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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

Dokončení přístavby 
 ZŠ a MŠ Chodov

Květnaté  
louky 

Rekonstrukce sportovního  
areálu ZŠ Mendelova

Dvě nová psí 
hřiště

Elektrovozítka 
na svoz odpadu

Volnočasový areál  
při ZŠ Kupeckého

DVA ROKY NA RADNICI
více na stranách 16 a 17

Senior 
Taxi
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3Editorial

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo 
byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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sdělení, která vyjadřují názory členů Zastupitelstva městské části Praha 11 týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů 

městské části Praha 11. 

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Prahy 11,
měsíc květen je u konce a postupně přechází počasí do léta, nejteplejšího období každého kalendářního roku. 

Letošní květen byl jedním z nejstudenějších a také pravděpodobně i nejbohatších na dešťové srážky v poslední 
době, což jsme pociťovali nejen v Praze 11. Za sebe jsem rád, že nedošlo k závažným škodám ani záplavám, jeli-

kož v rámci hlášení ze strany krizového řízení hlavního města Prahy to v několika chvílích tak zcela jistě nevypadalo. 

Na radnici život nijak neutichá. Aktuálně např. uzavíráme závěrečný účet MČ Praha 11, tedy finanční rok 2020, a řešíme i jiné dal-
ší s tím související aktivity. Ty pak vyvrcholí projednáním v rámci zasedání zastupitelstva naší městské části. To by mělo proběhnout 
ve čtvrtek 10. 6. 2021 v prostorech budovy TOP Hotel Praha, kam vás tímto srdečně zvu. Začátek je plánován na ranních 9:00 h. 
V průběhu zasedání budeme muset samozřejmě dodržovat veškerá v té době platná epidemiologická opatření. 

V rámci pomoci našim občanům budeme na radnici v letních měsících zřizovat nové Kontaktní centrum pro bydlení MČ Praha 11. 
Co to přesně bude znamenat? V praktické rovině budeme vhodnou cestou poskytovat poradenství a další návazné aktivity, které 
souvisí s tématem bydlení v naší městské části. Příslušný pracovník bude primárně analyzovat aktuální situaci klienta (občana) a ná-
sledně navrhne konkrétní postup k vyřešení či zlepšení. K dispozici tak bude i např. naše právní poradna, kterou pro vás již více než 
14 let zajišťuje naše městská část ve spolupráci s neziskovou organizací Iuridicum Remedium, i další podpora pracovníků našich od-
borů (např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví, bytové oddělení odboru majetkoprávního apod.). O konkrétním termínu spuštění to-
hoto centra vás budeme následně informovat na webových stránkách a sociálních sítích.

Mám upřímnou radost, že se postupně život vrací k běžnému průběhu, opatrnost a obezřetnost je však i nadále zcela jis-
tě na místě. V rámci očkování přibývá počet občanů, kteří absolvovali kompletní očkovací proces. Aktuálně je jich již celkem oko-
lo 1 300 000 (zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr). Nyní se mohou nechat očkovat občané již od 35 let, 
tento věkový limit se bude i nadále snižovat. Jak jste již v minulosti zaznamenali, na Jižním Městě jsou k dispozici celkem 4 očko-
vací centra - Šustova, Kloknerova, Chomutovická a Michnova. Případně lze využít jakékoliv jiné místo ze sítě očkovacích center  
(https://ockovani.praha.eu/ockovaci-centra).

Pokud nám to aktuální situace umožní, rád se s vámi uvidím osobně při jakékoliv vhodné příležitosti k setkání. Hodiny pro veřej-
nost jsou stále k dispozici každé pondělí od 17 h do 19 h. Stačí se jen domluvit na konkrétním termínu setkání na kontaktním e-mailu 
nyklovak@praha11.cz nebo telefonicky 267 902 204.

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

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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  
⟶ Usnesení RMČ

Odbor kancelář starosty oznamuje, že 
19. zasedání členů Zastupitelstva MČ 

Praha 11 je plánováno na čtvrtek 10. 6. 
2021 od 9.00 hodin. Vzhledem ke 

koronavirové situaci sledujte, prosím, 
webové stránky MČ Praha 11  

www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

5. května jsme si připomněli 76. výročí 
Květnového povstání českého lidu, které 
vypuklo v Praze roku 1945. 

Zástupci vedení městské části staros-
ta Jiří Dohnal, místostarosta Ing. Martin 
Sedeke a radní Ing. Petr Jirava, Mgr. Zu-
zana Ujhelyiová a Mgr. Martin Duška ucti- 
li památku padlých bojovníků Pražského 
povstání a všech obětí druhé světové 
války položením věnců a květin u památ-
níku padlých hrdinů ve Výstavní ulici, 
pomníku obětem 2. světové války v par-
ku u Litochlebského náměstí, památní-
ku svobody v parku u Chodovské tvrze 
a u pamětních desek v ulici Šalounova, 
v Kunraticích a ve Starochodovské škole.

Vzpomínkové akce vyvrcholily 7. květ-
na pietním aktem na Chodovském hřbi- 
tově. „Přicházíme se poklonit památce 
bojovníků, kteří zde odpočívají. Vzdát hold 
těm, kdo bojovali za naši svobodu. Vyvaru-
jme se pocitu, že tato tradice s příchodem 
nové generace postrádá smysl. Hrdinství 

Bezplatné on-line poradenství 
pro jihoměstské podnikatele 

Zasáhla vaše podnikání pandemie? 
Nevíte, na jakou podporu máte nárok 
či jak o ni požádat? Nechte si poradit!

Po úspěšném pilotním projektu po-
radenského centra pro jihoměstské 
podnikatele, který Praha 11 spusti-
la v loňském roce ve spolupráci se 
společností Grant Thornton Adviso-
ry, nyní městská část navazuje na tuto 
pomoc bezplatným on-line poraden-
stvím prostřednictvím speciální we-
bové stránky. Poradenství je určeno 
především jihoměstským podnikatelům, 
kterých se ekonomicky dotkla opatření 
přijatá v rámci nouzového stavu, ale 
i nepodnikatelským subjektům. 

Na webové stránce www.czcovid.cz 
naleznete seznam podpor, o které lze 
aktuálně žádat, základní parametry pro-
gramů, podmínky pro podání žádostí 
a návod k jejich vyplnění. Web rovněž 
nabízí možnost položit individuální 
dotazy.

Praha 11 stále hledá možnosti, jak po-
moci místním podnikatelům zasaženým 
důsledky pandemie COVIDU-19. V květnu 
proto rada schválila odpuštění části ná-
jemného podnikatelům s provozovnami 
v nebytových prostorách a objektech ve 
svěřené správě jedenácté městské čás-
ti, kteří byli kvůli mimořádným opatřením 
vlády ČR v souvislosti s pandemií nuceni 
dočasně provozovny uzavřít. 

Tato sleva se vztahuje na období od 
22. 10. do 2. 12. 2020 a od 27. 12. 
2020 do 31. 3. 2021 a podnikatelé o ni 
mohou zažádat v případě, že mají uhra-
zeno alespoň 50 % nájemného za uve-
dené rozhodné období.

„Sám podnikám, a tak si umím před-
stavit, v jak složité situaci se dnes 
podnikatelé nachází. Třicetiprocentní 
slevu z nájemného proto podnikatelům 
poskytujeme za celou dobu, kdy muse-
li mít kvůli vládním protipandemickým 
opatřením své provozovny uzavřeny,“ 
dodal Ing. Ondřej Prokop (ANO), místo-
starosta Prahy 11 pro majetek, investice 
a podporu podnikání.

Podnikáte na území městské části 
Praha 11 a splňujete výše uvedené 
podmínky pro slevu na nájemném? 
Kontaktujte, prosím, Mgr. Petru  
Hromasovou na tel. 267 902 268 či 
e-mailu hromasovap@praha11.cz.

  

Městská část odpouští jihoměstským podnikatelům část nájemného

  

Praha 11 uctila památku obětí druhé světové války

vojáků i civilistů je potřeba si připomínat 
neustále," řekl ve svém projevu staros-
ta Prahy 11 Jiří Dohnal, spolu s nímž se 
za městskou část zúčastnili pietního aktu 
také místostarosta Ing. Martin Sede-
ke spolu s radními Mgr. Janem Stárkem 
a Mgr. Martinem Duškou. 

