní díl úspěšné trilogie Prašina. 

Aktuální informace o službách a ote-
vírací době najdete na webových 
stránkách nebo FB knihovny. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA  
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ S COVIDEM-19.

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.
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

výstava – ČÁRY, ČMÁRY, MALOVÁNÍ

3. 5. – 17. 7. 

Žáci a studenti výtvarného oboru ZUŠ 
Jižní Město nezaháleli ani v době uzavře-
ní škol. Pilně tvořili a jejich práce, kterých 
bylo přes dva tisíce, byly průběžně pub-
likovány ve virtuální galerii na stránkách 
školy. Výběr těch nejlepších, které vznikly 
v průběhu distanční výuky během pande-
mie od dubna 2020 do dubna 2021, mo-
hou návštěvníci KC Zahrada zhlédnout až 
do 17. července.

Pozvánky do KC Zahrada

Kulturní centrum Zahrada pořádá 

20. dubna 2021 se dožila 
99 let paní Boženka Malá. 
Na Jižním Městě žije od roku 
1978, nyní 4. rokem v DS Janou-
chova. Za celou širokou rodinu pře-
jeme babičce do budoucna hodně 
zdraví a duševní svěžesti. Syn Jiří 
s manželkou.

Životní 

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

TELONA:  
MĚSTO KAM SE ZTRÁCÍ HRAČKY A JINÉ PŘÍBĚHY 

3.–29. 5. 2021, foyer pobočky Opatov

Květen bude v artotéce patřit fotografii. Těšit se můžete na výstavu 
fotografky Leony Bažant Telínové, jejíž tvorba přesahuje do dalších vý- 
tvarných oborů, jako je malba nebo loutkové divadlo. Autorka fotografii 
nevyužívá pro záznam skutečnosti, ale spíše jako médium, jehož po-
mocí vytváří svébytná výtvarná díla. Krajina prozářená úplňkem, divoce 
rostoucí podivné houby nebo zářící okna paneláku vznikají na stole  
v ateliéru, který fotografka sdílí se svým manželem, scénografem a loutkářem Honzou Bažantem. Jako inspirace jí přitom slouží 
nejen všudypřítomné loutkářské harampádí, ale i samotný princip stínového divadla. Vystaveny budou také fotografie ze soubo-
ru Malý les, které byly oceněny americkým magazínem All About Photo a právě vycházejí v tištěné podobě jeho nového čísla 
s tématem shadows (stíny).

Knihovna Opatov – Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11 | Otevírací doba: po až pá 9–19; so 9–15 hod. Tel.: 770 130 258

Pracovní příležitost

Kulturní Jižní Město, o.p.s., vypisuje 
výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ  
STŘEDISKA CHODOVSKÁ TVRZ

Předpoklady: orientace v oblasti kultury, 
organizační schopnosti, časová flexibili-
ta, základní znalosti provozu historické-
ho objektu.

Vzdělání: VŠ bakalářské.

Motivační dopis a CV prosím posílejte 
do 20. 5. 2021 na e-mailovou adresu 
iva.molenova@kczahrada.cz.

MČ Praha 11 vyhlašuje XII. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ KLÍČ
pod záštitou Mgr. Jana Stárka, radního pro sport, 

kulturu a volný čas MČ Praha 11

Soutěž je určena obyvatelům a příznivcům Jižního Města 
a vyhlašuje se v těchto věkových kategoriích: 

a) do 15 let b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města
Žánr: bez omezení, např. fejeton, pohádka, báseň, povídka (i sci-fi či fantasy).
V každé kategorii budou vyhlášeni autoři nejlepších prací bez ohledu na žánr. 

Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby přihlášené literární dílo bylo 
původní, dosud nepublikované, maximální rozsah díla – 3 normostrany. 

 
Své práce posílejte pouze v elektronické podobě v jednom z uvedených 

formátů – pdf, doc nebo docx na e-mailovou adresu zlatyklic@praha11.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno, mailovou adresu, adresu bydliště a věk, případně 

telefonický kontakt, u žáků a studentů i adresu školy. 

Termín uzávěrky: 30. 6. 2021
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v rámci Dnů Prahy 11 a nejlepší 

práce budou zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11. 

Základní škola 
Donovalská 1684 
Praha 4
přijme

UČITELE/UČITELKU  
s kvalifikací na 1. st. 
nástup 1. 9. 2021. Podmínkou je VŠ 
pedagogického směru, pedagogická 
praxe vítána. 
Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mailovou adresu: 
zemanovas@donovalskazs.cz

UČITELE/UČITELKU s kvalifikací  
na výuku ČJ, M, Fy, Informatiky 
nástup 1. 9. 2021. Podmínkou je VŠ 
pedagogického směru, pedagogická 
praxe vítána. 

Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mailovou adresu: 
zemanovas@donovalskazs.cz

nabídka 

zaměstnání



Tolik a tak různorodých máme Dnů! 
O velikonoční neděli papež žehnal Římu 
a světu a vzpomněl, že ta neděle byla 
i Dnem proti nášlapným minám. Roční pře-
hled Dnů překvapuje počtem i rozmanitos-
tí obsahu. Zmíněné neděli předcházel Den 
spodního prádla, před koncem dubna je 
Mezinárodní den tance a data mezi nimi ob-
sahují skutečně různorodá zaměření. Kvě-
ten už při vkročení do něj laská magickým 
slovem láska. Její příznivci by neměli zapo-
menout na večerní polibek pod kvetoucí 
třešní. Den je také oslavou práce. Ta odli-
šuje člověka od ostatních tvorů Země. Po-
ctivě vykonaná je zdrojem našich sociálních 
jistot, byť třeba skromnějších než přechod-
né zdroje jiných. Zdrojem, na který máme 
právo. 

Pár dnů nato si soudní lidé, nejenom říd-
noucí pamětníci, připomenou výročí povstá-
ní Čechů v roce 1945 a poté Den vítězství 
– kapitulaci nacistického Německa a osvo-
bození Prahy. Sedmý květen mezi oběma 
daty představuje stěžejní den zdejšího po-
vstání v roce 1945, den odvahy i smutku. 
Ke hrobům obětí, na teprve proponovaném 
hřbitově obce, tenkrát brzy přibylo dvě sta 
šedesát tři pohřbených sovětských vojínů, 
kteří v lazaretech nepřečkali válku. 

Jednadvacátý květen představuje Světo-
vý den kulturního rozvoje. Jistě k němu 

zlomkem náleží také kulturní rozvoj jiho-
městský. Zmínit by bylo možné ledaco, 
připomeňme za vše věhlasný sbor Praž-
skou kantilénu. Vznikl r. 1991 při ZUŠ Již-
ní Město zásluhou Zuzany Drtinové. Za 
jejího uměleckého vedení se na chodu a vý-
sledcích početného sboru podílí už léta 
také řada dalších osobností. Pražská kan-
tiléna dosahuje trvale hodnotných výsledků 
a ocenění doma i v zahraniční, spolupracuje 
s významnými tělesy. 

Paní Drtinová r. 2018 obdržela prestiž-
ní Cenu Františka Lýska. 
Profesorovo jméno mi při-
pomnělo, jak čas prchá. 
V dětství jsem měl odva-
hu dojíždět do jednoho ze 
sborů, které on vedl. Od ná-
stupu mutování již neohro-
žuji českou vokální scénu, 
zůstal mi však trvalý obdiv 
k proslulému muzikologovi. 

Pokud jde o hip-hopovou 
kulturu a navazující podžán-
ry, domnívám se, že náš 
vztah k nim není tak obec-
ný, jak to občas zaznívá. 
Nebyli jsme nikdy českou 

obdobou vykřičených lokalit jinak tolik vy-
spělé zaatlantické civilizace, kde se tahle 
subkultura zrodila. Ani odnoží jejich jihoital-
ské paralely, jak nám to podsouvali někteří 
lokální politikáři. Na dřeň přehnaná šetrnost 
minulé éry a z toho pošlá výchozí podoba 
naší zástavby samy k takovému pádu ne-
stačí. Nezničily, co v nás už bylo zakořeně-
no. Nezalepily nám cementem oči, uši ani 
duši, přesněji ony cenné drobné šedé buň-
ky. Zůstala nám schopnost vnímat, kolik 
svět nabízí jiného, a podle zájmu to vyhle-
dávat. Také velká převaha místních výtvo-
rů graffiti se jeví jen jako trapné čmárání na 
cizí zeď, i kdyby na to měl čmáral glejt. Po-
suzovat neschopnost ponechat čistou plo-
chu čistou pak náleží specialistům. 

Obdobný postoj vnímám také u sousedů. 

V květnu dál nechybí Mezinárodní den bio-
logické rozmanitosti, Evropský den parků, 
Den Afriky nebo Mezinárodní den počíta-
čů. Co asi přinese na konci měsíce Světo-
vý den bez tabáku? Děti už budou vyhlížet, 
jaké mají možnosti užít si 1. června „svého“ 
dne. Víte, že se mezinárodně organizuje již 
málem tři čtvrtě století? 

 Jiří Bartoň

Doufám, že mi bude pro-
minuto na území, kde 
z klasických jazzmanů 
nejvíc dominovali Karlo-
vé Vlach a Krautgartner. 
Snad ale plným právem 
připomínám, že 22. květ-
na uplyne sto roků od na-
rození jiného, Gustava 
Broma. Jak mě oslovoval, 
bylo jen jeho velkou osob-
ní laskavostí. 
 Jiří Bartoň  
 Foto: archiv autora
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Profesionálně provedené graffiti může zaujmout oko i mysl. Foto: Jiří Bartoň

Baráky na Chodovci

Nehledejte je. Bylo jich hodně, ale zmizely. A dnešní moderní zástavba Chodovce se k jejich tradici nehlásí. Dobře však posloužily stavařům při vzniku 
Jižního Města a podle pamětníků už předtím, když se stavěla dálnice. Dobové foto: Jiří Bartoň



25Život na Jižním MěstěŽivot na Jižním Městě

CHCEŠ HRÁT FOTBAL?  
PŘIDEJ SE K NÁM!!!
FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO pořádá ná-
bor chlapců a dívek ročníků 2016, 
2015, 2014, 2013.

Kde? Sportovní areál Schulhoffo-
va, ul. Květnového vítězství (vedle 
Squashpointu).

Kdy? Ve středu 12. května 2021 od 
17.00 hod.

S sebou: Sportovní oblečení dle po-
časí, sportovní obuv, pití a dobrou 
náladu.

Nábor bude probíhat dle počasí na 
přírodní trávě v našem areálu nebo 
v naší nové přetlakové hale.

Informace můžete získat na webu 
www.fkduklajm.cz nebo na tel. PETR 
SÝKORA 722 927 345!!!

Těšíme se na vás!!!

HRDÝ NA SVŮJ KLUB!!!

VII. ROČNÍK 
LETNÍ FOTBALOVÝ KEMP  
FK DUKLA JM 

                                  

Kemp je veden zkušenými trenéry mládeže našeho oddílu.   
Začátek je vždy v 9:00 a konec v 17:00.  
Po celý kemp je zajištěna strava od svačin,  
přes oběd až po pitný režim.  
Každý účastník kempu obdrží tréninkový set.

Tréninky probíhají v areálech Mikulova a Schulho�ova  
v době od 9:00 do 17:00. Cena kempu: 3 100 Kč 

Přihlášky na e-mail: petr.sykora@email.cz 
Info: Petr Sýkora, tel: 722 927 345  

www.fkduklajm.cz/kempy 

6.–9. 7. 2021 
Jarní dny se konečně dostavily, a i proto se klubu FC Háje JM 
podařilo v minulém měsíci zorganizovat dvě venkovní akce.

První akcí bylo zapojení se do projektu 
„Ukliďme Česko“. Hlavní jarní uklízecí den 
byl stanoven na 27. března. Aby však byl 
zajištěn menší počet osob v okolí areá-
lu, vyhlásil klub hájecké uklízecí dny na 

26.–31. 3. Během těchto dní měl každý 
dobrovolník možnost vzít si u hájeckého 
areálu K Jezeru pytel na odpadky a bližší 
či širší okolí areálu mohl očistit a vysbí-
rat. Výsledkem je čistší a mnohem hezčí 

okolí klubu FC Háje JM a mnoho naplně-
ných pytlů odpadky. Mnohokrát děkuje-
me všem účastníkům, a pokud jste akci 
propásli, nezoufejte! Jarní procházka se 
dá vždy zpestřit úklidem. Stačí k tomu 
pouze pytel a případně ochranné ruka-
vice. Člověk se někdy nestačí divit, co 
všechno najde za poklady.

Druhou akcí bylo postavení dalšího orien-
tačního běhu v hostivařském lesoparku. 
Název této kratochvíle je tentokrát „Há-
jecký aprílový orientační běh“ a některé 
kontrolky jsou opravdu záludné. Ať už si 
chcete dát pořádně do těla, nebo si jen 
zpestřit procházku či výklus, tato akce je 
pro vás! V každém případě můžeme za-
ručit, že si užijete mnoho zábavy. Více in-
formací o orientačním běhu a dalších klu-
bových akcích se dozvíte na našem webu 
fc-haje.cz.