Za účast rovněž děkujeme významným 
hostům, jmenovitě velvyslanci Slovenské 
republiky, Jeho Excelenci Rastislavu Káče- 
rovi, primátorovi hl. m. Prahy MUDr. Zdeň-
ku Hřibovi, delegaci velvyslanectví Ruské 
federace, zástupci Generálního štábu 
Armády ČR, veliteli vzdušných sil brigád-
nímu generálovi Ing. Petru Lančí, ředitelce 
Obvodního ředitelství policie Praha IV. 
plukovnici Mgr. Renátě Havlíkové, dele- 
gaci Svazu důstojníků a praporčíků ve-
dené majorem v záloze Ing. Františkem 
Tylem, Mgr. Jiřímu Pleskotovi z Klubu 
vojenské historie Praha – Jižní Město 
a delegaci 49. a 52. základní organizace 
Českého svazu bojovníků za svobodu ve-
dené panem Bohuslavem Holubem.



Jak jsme vás již informovali v březnovém 
čísle Klíče (na str. 14 pozn. red.), v lis-
topadu loňského roku byla na Od-
bor výstavby Úřadu městské části 
Praha 11 podána žádost o zahájení 
územního řízení o umístění stavby naz- 
vané Rezidence Výhledy Milínská. Inves-
tor, jímž je společnost NODOM CZ spol. 
s r. o., tento krok učinil bez informování 
městské části, která tak měla možnost 
zhodnotit jednotlivé aspekty projektu až 
v průběhu stavebního řízení. Po prostu-
dování všech podkladů se rada městské 
části usnesla na námitkách vůči předmět-
nému stavebnímu záměru a neprodleně 
je zaslala odboru výstavby.

„Výhrad k tomuto projektu máme celou 
řadu. Za všechny lze říct, že stavba svým 
objemem, tvarem ani umístěním neza-
padá do stávající stabilizované zástavby, 
svým pojetím se vymyká urbanistické 

5Zprávy z Rady MČ

Už skoro tři měsíce funguje v naší měst-
ské části dotovaná přepravní služba Se- 
nior Taxi, kterou mohou využívat občané 
Prahy 11 starší 75 let a handicapovaní. 
Protože je o službu hned od počátku 
velký zájem, rozhodla se ji městská část 
rozšířit o druhý vůz. Nově tak můžete 
v ulicích Jižního Města i za jeho hranicemi 
potkat hned dvě speciálně upravená auta, 
s nimiž se oprávnění uživatelé pohodlně 
dostanou k lékaři, na poštu či na úřad. 

Na základě častých dotazů jsme navíc 
rozšířili území, které je pro cesty se Seni- 
or Taxi možné využívat: ke správnímu ob-
vodu městské části Praha 11, Thomay-
erově nemocnici, IKEM a úřadu práce na 

  
Stanovisko městské části k záměru 
výstavby Bytového domu Proklapal

Dovolujeme si vás informovat o pos-
toji městské části Praha 11 k zámě-
ru výstavby Bytového domu Proklapal 
v lokalitě Klapálkovy ulice, ohledně kterého 
je aktuálně vedeno společné řízení 
o společném povolení stavby.

Předně je nutné zdůraznit, že investor, 
jímž je společnost KLAPALINVEST SE, 
s městskou částí o projektu nejednal ani jí 
nepředložil jeho výslednou podobu. Měst-
ská část tím pádem neměla možnost pro-
brat s investorem případné připomínky 
a výhrady, které by tak do projektu mo-
hly být zapracovány ještě před zahájením 
stavebního řízení.

Přestože vyjádření městské části není ze 
zákona součástí dokumentace, kterou 
je nutné doložit k žádosti o vydání sou-
hlasu s umístěním stavby, a investor 
dokonce není povinen městskou část 
o podání žádosti informovat, patří k do-
bré praxi, že se o stanovisko dotčené 
městské části zajímá a snaží se ho do 
výsledné podoby projektu promítnout. 
V tomto případě však ke kontaktování 
městské části ze strany investora nedoš-
lo a Praha 11 se tak o zahájení staveb-
ního řízení dozvěděla až z úřední desky 
stavebního úřadu. 

„Protože jsme nedostali šanci ovlivnit 
podobu projektu v rámci diskuse s in-
vestorem, rozhodli jsme se využít prá-
va městské části coby účastníka řízení  
 uplatnit zde své námitky. Ty byly formu-
lovány na základě prostudování projek-
tu odborem územního rozvoje a dalšími 
dotčenými orgány. Navržené námitky 
schválila 17. května rada městské části 
a následně je postoupila odboru výstavby 
k vypořádání,“ uvedl Ing. Martin Sede-
ke (ODS), místostarosta Prahy 11 pro 
územní rozvoj. 

Jak zároveň vysvětlil, přisuzuje zákon 
městské části v rámci stavebního řízení 
jen velmi slabé postavení. „Přestože 
s navrhovanou podobou projektu hluboce 
nesouhlasím a udělám, co mohu, abych 
jeho realizaci zabránil, městská část 
ani já osobně bohužel nejsme tím, kdo 
může o povolení nebo nepovolení stavby 
rozhodnout. Uvedené řízení má charak- 
ter správního řízení a v něm platí, že 
pokud žadatel splní vše, co mu zákon a na 
něj navazující předpisy ukládají, souhlas 
s umístěním stavby mu stavební úřad jed-
noduše vydat musí. Pokud však stavební 
úřad vydá povolení potřebná pro realiza-
ci stavby, aniž by vypořádal připomínky 
a námitky naší městské části, budu inicio-
vat podání odvolání v této věci stejně jako 
v případě projektu Výhledy Milínská,“ ujis-
til Sedeke. 

  

Praha 11 se odvolala proti rozhodnutí o umístění stavby obytného souboru  
Výhledy Milínská

struktuře území. Jedná se pouze o maxi- 
mální vytěžení pozemku místa stavby, 
a to za účelem získání co největšího 
množství  hrubých podlažních ploch,“ uve- 
dla Marta Šorfová, předsedkyně Výbo-
ru pro územní rozvoj a životní prostředí  
Zastupitelstva městské části Praha 11.

Úkolem stavebního úřadu následně bylo 
podané námitky a připomínky měst-
ské části vypořádat, což se však nesta-
lo. „Stavební úřad vydal letos v dubnu 
územní rozhodnutí o povolení stavby, 
aniž by k těmto námitkám a připomínkám 
přihlédl. Proto jak jsem již předem avizo- 
val, podali jsme za městskou část pro-
ti rozhodnutí o umístění stavby odvolání. 
Věřím, že se nakonec podaří realizaci pro-
jektu ve schválené podobě zabránit a Jižní 
Město tak ochránit před necitlivou zástav-
bou,“ dodal místostarosta Prahy 11 pro 
územní rozvoj Ing. Martin Sedeke (ODS).

  

Senior Taxi už jezdí ve dvou vozech, nově také na Spořilov a Budějovickou

Novodvorské nově přibyly také polikliniky 
Spořilov a Opatovská. 

Tak neváhejte a nechte se svézt – jed-
noduchý návod, jak na to, najdete na 
webu https://bit.ly/3fcnHTz.

NA KUS ŘEČI 
Srdečně vás zveme na sousedské setkání pod širým nebem, kde společně oslaví-
me příchod léta. Večer nám zpříjemní vystoupení žáků ZUŠ Jižní Město, osvěžující 
nápoje a opékání buřtů, připravena bude i zábava pro ty nejmenší.  

KDY: 22. června od 18:00 hodin
KDE: v parku Ocelík mezi ulicemi Křtinská a Ocelíkova

Tak přijďte na kus řeči, těšíme se na vás! 

POZVÁNKA



Život na Jižním Městě6

Nový volnočasový areál při ZŠ Kupeckého (VAK) na Hájích si za krátkou 
dobu získal mnoho uživatelů, respektive jezdců, a to od těch nejmenších 
až po ty nejstarší. Herní prvky mini rampa a dva modulární pumptracky 
(liniový a okruhový) tak splnily svůj hlavní účel – dostat zejména děti 
a mladistvé k tomu, aby volný čas trávily pohybem venku. 