 Mikuláš Zbořil, vedoucí trenér

FC Háje JM: Začalo nám jaro



26

• Školní pozemky patří dětem, ne ko-
merčním sportovním halám | Koncem 
března byla v areálu Modré školy insta-
lována vlnová dráha pro koloběžky, tzv. 
pumptrack. Hojná návštěvnost dětí do-
kládá zájem o vhodně využitý prostor při 
školách na Praze 11. Ten, hlídaný a oplo-
cený, může dětem dlouhodobě nabídnout 
mnohem víc: trampolíny, pingpongové 
stoly, badminton, kurt pro dětský volejbal 
/ street basket, plácek / ovál pro in-lajny, 

parkourové prvky s měkkým dopadem – 
místo, kde si i méně nadané či nemovité 
děti, nemající členství v TJ klubech, mo-
hou zasportovat i s rodiči. Ovšem před-
stava pirátské radnice na Praze 11 je jiná: 
na pozemek při ZŠ K Milíčovu umístit me-
galomanský tenisový Hamr, při ZŠ Ke Ka-
teřinkám instalovat curlingovou halu, na 
pozemku u Modré školy vznikne obrovská 
atletická hala. Ze zprivatizovaného volné-
ho prostoru pro sportování jihoměstských 

dětí se stane komerční zóna, v praxi víta-
je platící sportovce ze širokého okolí. Cur-
ling dráha za 2 200,-, tenis 550,-/hod., to 
jsou dnešní běžné ceny sportovišť. Naše 
děti si budou muset za sportování platit 
a důsledek je jasný: zůstanou zpohodlně-
lé doma u počítačů nebo na gauči s mobi-
ly v rukách. A to chceme? Radnice Pirátů 
/ ANO / TOP-STAN / ODS evidentně ano. 
 Martin Farmačka, HPP 11

• Jarní úklid Blankytu | Poslední březnový 
víkend jsme s kolegou Václavem Tejklem 
věnovali úklidu náměstí na Blankytu. Vy-
padalo to, že od jeho poslední akce v roce 
2019 se tu vůbec neuklízelo, nepořádku 

byla spousta. Jako by absence péče byla 
záměrem, aby prostranství působilo co 
nejhůř a bylo snadnější u místních prosa-
dit jeho odstranění. Vysvobodit od pře-
rostlých keřů, nánosů listí, jehličí a odpadků 

včetně mnoha střepů krásné dobové ob-
klady nám trvalo dva dny, ale změna je roz-
hodně vidět. Věříme, že místní si na svém 
náměstí letos konečně pořádně užijí pěkné 
slunečné dny. 

• Ubytovna Vojtíškova dostala zelenou | 
Radnicí podporovaná přestavba bývalé 
kotelny na ubytovnu a bytový dům získa-
la v březnu stavební povolení! A to i přes 
protesty místních obyvatel a špatnou si-
tuaci s parkováním, navzdory nadlimitní 

hlukové zátěži v místě i předvolebním 
slibům současné prodeveloperské ko-
alice. Ta ani po hrůzných zkušenostech 
s ubytovnou Sandra nehájila zájmy míst-
ních, naopak ještě investorce pronaja-
la městský travnatý pozemek umožňující 

navýšení kapacity stavby. Místní se ale 
nevzdali a podali odvolání! Chcete-li se 
k nim připojit, podpořit je či získat aktuální 
informace, napište na e-mailovou adresu 
hovorkovai@praha11.cz.
 Ivana Hovorková, HPP 11

• Pronájem bytů v Zahradách Opatov je 
nehospodárný | V roce 2017 se vedení 
městské části rozhodlo nové byty v Za-
hradách Opatov neprodávat, ale prona-
jímat prostřednictvím Jihoměstské ma-
jetkové a.s. Ta tuto zakázku získala bez 
výběrového řízení za cenu 26 mil. Kč za 
rok určenou znaleckým posudkem. Tuto 
částku však MČ Praha 11 od JMM a.s. 
nikdy neviděla. Nejprve prý byly problé-
my s obsazením bytů, potom přišel covid, 

neplatiči atp. A tak rada MČ souhlasila 
s postupným snižováním částky za nájem 
objektu. V letech 2019–20 na 19 mil. Kč 
ročně, letos dokonce na 15 mil. Kč, což je 
pouhých 59 % původní částky. 
Praha 11 tak přijde na výnosu z toho-
to bytového objektu v letech 2019–21 
o téměř 25 mil. Kč. Radní i vedení JMM 
a.s. jako by neměli zájem o efektivní na-
kládání s majetkem MČ. Tomu se těžko 
přihlíží. Proto jsem na finančním výboru 

navrhl vypsání soutěže na nového nájem-
ce bytového objektu nebo na jeho prodej. 
Prostředky získané prodejem (cca 1 mld. 
Kč) by se daly použít na vylepšení Jižní-
ho Města. Na opravy komunikací a chod-
níků, veřejných prostranství, vybudování 
sportovních zařízení a zbylo by i na so-
ciální oblast. Radní a koaliční zastupite-
lé zatím můj návrh nechtějí akceptovat. 
Zatím.
  Ladislav Kos, HPP 11

• Best in Stavební zákon | Volební pro-
gram Babišova hnutí ANO zněl jasně: 
nový stavební zákon prostě musí projít! 
Co na tom, že ho připravili sami develo-
peři. Stavět se přeci musí! Skutečnost, 
že se zákon rodil v prostředí klientelismu 
a těžkého střetu zájmů, se nepěkně pro-
jevila na jeho obsahu – v rozvrácení sou-
časné organizace obecní i krajské správy 
a drastickém omezení ochrany veřejných 
zájmů ve prospěch urychlení výstavby 

za každou cenu. Jedná se o další snahu 
omezit občanskou společnost, vykostit 
ze systému „potížisty“. Okleštění pravo-
mocí odborníků, práv občanů a dokon-
ce i majitelů pozemků ovšem zrychlení 
výstavby nepřinese. Spory se přesunou 
z úřadů na soudy. Navíc hrozí nevratné 
poškození kulturních památek a životní-
ho prostředí. Jedna z příčin protahování 
povolovacích řízení, jak to ostatně známe 
i z Prahy 11, je ta, že stavebníci (a leckdy 

za asistence politiků) natvrdo protlačují 
kontroverzní stavby bez kvalitně připra-
veného projektu a bez vůle ke kompromi-
su. Nový stavební zákon má právě tako-
vým firmám odstranit překážky v podobě 
ochrany přírody a krajiny, zdraví či pamá-
tek. Je otázkou, zda zrychlení výstavby 
objektivně nezákonných záměrů je oprav-
du tím cílem, který by měla česká společ-
nost sledovat.
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Znovu ke Zdravotnickému zařízení 
a Domovu pro osoby se zdravotním po-
stižením | Proč? Protože bylo zahájeno 
územní řízení na umístění sítí pro zmíně-
nou stavbu. A stejně jako v případě, kte-
rý jsem popisovala v minulém vydání Klí-
če, jsme se o něm na Roztylech dozvěděli 
jen díky tomu, že jsme členy spolků. Infor-
mace nebyla zveřejněna na úřední desce, 
protože stavba sítí prý nikoho z okolí ne- 
ovlivní. Posuďte však sami:

Horkovod povede z bývalé kotelny v Au-
gustinově ulici přes Ryšavého, ulicí Hrdlič-
kova až ke křižovatce Hrdličkovy s Bla-
tenskou. Hrdličkova ulice bude v tomto 
celém úseku rozkopána a doprava tam 
povede jednosměrně. A nastane i situa-
ce, kdy bude křižovatka Hrdličkova – Bla-
tenská neprůjezdná a obě ulice se stanou 
slepými.
Proč si investor nevede horkovod po 
svém pozemku těsně podél Hrdličkovy? 

Opět dochází k rozsalámování záměru. 
Vedení sítí je navrženo pro konkrétní zá-
měr. Pokud dojde k úpravě záměru, nebu-
dou mu sítě vyhovovat. Není tak rozdělení 
záměru do dvou územních řízení účelové?
Do územního řízení se nakonec přihlásila 
tři SVJ z okolí a několik vlastníků. Všichni 
shodně tvrdí, že se považují za účastníky, 
vždyť stavba sítí bude mít dopad na jejich 
život. To jen úředníci si myslí, že ne.
  Zuzana Malá, HPP 11

• Zrušení trestního stíhání 38 zastupitelů 
městské části P11 za prodeje pozemků | 
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, přáte-
lé, dovolte mi, abych vás touto formou in-
formoval, že dne 31. března 2021 zastavila 
státní zástupkyně trestní stíhání 38 zastu-
pitelů naší městské části. Trestní stíhání 
se týkalo údajně nevýhodných prodejů po-
zemků z let 2009 až 2011. Vyšetřování 

bylo zahájeno na jaře 2012, obvinění bylo 
sděleno v den konání komunálních voleb 
v říjnu 2014. Státní zástupkyně v usnese-
ní o ukončení trestního stíhání konstatu-
je, že všechny prodeje pozemků probíhaly 
dle zákona, v souladu se zákonem o hlav-
ním městě Praze, vždy za cenu v místě 
a čase obvyklou a vždy nejvyšší nabídce. 
Toto rozhodnutí zcela koresponduje s naší 

obhajobou, kterou jsme po celou dobu vy-
šetřování argumentovali. Dále bych rád při-
pomněl, že všechny takto získané finance 
jsme použili na investice do jihoměstských 
mateřských a základních škol. Všem, kte-
ří nám těch téměř sedm let věřili, fandili 
a podporovali, bych rád touto cestou po-
děkoval a popřál vše dobré.
  Dalibor Mlejnský, JM-ND

Názory zastupitelů

• Reakce redakce | Vzhledem k řadě nepravd musíme na tento příspěvek Martina Farmačky reagovat. Zaprvé, není pravda, že „na 
pozemku u Modré školy vznikne obrovská atletická hala“. Ano, ve spolupráci s Prahou jsme tento pozemek prověřili a atletická hala 
by tu teoreticky mohla vzniknout, avšak je to extrémně nepravděpodobné (a to nejen z důvodu nedostatku financí), v nejbližších 
mnoha letech je to dokonce vyloučené. Právě proto jsme zde umístili pumptrackovou dráhu a mini rampu a výhledově zde připra-
vujeme další aktivity podobného typu (parkour apod.). Zadruhé, při ZŠ Ke Kateřinkám nevzniká „curlingová hala“, ale areál ledových 
sportů pro a) curling, b) hokej a c) bruslení. Mimochodem pro tento plán v zastupitelstvu Prahy 11 hlasoval v září 2014 i tehdejší 
lídr HPP11 Jiří Štyler, což této kritice Martina Farmačky z HPP11 dodává na absurditě. A zatřetí, pokud areál Hamr u ZŠ K Milíčovu 
opravdu vznikne, nepůjde o „megalomanský tenisový Hamr“, ale o venkovní i vnitřní sportoviště pro celou řadu sportů, která navíc 
budou moci každý všední den několik hodin zdarma využívat děti ze ZŠ K Milíčovu (smlouva mezi školou a Hamrem je pro okamžik 
dostavění Hamru již podepsaná a nadále platí).
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• Myslím si, že SPD je fašistická strana, 
tak jsem odešel | Dva roky jsem bojoval za 
demokracii, svobodu slova a pluralitu názo-
rů v hnutí SPD. Po dvou letech, vyčerpán, 
jsem to vzdal a rozhodl se absurdity v této 
straně popsat v satirickém dopise vede-
ní strany a jejím členům. Namísto diskuze 
jsem byl přímo Okamurou vyloučen. Ještě 
k tomu mě vyloučili v rozporu s vlastními 
stanovami, a proto se stalo mé vyloučení 

neplatným. Další směšná absurdita. Asi si 
řeknete, proč vám to všechno píšu v rad-
ničním časopise? Protože mě vedení hnutí 
SPD požádalo, abych už nejednal jménem 
SPD. Takže jsme logicky zrušili zastupitel-
ský klub SPD Praha 11. Nyní budu vystu-
povat jako nezávislý pod značkou My, co tu 
žijeme, protože jsem se vždy snažil vychá-
zet potřebám občanů naší městské části, 
jejíž jsem také občanem a za kterou mám 

ve své funkci zastupitele zodpovědnost. 
Nic se nemění v mém vztahu k vám. Plní-
me s kolegou Liborem Pechmannem dále 
náš volební program Za každý hlas jeden 
strom, který jsme si vytvořili sami nezávis-
le na SPD. Já jsem poučen a život jde dál. 
Budu rád, když se na mě budete dál ob-
racet se svými podněty, a to včetně voli-
čů SPD. 
 Bc. Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Jak si rozsalámovat území u lesa? Dal-
ší stavba ze stáje developera Passerin-
vest má souhlas koalice – administrativ-
ní Sequoia na Roztylech | 25. 3. 2021 
odsouhlasil koaliční Výbor pro územní roz-
voj a životní prostředí MČ P11 záměr vý-
stavby budovy Sequoia – 10 nadzemních 
podlaží, 4 podzemní, 2 000 zaměstnan-
ců. Passerinvest se rozhodl území hezky 
rozsalámovat, aby se zátěž území, par-
kovací potřeby a další nároky nemusely 