Už nějakou dobu se na radnici scházely 
podněty, aby se „udělalo něco“ zejména 
pro větší děti, které jezdí na koloběžkách 
a skatech. Vloni na jaře mě oslovil Marek 
Jelínek – trenér Evy Samkové, zlaté me-
dailistky v snowboardcrossu, který bydlí 
na Jižním Městě, s nápadem, abychom 
v Praze 11 vybudovali pumptrack. Vlo-
ni v létě proto proběhlo v lokalitě u Jur-
kovičovy ulice veřejné setkání, ale návrh 
na umístění pumptracku v blízkosti obyt-
ných domů příliš podpory od místních ne-
získal. Proto jsme hledali vhodnější mís-
to, které by okolí překáželo co nejméně. 
Tak byl vybrán do té doby málo využíva-
ný areál při ZŠ Kupeckého na Hájích. Že 
to byla dobrá volba, se ukázalo hned od 
začátku – jen co se prvky začaly navá-
žet a montovat, stála se na ně doslova 
fronta. 

Náš plán rozvoje VAKu

Areál chceme dále rozvíjet, v úvahu při-
padá další menší a uživatelsky snaz-
ší pumptrackový okruh pro nejmenší, 
tzv. „Speed ring“, a také realizace no-
vého parkurového hřiště. Počítáme 

i s vytvořením odpovídajícího zá-
zemí – zejména toalet, nádob 
na tříděný odpad, zázemím 
pro správce areálu a – pokud 
vše dobře dopadne – i s mož-
ností občerstvení přímo na 
místě. Velký věkový rozptyl uži-
vatelů ale přináší v běžném provo-
zu areálu také řadu střetů. Proto 
jsme během zkušebního provo-
zu v dubnu a květnu fungování 
areálu bedlivě monitorovali. Na 
základě nasbíraných poznat-
ků chceme areál ještě provoz-
ně upravit (vč. doplnění oplocení 
mezi pozemky areálu a školy), což 
si nejspíš vyžádá jeho krátkodobé uza-
vření. Budeme také klást důraz na pre-
venci úrazů a informovanost o nutnosti 
používání ochranných prostředků – hel-
my a chráničů kolen a loktů. 

Co dalšího na Jižním Městě plánujeme

I přes velkou popularitu tohoto areálu 
se nevzdáváme naší dlouhodobé ambi-
ce vybudovat regulérní Adrenalin park 
Jižní Město (skatepark, pumptrack, boul-
der, workout) na pozemcích v křížení ulic 
Výstavní a K Horkám, pro který již máme 
zpracovanou podrobnou studii prove-
ditelnosti a nyní čekáme na svěření po-
zemku od hl. m. Prahy, abychom Adrena-
lin park mohli zrealizovat. Rádi bychom 
také různé adrenalinové prvky vybudovali 
i v dalších lokalitách v Praze 11. Se sou-
kromým investorem řešíme v rámci parti-
cipace realizaci asfaltového pumptracku 

u stanice metra Opatov, který by mohl 
být hotový už příští rok. Další modulár-
ní pumptrack chceme umístit na Jižním 
Městě II. a tím velký zájem o tento velmi 
populární volnočasový prvek rozdělit do 

více lokalit. Investiční oddělení také 
stále řeší realizaci dirt parku v lo-

kalitě Chodovec nad plaveckým 
bazénem Jedenáctka VS. 

Proč se některé minulé návr-
hy nerealizují? 

Návrhy některých stávajících opo-
zičních zastupitelů (viz str. 26 – 

názory zast.), které v minulosti 
dospěly pouze do stádia vizua- 
lizace či méně, byly plánová-
ny na pozemcích ve vlastnic-
tví třetích stran, navíc se v je-

jich těsném sousedství nachází 
vysokotlaký plynovod, teplovod, 

silnoproud či stožáry vysokého napě-
tí, které využití těchto pozemků značně 
limitují. Kdyby tyto projekty byly realizo-
vatelné, byla by je radnice v době osmi 
let starostování Dalibora Mlejnského jis-
tě sama realizovala.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem ko-
legům z Úřadu městské části Praha 11 
a naší správní firmy Jihoměstská majet-
ková a.s., kteří se na realizaci VAKu po-
díleli a nadále podílejí v podobě jeho úkli-
du a správy. Přestože se VAK stal tak 
oblíbeným místem, jeho provoz naru-
šuje neukázněnost některých uživatelů 
a bohužel se mu nevyhýbá ani 
vandalismus. 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Apelujeme na všechny uživatele 
a návštěvníky volnočasového areálu, 

aby zejména s ohledem na vlastní 
bezpečnost a bezpečnost ostatních 
návštěvníků dodržovali návštěvní 
řády, které najdou na vstupu do 

areálu i na jednotlivých atrakcích. 

VAK: volnočasový areál při ZŠ Kupeckého
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Zapojte se do unikátní 
kampaně – Pocitová 
mapa Zdravé Prahy 2021!
Hlavní město Praha ve spolupráci s Národní sítí Zdravých 
měst ČR a olomouckou Univerzitou Palackého spustilo 
největší online projekt Pocitová mapa Zdravé Prahy 2021. 

Pocitová mapa je online nástroj pro získání vašich názorů na 
místa, kde bydlíte, pracujete nebo trávíte volný čas. Základ tvo-
ří osm celoměstských otázek, které mají všechny městské části 
společné. My jakožto Zdravá Praha 11 jsme využili nabízenou 
možnost a přidali jsme k nim ještě sedm dalších – našich vlast-
ních, které nám pomohou získat od vás zpětnou vazbou týkají-
cí se zejména veřejných prostranství nebo míst, která jsou pro 
vás důležitá. Zapojit se můžete prostřednictvím výše uvedené-
ho odkazu – je to snadné – své názory k vybraným otázkám jed-
noduše „přišpendlíte“ do místa, ke kterému se vtahují. Ke kaž-
dému „špendlíku“ lze připojit i doplňující komentář. Otázky, které 
nechcete odpovídat, jednoduše přeskočte. Jestli vás tato akce 
zaujala, nenechte si to pro sebe a řekněte o ní též svým zná-
mým. Čím více se vás zapojí, tím lepší zpětnou vazbu k území 
Prahy získáme a budeme s ní ve spolupráci s hlavním městem 
Prahou dál pracovat.

Za každé vyplnění předem děkujeme!

Mgr. Jakub Lepš, politik Zdravé Prahy 11  
Ing. arch. Kristýna Jirsová, koordinátorka Zdravé Prahy 11

POCITOVÁ MAPA 
ZDRAVÁ PRAHA 

2021

PRAHA 11

Ukažte svůj pocit v mapě!
Jak se Vám žije, pracuje a tráví čas (nejen) ve Vaší městské části?

pocitovemapy.cz/praha 

zdravapraha.praha.eu

Mlžítka u Chodovské tvrze a před ZŠ Mikulova
Městské části a společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) uvádějí 
v těchto týdnech na různých místech Prahy do provozu mlžítka, která 
pocitově snižují teplotu vzduchu, zvyšují vlhkost a snižují prašnost.

Z prvních šesti instalovaných se hned 
dvě nacházejí zde v Praze 11. Jedno je 
stejně jako vloni v parku u Chodovské 
tvrze a druhé jsme nově umístili před ZŠ 
Mikulova.

Naší snahou je zajistit instalaci dalších 
mlžítek i v jiných částech Jižního Měs-
ta, bohužel existuje naprosté minimum 
vhodných míst. Mlžítka totiž mohou 
být instalována pouze na ty hydranty 
ve správě PVK, které neslouží jako od-
vzdušňovací nebo požární, a takových 

je minimum. Většinu našich návrhů pro-
to PVK muselo z těchto technických dů-
vodů bohužel odmítnout. Každopád-
ně hledáme dál, nejblíže realizaci by 
snad mohla být jedna lokalita na Jižním  
Městě II.

Instalaci i provoz mlžítek má na starosti 
PVK na základě naší objednávky, mlžítka 
jsou spouštěna automatickým čidlem, kte-
ré je uvede do provozu až od 
určité teploty (cca 23 °C). 

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí

Vylepšili jsme povrch agility  
prvků na našich psích hřištích
Během jara jsme otevřeli oplocené psí hřiště na Hájích a psí 
louku u MŠ Hroncova na Jižním Městě II. Již první dny provo-
zu bohužel ukázaly, že zejména při deštivém počasí povrchy 
kladin, „áček“ či houpaček některým pejskům trochu kloužou.

Sama komunita „psích“ odborníků se neshodne na tom, jaký 
je úplně nejvhodnější povrch pro tyto prvky, my jsme nako-
nec po důkladné rešerši a konzultacích s profesionálními agi-
lity trenéry nechali na kladiny, „áčka“ a houpačky nalepit ne-
klouzavý umělý trávník „play-comfort agility“, používaný mimo 
jiné na světových agility šampionátech. Vnitřní povrch tunelů 
bude v nejbližší době též takto upraven. Ohlasy na tuto změ-
nu máme zatím velmi kladné, snad tedy budou obě hřiště i na-
dále svým čtyřnohým návštěvníkům dobře sloužit, a to za kaž- 
dého počasí.

Nové otočné lavičky na Jižním Městě

Nedávno jsme vás prostřednictvím radničních sociálních sítí vy-
zvali, abyste nám posílali své tipy, kde byste rádi viděli další 
otočné lavičky. Všechny obdržené návrhy jsme prověřili a něko-
lik dalších otočných laviček začínáme umísťovat na vámi navrže-
ná místa na Jižním Městě I i II.

Někteří z vás psali, abychom nové lavičky dali „tam, kde je něco 
vidět“. Pro jednu z nich jsme proto vybrali kopeček mezi ulicemi 
Bohúňova a Loosova, ze kterého je hezký výhled na Kateřinky 
a Milíčovský vrch.

Další najdete v nově vzniklém Volnočasovém areálu Kupecké-
ho (VAK) vedle pumptracku a mini rampy, celkem tedy máme 
v Praze 11 už pět otočných laviček (ta první je poblíž polikliniky 
Opatovská a dvě další jsme vloni umístili za areál 11 VS poblíž 
cyklostezky).
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O školství na Jižním Městě přehledněji
 Registrace domény www.skolstvijm.cz 
proběhla už před několika lety v rámci ak-
tivit pracovních skupin Místního akčního 
plánu pro vzdělávání v Praze 11 (MAP). 
Web byl následně naplněn standardním 
obsahem. Po mém nástupu do funkce 
jsem myslela především na rodiče – chtě-
la jsem, aby měli o školství lepší přehled. 
Proto jsem se rozhodla vytvořit novou 
strukturu webu a oživit grafiku tak, aby 
byla pro rodiče co nejpříjemnější. 

Při restrukturalizaci webu byl brán ohled 
i na rodiny cizinců, a portál tak nově na-
bízí základní informační dokumenty pře-
ložené do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny 

a vietnamštiny. Část pro cizince plánuje-
me ještě rozšířit a usnadnit tak sousedům 
s odlišným mateřským jazykem orien- 
taci v našem školském systému.

Web se také věnuje nejčastějším otáz-
kám, na něž rodiče hledají odpovědi. Díky 
výstižné infografice navíc získají lepší po-
vědomí o roli zřizovatele škol, organizaci 
školního roku i o tom, na koho 
se obrátit o pomoc při ře-
šení běžných situací.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství

Mateřské školy v Praze 11 
budou v provozu o hlavních 
prázdninách 

Po dohodě s vedením mateřských škol 
v Praze 11 vycházíme vstříc rodičům 
a rozšiřujeme provoz mateřských škol 
v prázdninovém období. Provoz v ma-
teřských školách bude zajištěn téměř 
po celou dobu letních prázdnin 2021.

Časový harmonogram letního provozu 
byl sestaven tak, aby rodiče měli mož-
nost v případě potřeby umístit své dítě 
i mimo svoji kmenovou mateřskou ško-
lu. Provoz nebude zajištěn v posled-
ním, tzv. přípravném týdnu s ohledem 
k přípravám mateřských škol a jejich 
pedagogů na nový školní rok. Průběh 
prázdninového provozu 2021 po jeho 
ukončení vyhodnotíme a navrhneme 
optimalizaci pro maximální možnou 
spokojenost rodin žijících na území MČ 
Praha 11. 

Úplné a podrobné informace o přijímá-
ní dětí a provozu mateřských škol v let-
ních měsících jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách jednotlivých škol, kde 
naleznete také přihlášku. 

Kompletní informační servis ohledně 
prázdninového provozu přináší také 
nový web www.skolstvijm.cz.

 

Praha 11 vyhlásila výběrové řízení na nájem sedmi městských bytů
Sháníte bydlení na Jižním Městě, zatím ale bez úspěchu? Pak mám pro vás 
dobrou zprávu. Městská část Praha 11 aktuálně nabízí k pronájmu několik 
městských bytů, které byly neplánovaně uvolněny dříve, než se předpokládalo. 

Protože bychom je nestihli dostateč-
ně rychle opravit a dát znovu do „oběhu“ 
standardním procesem, rozhodli jsme se je 
nabídnout všem zájemcům v transparent-
ním výběrovém řízení. 

Jedná se o sedm bytových jednotek růz-
ných velikostí, konkrétně:

• 4+1 (94,59 m2)
• 2+1 (47,34 m2)
• 1+1 (48,99 m2)
• 1+1 (47,28 m2)
• 1+1 (42,94 m2)
• 0+1 (35,99 m2)
• 0+1 (34,60 m2)

Jak uvádím výše, vzhledem k předčasné-
mu uvolnění bytů bohužel naše městská 
část zatím nemá dostatek prostředků 
v rozpočtu, abychom mohli byty rekon-
struovat. Rekonstrukce tak bude v ru-
kách nových nájemců, kteří si buď byty 
mohou opravit a uzpůsobit svým potře-
bám, nebo je začít využívat ve stávajícím 
stavu. Byty jsou zastaralé, ale komplet-
ně funkční. Výměnou za tento fakt pak 
městská část nabídne nájemcům stabilní 

a dlouhodobé bydlení za výhodnějších 
podmínek. První nájemní smlouva bude 
sice „jen” na 3 roky, řádně platící a slušné 
nájemce však městská část z bytů nevy-
stěhovává, není se tedy třeba obávat ne-
nadálých změn. Po 4 letech je navíc mož-
né zažádat o další prodloužení nájmu, 
tentokrát už na 5 let. 

Výběr nájemců bude probíhat podle platné 
směrnice S 2018/07 formou výběrového 
řízení za 1. smluvní nájemné. Jinými slovy 
žadatel sám nabídne, kolik by byl ochoten 
za pronájem bytu zaplatit, načež se jed-
notlivé nabídky srovnají. V rámci nabídek 
je pouze nutné dodržet minimální částku, 
která je pro jednotlivé byty stanovena. Více 
informací najdete v aktualitě na webu Pra-
hy 11 viz https://bit.ly/3vuIW97 nebo na 
úřední desce. 

Rád bych zároveň upozornil, že tento typ 
bydlení není určen pro zájemce, kteří po-
třebují zvlášť zvýhodněné bydlení (ze so-
ciálních či jiných důvodů), ale pro ty, kdo 
hledají na trhu dlouhodobé a stabilní ná-
jemní bydlení a raději by před soukromým 

pronajímatelem upřednostnili obecní byt. 
V tomto ohledu jde o výjimečnou nabídku, 
protože k obecním bytům se dnes kvůli je-
jich malému počtu prakticky nelze dostat: 
drtivá většina z nich slouží k bydlení ze so-
ciálních důvodů nebo ve veřejném zájmu, 
například pro učitele, zdravotní sestry, po-
licisty, hasiče. 

Pokud tedy máte o některý ze sedmi na-
bízených bytů zájem, neváhejte se do vý-
běrového řízení přihlásit! Přihlášku v zale-
pené obálce označené příslušným heslem 
je nutné podat do podatelny Úřadu měst-
ské části Praha 11 nejpozději do středy 
16. 6. 

A pokud je pro vás nabídka těchto sed-
mi bytů finančně nedosažitelná, nezou-
fejte a podívejte se na webové stránky  
www.bydleni-sandra.cz. V tomto sta-
rém věžáku, který aktuálně rekonstruuje-
me, vznikne už v příštím roce bydlení pro 
174 rodin. 