posuzovat naráz. Nejprve představil 
(a nechal si radnicí schválit) budovu Plaza 
u metra Roztyly, nyní je to Sequoia. Pla-
cená předsedkyně výboru Šorfová (ANO) 
se mohla celý průběh VÚRŽP přetrhnout 
servilním přístupem k betonování předpo-
lí Krčského lesa. Nakonec prohlásila, že 
se jí budova líbí, protože odrazí hluk z D1 
„někam do okolí”. Že je to kravina, víme 
všichni. Tuto perlu navíc poslouchali Spoři-
lovští, kterým se hluk od Passerovců bude 

odrážet do domů. Placený místopředseda 
výboru Kocourek (Piráti) se za dvě hodi-
ny zmohl pouze na přečtení návrhu, který 
mu někdo zjevně podstrčil, aby se vybu-
doval druhý východ z metra Roztyly. Stav-
bu odsouhlasili koaličně R. Soukupová  
(TOP-STAN), D. Mlejnský (JM-ND), B. Dole-
ček (ODS), M. Šorfová (ANO), J. Kocourek 
(Piráti). Jediná proti byla kolegyně Malá 
(HPP 11). 
  PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Nový zastupitelský klub My, co tu ži-
jeme je vám k službám | Vážení občané, 
máme za sebou tři roky ve vašich služ-
bách. Prosazujeme volební program Za 
každý hlas jeden strom. Prosadili jsme 
výsadbu stovek stromů na Jižním Městě, 
dvě nová psí hřiště. Díky našemu klubu 
vznikla první bezplatná veřejná toaleta 
v Praze po roce 1989. Najdete ji v parku 
Křtinská. Máme v plánu vybudovat toale-
ty ve všech parcích na Jižním Městě ještě 

v tomto volebním období. Časy, kdy si 
maminky s dětmi musely odběhnout do 
křoví, budou pryč. Pořád nám chybějí na 
Jižním Městě uzamykací stojany na kola, 
abyste si každý měsíc nemuseli kupovat 
nové. Chceme taky konečně rozšířit par-
kovací plochy změnou dopravního znače-
ní. Považujeme za reálné najít 2 000 no-
vých parkovacích míst. Brzdíme projekt 
ubytovny Sandra, abychom ušetřili okol-
ní obyvatele zhoršení životních podmínek 

v místě jejich bydliště. Bráníme zavede-
ní modrých zón. Modré zóny v podání 
pražského magistrátu by vám neumožni-
ly parkovat služební vůz a nezaparkova-
la by ani vaše návštěva. Namísto regula-
ce a šikany obyvatel jsme pro rozšiřování 
parkovacích kapacit na Praze 11. Pod-
porujeme zeleň namísto dalšího betonu. 
Proto chceme ozelenit naše ulice záhon-
ky a dalšími stromy. 
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme

• Zase se máme smířit se zbytečným 
kácením vzrostlých stromů? | Tentokrát 
jde již do stavebního řízení, aniž by ve-
řejnost tušila, projekt „Regenerace veřej-
ného prostranství Hviezdoslavova, Pod-
javorinské“. Sama MČ Praha 11, ne „zlý“ 
investor, chce vykácet i zdravé vzrostlé 
stromy na okraji řešeného území poblíž 
komunikace Hviezdoslavovy a Podjavo-
rinské, hlavně z důvodu, že nevyhovují 
„koncepci“ řešení. Proč nahrazujeme to, 

co plní funkci, a náhradní výsadbu ne-
směřujeme jinam mezi stávající dřeviny? 
Tyto odolné statečné stromy s ptačími 
hnízdy v korunách, které vydržely suché 
a horké roky, musí ustoupit a budeme 
nuceni doufat, že nově zasazené keře bu-
dou mít dobrou péči a zálivku, aby přeži-
ly. Nepochopili jsme, proč se musí kácet 
mj. i smrky, které jsou zcela mimo řeše-
né území, proč nemohou zůstat. Navr-
žený „živý plot“ místo nich bude určitě 

skomírat mezi domem a parkovacím zá-
livem. Zvětší se i zpevněná plocha, ne-
dojde k jejímu zmenšení, jak bychom na-
opak čekali. MČ se přitom přihlásila do 
klubu „Zdravých měst“! Realizace nových 
chodníků a nové zeleně má stát odha-
dem 7 milionů! Bylo by dobré, kdybys-
te dali zprávu radnici JM, že chcete za-
chránit svoje životní prostředí a navržený 
projekt upravit! 
 Ing. Irena Řivnáčová, HPP 11 / KDU-ČSL

• Návrat dětí do školek a škol | V sou-
časné době máme nejdéle zavřené ško-
ly v Evropě. Absence dětí ve školách je 
děsivá a bude mít nedozírný dopad na 
vývoj našich dětí. V době, kdy píši ten-
to příspěvek, se možná rýsuje návrat 
části dětí do školek a škol. Vedení MČ 

Prahy 11 sice nemá přímý vliv na vládu, 
ale ve vedení radnice jsou zástupci par-
lamentních stran, kteří mají své poslan-
ce, a ti mohou vytvářet tlak na vládu ke 
změně politiky. Pokud se školy otevřou, 
tak ať i s tělesnou výchovou, třeba ven-
ku na hřištích. Pokud se otevřou bazény, 

tak i kurzy školních i školkových dětí. Jak 
se třeba paní radní pro školství bude sna-
žit nahradit povinné plavání žáků ZŠ? Co 
sportovní kroužky? Co výtvarné kroužky? 
Vše toto už je v kompetenci paní radní 
pro školství. 
  Ing. Petr Souček, JM-ND