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek,  

investice a podporu 
podnikání
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Pravidla pro transparentní spolupráci městské části  
Praha-Újezd s investory
Umisťování nových stavebních zámě-
rů na území městské části s sebou nese 
navyšování počtu obyvatel a vyvolává 
nezbytné náklady na rozšíření kapacit 
stávajících či vybudování zcela nových 
staveb a zařízení pro veřejnou infrastruk-
turu, včetně zajištění občanského vyba-
vení pro vzdělávání a výchovu, sociální 
a zdravotní služby a zajištění potřebných 
kapacit veřejných služeb. 

Tyto kapacity nemůže městská část za-
jišťovat výhradně ze svého rozpočtu, 
je proto třeba, aby se na nich přiměře-
ným způsobem podíleli také jednotliví 
investoři/stavebníci. 

Z výše uvedených důvodů Zastupitel-
stvo městské části Praha-Újezd schválilo 
na svém zasedání dne 21. 4. 2021 „Pra-
vidla pro transparentní spolupráci měst-
ské části Praha-Újezd s investory“.

Městská část bude při stavbě nového ro-
dinného nebo bytového domu na pozem-
cích nacházejících se na území městské 

části požadovat po každém investorovi/
stavebníkovi poskytnutí finančního pří-
spěvku. Pravidla se vztahují na všechny 
investorské záměry k účelu užívání byd-
lení nebo administrativa s malou či vel-
kou návštěvností umisťovaných v plo-
chách obytných (OB, OV) a smíšených 
(SV, SMJ). Dále se pravidla vztahují na 
všechny investorské záměry umisťova-
né v plochách výroby a služeb (VN, VS), 
zvláštních komplexů občanského vyba-
vení – obchodní a ostatní (ZOB, ZVO) 
a technické infrastruktury – odpadové 
hospodářství (TVO). 

Výše finančního příspěvku se odvíjí od 
součinu hrubé podlažní plochy (HPP) in-
vestorského záměru v m2 a níže uvede-
né ceny:

• při žádosti o vydání územního, sta-
vebního nebo sloučeného řízení 
u rodinné výstavby 500 Kč za 1 m2 
HPP,

• při žádosti o vydání územního, sta-
vebního nebo sloučeného řízení u by-
tové výstavby 1500 Kč za 1 m2 HPP,

• v případě investorského záměru vy-
žadujícího změnu územního plánu 
hl. m. Prahy je výše příspěvku navý-
šena o 500 Kč z 1 m2.

Dokument dále obsahuje podrobnos-
ti k procesu vyjednávání o uzavření 
smlouvy mezi městskou částí a investo-
rem a podrobnosti k uzavření samotné 
smlouvy o spolupráci včetně výše inves-
torského příspěvku ve formě peněžitého 
plnění. 

Úplné informace k podmínkám uzavření 
smlouvy o spolupráci a k investorskému 
příspěvku jsou zveřejněny na webových 
stránkách městské části a k dispozici na 
úřadu městské části.

Investorský příspěvek se stane součás-
tí rozpočtu městské části, nebude použit 
pro hrazení běžných výdajů městské čás-
ti a o jeho využití rozhodne vždy zastupi-
telstvo městské části.

 Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

Přesun kontejneru na použitý textil 
Oznamujeme, že kontejner na použi-
té ošacení sociálního družstva Diakonie 
Broumov byl přesunut ze stanoviště tří-
děného odpadu v ulici Josefa Bíbrdlíka na 
stanoviště tříděného odpadu v ulici Nad 
Statkem. Další sběrný kontejner je umís-
těn v Kateřinkách v ulici Pastevců.

Jak a co vhazovat do kontejnerů na tex-
til je podrobněji uvedeno na webových 
stránkách https://diakoniebroumov.org/
sbirkova-cinnost/.

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Rybník Sukov 
S malým zpožděním došlo k dokončení 
rekonstrukce a odbahnění rybníku Sukov. 
V současné době již probíhá jeho napou-
štění. Jelikož rybník nemá stálý přítok 

vody, nebude zarybněn a čistota vody by 
měla být vhodná i ke koupání.

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Pozvánka na pivní slavnosti 

V sobotu 26. června 2021 pořádá 
městská část Praha-Újezd ve spolu-
práci s pivovary Kácov a Lobkowicz 
a s místními dobrovolnými hasiči 
6. ročník pivních slavností, a to v areá- 
lu hasičské zbrojnice v ulici Nad Stat-
kem. Návštěvníci budou moci ochut-
nat několik druhů piva i nealkoholic-
kých nápojů. Součástí slavností bude 
od 16.00 hodin hudební vystoupe-
ní skupin Jen Blbni a Horváth Band. 
Přítomní mohou po celý den fan-
dit mužstvům ve fotbalovém turnaji  
PRD-CUP a v nohejbalovém turnaji. 
 Pavla Pitrmanová,  
 tajemnice úřadu

Májka na újezdském  
a Kateřinském náměstí 

Vzhledem k omezením souvisejících 
s onemocněním covidem-19 byla 
městská část nucena zrušit oblíbe-
nou akci „stavění májky a pálení čaro-
dějnic“. O tradiční májku jsme ale ne-
přišli. Hasiči městské části společně 
s hasiči z Jižního Města ji za dodrže-
ní všech hygienických nařízení a bez 
účasti veřejnosti postavili na újezd-
ském i Kateřinském náměstí. 
 Pavla Pitrmanová,  
 tajemnice úřadu
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CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Konopiště, to si pište
Dne: 28. 6. 2021 (pondělí)
Odjezd: vlak 9:21 z Horních Měcholup do Benešova 
(nebo 9:18 z Hostivaře, 9:01 z hl. nádraží) 
Trasa: cca 50 km: Benešov, Konopiště, Týnec n. Sá-
zavou, Zbořený Kostelec, Kamenice, Kostelec u Kříž-
ků, Křížkový Újezdec, Průhonice, Háje.  
(Převýšení 422 m). 
Víte, kde se střídali císaři s prezidentem? O co šlo 
na sněmu královně Johance? Co zanechal Fer-
dinand d´Este na Konopišti? Jak se jmenuje 
zdejší medvěd? Kde je česká Lurdská jeskyně? 
Znáte keramiku z Týnce? Kdo zbořil Zbořený 
Kostelec? Kde se stálo na pranýři? A co 
to je Kalefáč? Vše se dozvíte na ces-
tě s Mirjou. 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: Na rozhlednu Špulku

Dne: 10. 6. 2021 (čtvrtek)
Odjezd: vlakem v 9:21 hodin z H. 
Měcholup nebo autobusem od me-
tra Roztyly v 9:30 hodin do Bene-
šova, tam přestoupíme na bus směr 
Divišov. Jízdenka předem zakoupe-
ná – do Benešova: 5 pásem, jinak 
u průvodčího.
Délka trasy: 14 km 
Trasa: Půvabnou kopco-
vitou krajinou Posázaví 
od rozhledny přes Lbo-
sín a Divišov (s mož-
ností občerstvení) až 
do Českého Šternber-
ka. Rozhledna Špulka 
svým vzhledem, čistým 
tvarem, ale současně 
i symbolikou charak-
terizuje mikroregion 
CHOPOS, s cílem za-
nechat dalším gene-
racím zajímavý prvek 
v krajině. Na setkání 
s vámi se těší paní 
Jitka.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Střešovice skvost pražské architektury
Kdy: 8. 6. 2021 (úterý) ve 14:00 hodin
12. 6. 2021 (sobota) v 10:00 hodin 
Sraz: na zastávce Baterie tram č. 1, 2, 32 – ve směru z centra
Na co se můžete těšit: Romantickou starou zástavbu nalezneme ve Starých Stře-
šovicích a zejména pak ve Střešovičkách. Zbytek území vyplňují luxusní vilové čtvrtě: 
Ořechovka (památková zóna) a Baterie. Střešovice patří k bonbonkům pražské ar-
chitektury, kde měli své ateliéry malíři, sochaři a svá sídla si zde stavěli i movití pod-
nikatelé. Klid rodinného života na vás v této části Prahy dýchne i dnes. Až do 18. st. 
tvořilo osadu pouze několik málo stavení. S přílivem venkovských lidí se zástavba 
začala zahušťovat. Kvůli úspoře místa se zpočátku stavěly jednopatrové domky, 
které byly později přestavovány. Ti nejchudší si pak budovali své skromné příbytky 
přímo ve skalách. Dědictví této doby je zde stále patrné. Původní Střešovice nepo-
strádají vesnickou atmosféru a některá stavení připomínají kulisy starých filmů. Pro-
to také některá zdejší místa skutečně opakovaně posloužila filmařům. Procházkou 
vás provede paní Jelena. Rezervace míst nutná.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Pěšky z Masarykova nádraží na pražské Hlavní NÁDRAŽÍ
Kdy: 12. 6. 2021 (sobota) ve 14:00 hodin
Sraz: v hale na Masarykově nádraží u vchodu do Masarykova salonku
Na co se můžete těšit: Během setkání se vrátíme společně do doby, kdy 
do Prahy začaly jezdit první vlaky, připomeneme si historické skutečnos-
ti důležité pro vznik železničního provozu, architektonické zajímavosti 
i významné osobnosti.
Vycházka začíná na Masarykově nádraží, kde se dozvíme, jaké problémy 
museli Pražané řešit, než do města přijel první vlak. Cestou mezi dvěma 
nádražími si ukážeme, kudy vedlo městské opevnění, jakou cestou se vo-
zilo do Prahy kutnohorské stříbro a kde byl pražský Šibeniční vrch. Ve Vrch-
lického sadech jsou zastávky u rondokubistického kiosku, plastiky Sbratře-
ní a sochy prezidenta Wilsona. Vycházka končí na pražském hlavním nádraží, 
kde navštívíme nedávno zrekonstruovanou secesní Fantovu odjezdovou halu 
a připomeneme si osobnost Nicholase Wintona. 
Na procházku s vámi se těší paní Jelena. 
Rezervace míst nutná.

POZVÁNKA NA PROJÍŽĎKU PARNÍKEM 
HAMBURG PO VLTAVĚ 
Dne: 21. 6. 2021 (pondělí) od 13:00 
hodin
Cena: 70 Kč zahrnuje občerstvení (zá-
kusek a nealkoholický nápoj)
Sraz: cca ve 12:50 hod. na náplavce 
pod Nemocnicí Na Františku, od břehu 
vyplujeme ve 13:00 hod.
Co vás čeká: Dvouho-
dinová plavba na 
lodi Hamburg his-
torickým centrem 
až pod Vyšehrad 
a zpět, dechbe-
roucí výhledy, ale 
také jedinečná atmosfé-
ra podbarvená živou 
hudbou.
Vstupenky: lze zakou-
pit dne 15. 6. (úterý) 
od 8:30 do 11:30 a do 
13:00 do 16:00 hod. 
v Domě s pečovatelskou 
službou, Šalounova 2025/7, pou-
ze do vyprodání kapacity. V dalších 
dnech v případě volné kapacity po tel. 
domluvě: 724 603 317, e-mail:  
poradenstvi@jmsoc.cz.
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DOPORUČUJEME SLEDOVAT 
AKTUÁLNÍ INFORMACE 

K POŘÁDANÝM AKTIVITÁM NA 
NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
www.jmsoc.cz. JSME PŘIPRAVENI 

PO UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ 
PROGRAM KDYKOLIV OBNOVIT. 
REZERVACE KOMENTOVANÝCH 

PROCHÁZEK JE NUTNÁ! 

Kontakt pro dotazy v pracovní dny 
pondělí–pátek 8:00-14:00

e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz,  
teren@jmsoc.cz, tel.: 724 603 317

Účast na inzerovaných akcích je na 
vlastní nebezpečí, organizátor nepře-
bírá zodpovědnost za zdraví, život 
či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas 

s pořizováním fotografií či videí vyjád-
řete prokazatelně před zahájením akcí. 

xxIi. ročník Sportovních her seniorů a zdravotně postižených občanů 
Sportovní hry seniorů Jižního Města se budou konat pod záštitou Ing. Petra 
Jiravy, radního pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí MČ Praha 11.

Kdy: 23. 9. 2021 (čtvrtek) od 9:30 do 16:00 hodin
Kde: ve Stravovacím centru, ul. Křejpského 1502/8
Soutěžní disciplíny: ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, slalom vozíčká-
řů, hod míčem na cíl, hod na koš, nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky, střelba na 
branku a driblování s míčem.
Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře. Každý účastník 
se může přihlášit maximálně ke třem disciplínám + do soutěže družstev v ruských 
kuželkách pouze tříčlenný tým. Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení a kul-
turní program. Neváhejte se přihlásit spolu s přáteli, soutěžit se bude v několika vě-
kových kategoriích. Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím, nebo 
se jen pobavit.
Uzávěrka přihlášek je 20. června 2021. Po tomto datu po telefonické domluvě na 
níže uvedeném čísle.
Přihlášku získáte na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 
2025/7, 1. patro nebo 3. patro (sekretariát), ke stažení jsou na webových strán-
kách: www.jmsoc.cz, kontakt: J. Holubová, 724 603 317, e-mail: poradenství@
jmsoc.cz

Po více než roce intenzivních jednání se mi podařilo dokončit 
jednání a záměr výstavby hypermarketu Globus. Podobu tohoto 
záměru schválila v dubnu Rada městské části Praha 11. 

Záměr by měl být realizován v areálu bý-
valého strojírenského výzkumného ústavu 
zemědělských strojů. Tedy v lokalitě mezi 
ulicemi Archivní, Türkova, Blažimská a Kla-
pálkova, vedle budovy Archivu hl. města 
Prahy. Hypermarket by měl mít celkovou 
plochu přes 11 000 m2, obchodní plocha 
by se pak měla přiblížit 8 000 m2. Sou-
částí hypermarketu bude v souladu s ob-
chodní strategií Globusu vlastní pekárna 
a řeznictví zajišťující čerstvost a kvalitu 
nabízeného zboží. 

Za velký úspěch považuji, že se mi poda-
řilo přesvědčit investora, aby respektoval 
připomínky městské části a obyvatel žijí-
cích v okolí, a to nejen pokud jde o vzhled 
a celkové řešení projektu, ale především 
pokud jde o dopravní řešení. Původní 
návrh byl proto přepracován tak, že do-
pravní obsloužení nebude řešeno z Kla-
pálkovy ulice, ale především z Türkovy, 
ze které bude nejen hlavní vjezd a výjezd 
pro zákazníky, ale především jediný vjezd 
a výjezd pro zásobování. Druhý vjezd 

a výjezd pro zákazníky pak bude u vý-
chodního konce ulice Archivní. Souběžně 
budou realizovány takové úpravy doprav-
ního značení, které znemožní, aby auta 
jedoucí z Klapálkovy ulice do Blažimské 
mohla odbočit do Archivní. Realizace hy-
permarketu tedy žádným způsobem ne-
zvýší dopravní zatížení Klapálkovy ulice 
ani křižovatky Klapálkova Senohrabská. 
Investor se zavázal zachovat v plném 
rozsahu ovocný sad v jihovýchodní části 
areálu, zajistit jeho údržbu, doplnit jej na 
okraji vodním prvkem a umožnit jeho vy-
užívání pro odpočinek a rekreaci obyvatel 
bydlících v okolí. 

Vlastní podoba objektu by pak měla být 
na rozdíl od představené studie uprave-
na tak, že bude mít zelenou střechu, par-
kování by pak mělo být v maximálním 
možném rozsahu pod objektem. Parko-
vání na povrchu bude řešeno tak, že jed-
notlivé zálivy pro parkování budou od 
sebe odděleny zatravněnými pásy, kte-
ré budou obsahovat stromy. Kromě toho 

se mi podařilo dojednat s investorem 
převedení cca 5 000 m2 pozemku měst-
ské části umožňujících případnou byto-
vou výstavbu, a to za cenu 1 Kč/m2. Cel-
ková hodnota tohoto pozemku je mezi 
40 mil. Kč a 50 mil. Kč. 