• Reakce vedoucí Odboru územního rozvoje, Ing. arch. Miroslavy Fišarové | Lokalita č. 37) Hviezdoslavova, Podjavorinské je veřej-
ným prostranstvím (náměstím) zahrnutým do pasportu prostranství určených k regeneraci, který byl schválen RMČ Praha 11 usne-
sením č. 0093/3/R/2017 ze dne 24.01.2017. Informace o pasportu, jednotlivé řešené lokality včetně map, dokumentací, vizualizací 
atp. i popisu postupu regenerace jsou na www.praha11.cz v sekci Územní rozvoj a regenerace/Činnost odboru územního rozvoje/
Pobytová veřejná prostranství vhodná k regeneraci. Součástí je i lokalita č. 37. Informace v této sekci jsou na webu již od roku 2017, 
tj. čtyři roky, a jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Studii regenerace lokality zajistil pro městskou část odbor územního roz-
voje. Rozsah, podoba a způsob regenerace byly navrženy po konzultacích s odbornými odbory ÚMČ Praha 11 (životní prostředí, do-
prava), s vlastníky sousedních nemovitostí (poliklinika, pošta), s vlastníky komunikací (HMP, zast. TSK hl. m. Prahy) a po zapracování 
připomínek z veřejného projednání dne 08.03.2018 v ZŠ Květnového vítězství 1554. Výsledkem je studie (zveřejněná na webu), na 
níž došlo ke vzájemné shodě. Dle studie byla zpracována projektová dokumentace a tč. je před vydáním společné rozhodnutí (umís-
tění stavby, stavební povolení). Návrh řeší celkové zlepšení frekventovaného veřejného prostranství – náměstí, zlepšení jeho vzhle-
du, zpřehlednění provozu a úpravu dispozice (včetně zacelení jizvy po zbouraném schodišti), to vše v souladu s dotčenými platnými 
předpisy. Návrh je šetrný k životnímu prostředí a jeho součástí je i smysluplný koncept zeleně, která bude mít (na rozdíl od části ze-
leně stávající) dobrou estetickou i zdravotní perspektivu.
Na svůj názor má pisatelka samozřejmě právo, nicméně výzva ke zteči radnice je návodem, jak dospět k tomu, že prostranství, pro 
jehož obnovu již bylo ve vzájemné shodě mnoho vykonáno a vynaloženo, se má ponechat ve stávajícím neutěšeném stavu, což dává 
nejen příležitost k jeho další devastaci, ale i příležitost v budoucnu tento stav opět pohodlně kritizovat. 
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  JJAAKK??  

- výuka probíhá  přes aplikaci MS Teams (není potřeba nic stahovat)ONLINE

- žáci jsou rozděleni do skupinek podobného věku a znalostí

- ve skupinkách je maximálně 7-8 žáků, 

- před samotnou výukou zašleme všem žákům součástí je učebnice AKTIVAČNÍ BALÍČEK, 
ve formě pracovních sešitů s vlastním jménem, a mnoho dalších věciček...

-  kdo si vyzvedne v kanceláři  dostane sladké  překvapení AKTIVAČNÍ BALÍČEK ROLINO,

- mimo tvrdé práce zažijí žáci i spoustu legrace a jazykových her, menší žáci si vyrobí kolíčkové 
figurky či vlastní pexesa, starší zase tabulky triád, gramatické přehledy apod., a všichni poté 
tematické myšlenkové mapy... vše je součástí našeho AKTIVAČNÍHO BALÍČKU

-  pro všechny žáky BEZ omezeníZDARMA

- každý žák se může přihlásit na jeden květnový termín ZDARMA

- více info a přihláška na: www.rolino.cz/klic
 

Jednodenní AJ kurzy v KVĚTNU 2021

www.rolino.cz/klic

AANNGGLLIIČČTTIINNAA  pro děti ZZDDAARRMMAA

Jednodenní AJ kurzy ZDARMA
SO nebo NE vždy 8:30-11:30 nebo 12:30-15:30

www.rolino.cz/klic

29 Na trhu více
než 29 let

77xx  vv  PPrraazzee
ROLINO 7
STODŮLKY
Praha 13 - Stodůlky

ROLINO 2
NÁM. MÍRU
Praha 2 - Vinohrady

ROLINO 3

HOSTIVAŘ

Praha 10 - Hostivař

ROLINO 4

HANSPAULKA

Praha 6 - Hanspaulka

ROLINO 1
FLORA
Praha 3 - Vinohrady

ROLINO 9
PROSEK
Praha 9 - Střížkov

ROLINO 8HÁJE
Praha 11 - Háje

ZZDDAARRMMAA
vč. AAKKTTIIVVAAČČNNÍÍHHOO  BBAALLÍÍČČKKUU

RV
21

0
0

63
5/

01
RV

21
0

07
32

/0
1

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA S heslem: „Oranžík měří“
v květnu zdarma bez nutnosti nákupu.  

OC OPATOVSKÁ (žlutá terasa)
Opatovská 1753/12, Praha 11

tel.: 778 433 667
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vás ve dnech
24. 5. - 28. 5. 2021

zvou na VEŘEJNOU PREZENTACI projektu

každý den od 14:00 do 19:00
pochozí zóna Háje, 30m od České pošty

DOMOV SENIORŮ PARK HÁJE

více informací také na www.domovsenioruhaje.cz

představení projektu
představení domovů seniorů BeneVita

představení našich služeb
možnost přispět svým názorem v naší anketě
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WWW.LIKVIDACE.VOJKOV.CZ
TEL.: 605 238 887

CHCETE SE ZBAVIT 
VAŠEHO STARÉHO AUTA? 

RÁDI HO OD VÁS VYKOUPÍME.

Provádíme ekologickou likvidaci autovraků.

Jsme spolehlivá fi rma s 20letou tradicí na trhu.

NABÍZÍME: 
odtah – ZDARMA

vystavení protokolu likvidace – ZDARMA
odhlášení na úřadě – ZDARMA
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TRÁPÍ VÁS ŽLUČNÍK A ODKLÁDÁTE OPERACI?  
NEDĚLEJTE TO.

n  I v této nelehké době   
provádíme laparoskopické operace žlučníku. 

n  Termíny máme krátké a veškerá péče  
je hrazena zdravotní pojišťovnou.

n  Můžete se k nám objednat i bez doporučení praktického 
lékaře na našich webových stránkách nebo na telefonu 
272 916 680.

www.palas-athena.cz
Palas Athéna, Hviezdoslavova 509/25, Háje
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

www.krecekkk.cz
• široká nabídka masa a masných výrobků 

 z vlastní výrobny
• maso pro vás bouráme denně čerstvé
• maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
• velký výběr lahůdek, salátů, obložených 

chlebíčků, pečiva

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Akční nabídka platná od 26. 4.-7. 5. 2021  
nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny za kg.

Navštivte nás i v našich dalších prodejnách  
v Praze. Těšíme se na Vás.

www.krecekkk.cz

Hovězí přední kližka, karabáček 179,90 Kč 169,90 Kč
Anglická slanina 199,90 Kč 179,90 Kč
Křečkův párek 219,90 Kč 199,90 Kč
Turista 189,90 Kč 169,90 Kč
Šunková tlačenka 179,90 Kč 159,90 Kč

Akční nabídka
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KOUPÍ HODINKY PRIM,  
DÍLY NA PRIM, CIFERNÍKY, 
STROJKY, POUZDRA,  
RUČIČKY I CELOU 
POZŮSTALOST  
PO HODINÁŘI.
 