Obdržel jsem i názory některých obyvatel, 
že budování dalšího hypermarketu je zby-
tečné. Přilehlé centrum Chodov a již exis-
tující supermarkety dle těchto názorů plně 
saturují potřeby obyvatel Jižního Města, 
pokud jde o možnost kde nakupovat. Ne-
chci s těmito názory polemizovat, ne-
mám žádná data, jejichž vyhodnocení by 
umožnilo posoudit, jaký rozsah maloob-
chodních ploch saturuje potřeby obyvatel 
městské části velikosti P11 v sortimentu, 
jaký prodává Globus a obdobně zaměře-
né obchody. Za podstatné ale považu-
ji uvést, že zmíněný areál je soukromým 
vlastnictvím. Pokud by se jej městská 
část rozhodla přeměnit na park, jak někte-
ří navrhují, musela by jej nejdříve vykoupit 
a následně v park přeměnit. Taková inves-
tice by dosáhla hodnoty kolem 1 miliardy 
korun a je zcela mimo možnosti městské 
části Praha 11. 

Navíc je otázkou, zda by vlastník byl ocho-
ten areál prodat, nutit jej k tomu nelze. 
V současnosti je areál uzavřen, stávající 
stavby pocházející z druhé poloviny minu-
lého století nejsou v dobrém technickém 
stavu. Investice do tohoto území a jeho 
přeměna v něco, co by sloužilo občanům, 
je tedy dle mého názoru žádoucí. Proto 
považuji dosaženou dohodu o podobě 
budoucího využití území a podmínek, za 
kterých bude moci být záměr realizován, 
za dobrou a pro městskou 
část výhodnou dohodu.

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj

Hypermarket Globus – představení záměru



Za podpory MČ Praha 11 se konají i letos letní jednodenní příměstské tábory pro děti z Jižního Města v době letních  
prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021. Některé tábory jsou i pro děti od 3 let!

V ceně tábora je vždy zahrnuta dopolední i odpolední svačina, oběd a pitný režim během celého dne.
MČ Praha 11 přispívá na tábory tradičně 100 Kč /dítě/den. 

MČ Praha 11 neodpovídá za organizaci a průběh jednotlivých táborů!

Organizátoři letních příměstských táborů s finanční podporou MČ Praha 11

Dům dětí a mládeže Jižní Město  
(převážně pro děti 6–15 let)

Specifikace tábora: každý týden budou tábory s jiným zaměřením 
a tematikou – sportovní, taneční, dobrodružný, všeobecně zaměřený, lezecký, 
historický, turistický, florbalový, poznávací, naučný, tvořivý, lego robotika 
a další zajímavé tábory. 
Termín konání: 1. 7. – 31. 8. 2021 (vždy od 7 do 18 hodin) 
Místo konání: Dům dětí a mládeže Jižní Město – Šalounova 2024 
a Květnového vít. 2126 
Tel.: 778 485 161, 778 473 546, e-mail: sa@ddmjm.cz, kve@ddmjm.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Kumperová (Tel.: 778 496 948)
www.ddmjm.cz
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 170 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11.

Dita Krhovská – Ateliér pro Radost  
(pro děti 6–15 let)

Specifikace tábora: kresba tužkou, rudkou, uhlem, malba pastelem, akvarel, 
malba temperou na plátno, výlety a další umělecké aktivity – každý týden na 
jiné téma. 
Termín konání: 1. 7. – 31. 8. 2021 (vždy od 7 do 18 hodin) 
Místo konání: Ateliér pro Radost, Bachova 1568 
Tel.: 608 515 631
E-mail: atelier@atelierproradost.cz 
Kontaktní osoba: Dita Krhovská
www.atelierproradost.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 500 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

JS FAN tábory s.r.o.  
(pro děti 5–12 let)

Specifikace tábora: tábor zaměřený na výuku angličtiny 
Termín konání: 26. 7. – 13. 8. 2021 (vždy od 7 do 18 hodin) 
Místo konání: MŠ a ZŠ Chodov, Květnového vít. 57 
Tel.: 776 723 036
E-mail: lucie.kohoutova@jsfan.cz 
Kontaktní osoba: Lucie Kohoutová
www.jsfan.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 540 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Logopoint – Logopedický příměstský tábor  
(pro děti 4–15 let)

Specifikace tábora: je zaměřen na děti s narušenou komunikační schopností, 
individuální logopedická terapie pod vedením klinické logopedky, ergoterapie, 
speciální pedagogika, fyzioterapie, předškolní příprava, dechová cvičení 
a motorika mluvidel ve skupině, skupinová cvičení na rozvoj grafomotoriky, 
cvičení fonematického sluchu, jazyková výchova, rozvoj slovní zásoby aj. 
Termín konání: 19. 7. – 23. 7. Indiánské léto, 26.–30. 7. Dětská olympiáda 
Místo konání: MŠ Jažlovická 2119, Praha 4 
Tel.: 606 759 062, 775 312 849
E-mail: tabor@logopoint.cz, info@logopoint.cz 
www.logopoint.cz
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 1010 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Free solo s.r.o. – lezecký příměstský tábor  
(pro děti 6–15 let)

Specifikace tábora: sportovní tábor zaměřený na lezectví. Tábor je určen pro 
začátečníky i pokročilé lezce. 
Termín konání: 5. 7. – 31. 8. 2021 (vždy od 7 do 17 hodin) 
Místo konání: Horohala Free solo, Donovalská 1662/38, Praha 4
Tel.: 602 203 640
E-mail: krouzky@freesolo.cz 
Kontaktní osoba: Jakub Loriš 
www.freesolo.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 750 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11.

Sportlines a. s. – středisko volného času  
(převážně pro děti 6–15 let)

Specifikace tábora: organizátor nabízí 3 tematické příměstské tábory: 
klasický příměstský tábor, sportovní příměstský tábor a příměstský tábor 
zaměřený na parkour. 
Termín konání: 1. 7. – 31. 8. 2021 (vždy od 7 do 18 hodin) 
Místo konání: Základní školy: Mikulova 1594 a Květnového  
vít. 1554 
Tel.: 605 891 939
Kontaktní osoba: Gabriela Končitíková 
www.primestske-tabory-praha11.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 290 Kč/1 dítě/den (klasický tábor), 
670 Kč/1 dítě/den (sportovní tábor), 580 Kč (parkourový tábor) – do 
vyčerpání finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Sportovní kempy.com  
(pro děti 6–12 let)

Specifikace tábora: tábor zaměřený na inline bruslení a další druhy sportů, 
her a zábavy (atletika, florbal, tenis, gymnastika, fotbal, volejbal, stolní tenis, 
lakros, frisbee, baseball, touchrugby, orientační běh a další sportovní aktivity). 
Součástí tábora je i testování pohybových předpokladů. 
Termín konání: 5.–9. 7., 26.–30. 7., 2.–6. 8. 2021 (vždy od 7 do 17 hodin) 
Místo konání: Základní škola s RVJ K Milíčovu, Praha 4 (Červená škola) 
Tel.: 736 683 605
E-mail: info@sportovnikempy.com
Kontaktní osoba: Radek Josefus 
www.sportovnikempy.com 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 538 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

Cestovní kancelář – Sport s.r.o.  
(pro děti 6–15 let)

Specifikace tábora: hry v přírodě, celodenní výlety, míčové hry (kopaná, 
volejbal, vybíjená, softball), celodenní dobrodružná hra, dny plné sportu 
a soutěží (koloběžky, atletické soutěže) atd.
Termín konání: 1. 7. – 31. 8. 2021 (vždy od 7 do 18 hodin) 
Místo konání: Základní škola s RVJ K Milíčovu, Praha 4 (Červená škola) 
Tel.: 725 006 262 – přihlášky Marcela Živělová, 777 268 333 – Jana 
Borovcová 
E-mail: info@ck-sport.cz 
Kontaktní osoby: Marcela Živělová, Jana Borovcová 
www.taborypraha11.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 290 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11. 