SERIÓZNĚ ZAPLATÍM. 

HODINÁŘ, SBĚRATEL

Tel.: 777 311 101
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Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 574 319 
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
603 786 170

vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
GLEN 

SLATER
LIBRETOCHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN GLEN 
SLATERSLATER

LIBRETOCHERI  STE INKELLNER
CHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). 

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇˇ

Premiéra ČERVEN 2021

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKY

Premiéra ČERVEN 2021

MUZIKÁLOVÉ 
LÉTO

hdk_pva_leto92x63.indd   1 20.11.20   12:01



BYDLENÍ

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

• Koupím chatu, chalupu do 
50 km od Prahy, v dobrém 
i špatném stavu. Děkuji za nabídku, 
tel.: 725 911 070
• Jsme rodina s dětmi a hledáme 
3 – 4 pokojový byt na Chodově 
nebo na Hájích. Nejsme RK. Platíme 
bez hypotéky. Děkuji za nabídky, 
Fidlerová, tel. 778 556 799,  
kata.fidlerka@seznam.cz
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, 
pronajmeme, vyměníme vaši 
nemovitost, vyřešíme dluhy, 
exekuce, privatizaci. Přijďte se 
s námi ZDARMA poradit do našich 
kanceláří: Petýrkova 1993/30 
a Květnového vítězství 2408/5 
na tel. 607 00 11 88, na e-mailu: 
info@jihomestskereality.cz
• Koupím chalupu, domek nebo 
chatu s dobrým dojezdem do Prahy. 
Může být i před rekonstrukcí. Děkuji 
za nabídku. Tel: 720 031 400
• Koupím garáž, přednostně na 
Jižním Městě. tel. 722 284 256
• Hledám menší byt do 15 tisíc 
nebo větší do 20 tisíc pro 2 osoby – 
pár. Dlouhodobě, může být balkon, 
centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
605 845 088

• Koupím RD/vilku s velkým 
pozemkem v Praze, Praze-východ, 
Praze-západ. Tel.: 608 300 122

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

• Hledám byt 2+kk ke koupi 
na Jižním Městě pro několik 
vážných zájemců. Mají zájem o OV 
i družstevní, v původním stavu i po 
rekonstrukci. PhDr. Jana Hloušková, 
732 174 735

• Koupím zahradu v Praze 
a blízkém okolí, nejlépe s dobrou 
dostupností z Jižního Města. Může 
být i větší pozemek s chatou nebo 
domkem. Horší stav nevadí. Tel. 
603 809 432

• Koupíme byt v novostavbě 
v Praze 4 nebo 10, ideálně 
Milíčovský háj. Buď byt 2+kk nebo 
byt 3+kk a větší. Garážové stání 
a balkon/terasa výhodou. Tel. 606 
862 991

SLUŽBY

• Rekonstrukce bytových jader, 
provádíme kompletní rekonstrukce 
bytů, domů a nebytových prostor. 
Tel.: 732 359 883, www.rek-bachr.cz
• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, 
MZDY, DPH. ZASTUPOVÁNÍ NA 
ÚŘADECH. WWW.ADMIS-UCTO.CZ, 
T: 604 618 298, 222 364 018
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
obklad, dlažby. Malířské a bourací 
práce, odvoz suti. Rekonstrukce 
jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 
marti.dvorak@centrum.cz 

• MATRACE NA MÍRU – prodej 
– molitany, mol. drť, koženky, 
potahové látky, juta, plátna a jiné. 
Čalounictví Na Veselí 2 – za rohem 
domu, P4, parkování v místě. Tel.: 
241 402 270. www.molitany.cz
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE 
– VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA 
LODŽIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH 
OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI 
HMYZU. Tel.: 733 720 950  
pavel.janci@email.cz

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? 
Čištění, odvirování a servis 
PC u Vás doma. Výběr, nákup 
a opravy tabletů, monitorů, 
tiskáren atd. Výuka práce na PC. T: 
733 731 892, www.davidsimko.cz
• Stěhovací a vyklízecí práce  
provádíme již 6 let. Máme 
zkušenosti, svaly, vybavení  
a kvalitní vozový park. Svátky 
a víkendy bez příplatků. Km po 
Praze zdarma. 775 631 233,  
www.stehovanivrana.cz 
• Servis plastových oken. Okna je 
nutno jednou za dva roky seřídit 
a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. 
Prodej žaluzií. e-mail: jirasek.servis@
seznam.cz. Tel.: 601 236 957
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. 
Nabízíme malířské a lakýrnické práce. 
Byty, nebytové prostory, školy, 
kanceláře. T: 606 556 547, e-mail: 
malovani.novotny@seznam.cz, 
www.malovani-novotny.cz
• OPRAVY CHLADNIČEK 
A MRAZNIČEK v bytech i SO a NE. 
Tel.: 602 719 678 v 7-22 hod. 
Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.

• Elektrikářské práce a el. revize 
domů, SVJ, BD, škol. Odstranění 
revizních závad. Revize spotřebičů. 
Nové el. vedení, výměny, opravy 
v bytech, domech. t. 604 516 344 
www.elektrikarerben.cz

• Vážení zákazníci, nabízíme 
malířské práce, štukování stěn 
i stropů. Tel.: 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, 
BATERIE, odpady, topení. Rozvody 
vody a instalace. Připojení myček, 
praček. Rekonstrukce rozvodů. 
Kvalitně, levně, se zárukou. Včetně 
víkendů. Tel.: 602 377 213
• Hodinový manžel – údržba 
domácností a zahrad  
tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• Instalatérské práce, topení,  
zedn. práce. Výměna kuch. desek 
a dřezů. Volek-Jižní Město.  
Tel.: 602 649 359
• Hledáte služby hodinového 
manžela? Vyučený elektrikář 
zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, 
smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, 
videí, DVD, hifi věží, videokamer, 
počítačů, monitorů atd. Rozumné 
ceny. AVC SERVIS – tel.: 222 361 
720, mob.: 602 390 630
• DÁMY S LUXEM – nabízíme 
čištění koberců a sedaček 
extrakčním strojem Kärcher Puzzi. 
Jedná se o nejúčinnější metodu 
čištění. Dále nabízíme mytí oken 
včetně rámů a parapetů. Tel.: 732 
212 022
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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.

Vyklízíte? 
Garáž, dům, chatu či stodolu?

Prodejte nám nepotřebné věci!
Vykupujeme téměř vše!

 Celé pozůstalosti i jednotlivé 
předměty,

jak staré tak i nové výroby.  
NNáábbyytteekk  pprroossíímm  nneennaabbíízzeejjttee

Volejte: 732 543 543

ROZVOZ MASA A UZENIN
objednávejte na e-shopu

eshop.krutimaso.cz

Dejte nám:                       Prominent CZ – Krůtí Speciality
Více informací na www.krutimaso.cz

Prodejna Praha Uhříněves
Uhříněves Přátelství 738/110

Tel. 739 414 253 
Otevřeno: Po–Pá: 8–18 hod.

Objednávku vám dovezeme 
ve všední dny 16–20 hod 
za poplatek 99 Kč 
Nabídka platí pro Prahu 22, 21, 11 
a 15 a také PSČ 251 00 až 251 69
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• Řežeme živé ploty a keře, snížíme 
přerostlý živý plot, prořežeme či 
odstraníme stromy. Máme vlastní 
techniku, bioodpad odvezeme, 
máme i plošinu do výšek. T.: 724 
006 275. www.pvj-group.cz

• Trápí vás počítač? Počítejte 
s námi! Provádíme čištění, zrychlení, 
instalace, opravy, konzultace, 
obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. 
Váš itcan.cz 

• Vyklízení levně, odvoz věcí do 
sběrného dvora. Vykupujeme 
funkční lednice, mrazáky, pračky, 
historické šicí stroje, jízdní kola, 
rudly, motocykly, zemědělskou 
techniku. Tel. 777 207 227

PRÁCE

• Hledáme zdravotní sestru na 
část. úvazek do ordinace prakt.
lékaře na P 4, tel.č. 722 292 004
• Nabízím místo zdravotní sestry 
v ordinaci praktického lékaře 
v Uhříněvsi. 5 týdnů dovolené. 
Zajímavé platové ohodnocení. 
E-mail: ordinace@ordinacepl.cz.  
Tel: 602 610 510
OSTATNÍ

• 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, 721 479 023
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, 
DROBNOU GRAFIKU, 
POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ 
POZŮSTALOSTI. NABÍDNĚTE. 
TEL.: 603 247 819 E-MAIL: 
CENTRUMS.T@POST.CZ

• Koupím poštovní známky, staré 
pohledy a korespondenci, (obálky, 
korespondenční lístky) mince a LP 
desky. Tel. 602 821 910
• Pojeď na hory! Dovolená 
v Krkonoších. www.apartman-
jamna.cz, tel.: 602 264 747, 606 
223 336
• Zhubněte bez hladovění 
a počítání kalorií. Na základě 
výsledků krevních testů Vám 
sestavíme jídelníček na míru. První 
znatelné výsledky již za 14 dní.  
www.hubnoutjeradost.cz

Inzerce 31

MÁTE ZÁJEM 
O ŘÁDKOVOU INZERCI?

Volejte:  
733 720 744

Pište:  
hrda@regvyd.cz
Cena řádkové inzerce:

běžná 350, – Kč
podbarvená 700, – Kč
v rámečku 700, – Kč
podbarvená  
 v rámečku 900, – Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.

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

• SADROKARTONOSKAR 
provádíme sádrokartonářské  
práce – příčky, stropy, předstěny, 
půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické a malířské 
práce. T: 774 042 960, 
SADROKARTONOSKAR@email.cz

• Potřebujete vymalovat?  
www.malovaninatirani.cz. Nabízíme 
profesionální malířské služby. 
Provádíme všechny práce v nejvyšší 
kvalitě. Malujeme s úsměvem, 
rychle a kvalitně. Tel. 775 30 30 50 

• Vyčistíme Váš koberec, sedačku 
a křesla u Vás strojem na vlhko 
extrakční metodou. Zbavíme Vás 
prachu, nečistot a roztočů. Slušné 
jednání a zkušenosti. T.: 724 006 
275. www.pvj-group.cz/uklid

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

• ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Veškeré 
zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské, bourací práce. Odvoz 
suti zajištěn. Rekonstrukce bytů, 
domů, nebytových prostor.  
M: 777 670 326 Hájek Stanislav

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

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

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

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

• Čištění koberců ( malé plochy od 
400, – Kč ), sedaček, židlí, matrací, 
profistrojem extrakční metodou (na 
vlhko). Pracujeme také o víkendech. 
Rozumné ceny. Tel.: 737 566 189

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

• ODHAD CENY NEMOVITOSTI 
ZDARMA. Prodáváte nemovitost? 
Využijte naše zkušenosti. www.
realitykoci.cz, koci@sterlingreality.cz, 
tel.: 777 777 599 

• MYTÍ OKEN včetně rámů 
a parapetů. Pracujeme 
v RESPIRÁTORECH a používáme 
vlastní přípravky. Tel. 737 139 900

• Sekáme trávu včetně odvozu, 
vyčistíme zarostlý pozemek od 
vysoké trávy a náletů, provádíme 
prořez trávníků vertikutátorem, 
zakládáme nové trávníky. T.: 724 
006 275. www.pvj-group.cz

Zajímá Vás cena Vaší nemovitosti? Odhad Vám uděláme zdarma.
Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu?
Nechte starosti na nás! Zvolte jistotu a garanci kvality našich služeb.  

Martin Dohnal
martin.dohnal@re-max.cz

731 631 220    

Bc. Andrea Mixanová
andrea.mixanova@re-max.cz

 775 561 313

Vladimíra Richterová
vladimira.richterova@re-max.cz

777 347 802

Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00

www.re-max.cz/cool
272 652 638
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FEDERAL CARS PRAHA s.r.o.
Kloknerova 9, Praha 4
www.federalcars.cz
+420 244 112 400

AUTORIZOVANÝ SERVIS PEUGEOT NA PRAZE 4

ZAJIŠŤUJEME

    VŠECHNY TYPY SERVISNÍCH OPRAV VČETNĚ DIAGNOSTIKY

    POJISTNÉ UDÁLOSTI (KLEMPÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE)

    PNEUSERVIS S MOŽNOSTÍ USKLADNĚNÍ PNEU

    PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ STK

ZAJIŠŤUJEME

    VŠECHNY TYPY SERVISNÍCH OPRAV VČETNĚ DIAGNOSTIKY

    POJISTNÉ UDÁLOSTI (KLEMPÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE)

    PNEUSERVIS S MOŽNOSTÍ USKLADNĚNÍ PNEU

    PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ STK

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
KOMPLETNÍ DESINFEKCE INTERIÉRU ÓZÓNEM ZA 499 KČ

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
KOMPLETNÍ DESINFEKCE INTERIÉRU ÓZÓNEM ZA 499 KČ

NIČÍ BAKTERIE A VIRY

NIČÍ BAKTERIE A VIRY

AUTORIZOVANÝ SERVIS CITROËN NA PRAZE 4

NYNÍ NOVĚ I SERVIS CITROËN