SPORTJOY, z.s.  
(pro děti 3–15 let)

Specifikace tábora: sportovní tábor, kreativní tábor, pohybový tábor pro 
předškoláky, dobrodružný tábor. 
Termín konání: 5. 7. – 27. 8. 2021 (vždy od 7:30 do 18 hodin) 
Místo konání: ZŠ Donovalská 1684, ZŠ Campanus – Praha 4
Tel.: 777 851 655
E-mail: info@sportjoy.cz
Kontaktní osoba: Bc. Adéla Jaucová 
www.sportjoy.cz 
Cena tábora dotovaná MČ Praha 11 činí 490 Kč/1 dítě/den – do vyčerpání 
finančního příspěvku poskytnutého MČ Praha 11.
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Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej řadového rodinné-
ho domu 10+3 s 3 lodžiemi, 
užitná plocha domu 490 m2, 
plocha pozemku a zahrady je 
428 m2, v OV.

PRODEJ DOMU 10+3/3L/G
K Dolům, Modřany

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užit-
ná plocha bytu 71m2, v DV. 
Nachází se ve 3. podlaží ze 7. 
Byt je v původním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Matúškova, Háje

Prodej bytu 2+kk s balkonem, 
užitná plocha bytu 64 m2, v 
OV . Nachází se v 5. podlaží 
ze 7. Byt je po částečné re-
konstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/B
Vinohradská, Vinohrady

Prodej bytu 4+1 s lodžií, užitná 
plocha 87 m2, v DV s převo-
dem do OV. Nachází se ve 4. 
podlaží ze 4. Byt je v původním 
stavu.

PRODEJ BYTU 4+1/L
Božetická, Modřany

Prodej bytu 2+kk s lodžií, užit-
ná plocha bytu 62 m2, v OV. 
Nachází se ve 2. podlaží ze 3. 
Byt je novostavba.

PRODEJ BYTU 2+kk/L/G
Kestřanská, Cholupice

Prodej bytu 3+kk s balkonem, 
užitná plocha bytu 90 m2, v OV. 
Nachází se ve 3. podlaží ze 13. 
Byt je novostavba.

PRODEJ BYTU 3+kk/B/G
Zvěřinova, Strašnice

Prodej zděné cihlové garáže 
v osobním vlastnictví, včetně 
pozemku o výměře 19 m2. Na-
chází v řadové zástavbě garáží 
v ulici Ruzyňská.

PRODEJ GARÁŽE
Ruzyňská, Ruzyně

Prodej bytu 2+kk, užitná plo-
cha bytu 40 m2, v DV. Nachází 
se v 9. podlaží ze 12. Byt je v 
původním stavu.

PRODEJ BYTU 2+kk
Steinerova, Háje

Nenechte se
připravit o svou
nemovitost!

Přijďte se k nám ZDARMA poradit!
Najdeme pro Vás nejvhodnější řešení.

Nestyďte se za své dluhy.

Máte dluhy, exekuce, exekuční
příkaz k prodeji nemovitosti?

Narazili jste na lichváře?

Hrozí Vám riziko, že přijdete
o svou nemovitost v dražbě?

Někdo Vás podvedl?
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„Klienti od nás odcházejí způsobilejší a sebevědomější“
Pražská organizace Fosa nabízí pomoc lidem se znevýhodněním začlenit 
se do společnosti prostřednictvím tří sociálních služeb. Kromě osobní 
asistence a podpory samostatnosti poskytuje svým spoluobčanům také 
další specifickou službu, kterou je podporované zaměstnávání. 

Paní Jindřiška Kleknerová má na starost 
tým zkušených konzultantů v oblasti za-
městnanosti. V sociálních službách pracu-
je tři roky, předtím se věnovala více komer- 
čně laděným věcem. To jí před padesátkou 
stále méně vyhovovalo, a tak zkusila od-
povědět na inzerát Fosy, která právě hle-
dala asistenty do služby podporovaného 
zaměstnávání. Byla překvapena, že ji při-
jali, a s odhodláním se začala zaškolovat. 
V současnosti vede tým podporovaného 
zaměstnávání, školí se stále dál a svou roli 
se snaží především zastávat s pokorou 
a zodpovědností ke klientovi.

Řekněte, co je náplní neziskové organiza-
ce Fosa a jak vlastně pomáhá?

Fosa poskytuje podporu v rámci tří sociál- 
ních služeb osobám se zdravotním zne-
výhodněním, seniorům a v případě služ-
by Podporované zaměstnávání i lidem se 
znevýhodněním sociálním. Fosa poskytuje 
tuto službu více než 10 let, ale ještě dříve 
toto zastávala společnost Formika, ze kte-
ré Fosa následně vznikla. 

Co taková pomoc zahrnuje?

Podpora v rámci služby Podporované za-
městnávání probíhá v řádů měsíců, tedy 
každému uživateli, se kterým podepíšeme 
smlouvu o spolupráci, se věnujeme poměr-

ně dlouhý čas. V rámci prvních schůzek se 
zabýváme stanovením cílů naší spoluprá-
ce, vždy jsou tři stěžejní. Jde o podporu 
při hledání práce a její získání, pak o navý-
šení dovedností, které jsou v této oblasti 
potřeba, a nakonec také stabilita nalezené 
práce. Kromě nalezení vhodné práce je pro 
nás zásadní navyšování dovedností, tedy 
například, aby si daný člověk uměl sesta-
vit profesní životopis, dokázal úspěšně ab-
solvovat pracovní pohovor nebo aby znal 
možné způsoby samotného hledání práce.

Je nějaký rozdíl mezi Fosou a klasickými 
pracovními agenturami?

Ano, velký. Fosa není agentura práce, 
naši konzultanti se nevěnují primárně vy-
hledávání pracovních pozic. Místo toho 

podporují uživatele služby v hledání práce, 
a to ideálně tak, aby po ukončení spoluprá-
ce už Fosu nepotřebovali. Aby až se příš-
tě dostanou do situace, že budou hledat 
nebo potřebovat změnit práci, si už pora-
dili samostatně. 

Kdo může využít vaše služby?

Služba je určena lidem od 18 do 65 let 
žijícím na území hl. m. Prahy, kteří nemo-

hou získat nebo si udržet vhodné a stabilní 
pracovní uplatnění na otevřeném trhu prá-
ce z důvodu snížené úrovně dovedností 
k tomu potřebných. 

Co vás na vaší práci těší a kde berete 
energii?

Vždy mě potěší jakýkoliv úspěch můj nebo 
mých kolegů. Když se loučíme s klientem, 
který má práci a je spokojen, často to má 
pozitivní dopad na jeho okolí a rodinu. A to 
mě potom opravdu těší. Zároveň mám ra-
dost v momentech, kdy klienta naučíme no-
vou dovednost a ten od nás odchází jako 
jiný člověk. Často způsobilejší, sebevědo-
mější a jistě lépe uplatnitelný na otevřeném 
trhu práce. To mi často „stačí”, naše prá-
ce mi pak znovu dává smysl. Vyžaduje to 
občas hodně trpělivosti, někdy spotřebuje 
dost energie. Je třeba se průběžně nabíjet, 
což já řeším především výlety a přírodou, 
na kterou má dnešní situace a různá ome-
zení spíš pozitivní vliv. Snažím se obecně vi-
dět vše v pozitivním světle, procházím se 
bosa po lese a myšlenky nechám proplou-
vat sem a tam. Tak se regeneruji a můžu se 
znovu své práci věnovat naplno. 

Jak se promítla doba covidová do praxe 
FOSY?

Nebezpečí nákazy nás přimělo pracovat 
v online režimu a zároveň k tomu vést 

i naše klienty. Internet je záchranou i pro 
naši sféru, i když osobní kontakt vždy bude 
přinášet něco navíc. Je to náročné, ale dí-
váme se na to tak, že všechny nově nabyté 
zkušenosti se nám i klientům mohou v bu-
doucnu hodit. 

Měla byste nějaký zajímavý příběh z vaší 
praxe?

Máme spoustu zajímavých příběhů, mohu 
zmínit jeden z poslední doby. Je jím spolu-
práce s mladou ženou, která byla schopná 
uplatnit se v práci s počítačem, velmi dobře 
ovládala některé grafické programy. Jejím 
znevýhodněním bylo duševní onemocnění, 

které se projevovalo problémy v sociálních 
kontaktech a komunikaci. Po dlouhé době 
poskytovaných asistencí je nyní slečna za-
městnaná jako grafik na zkrácený úvazek 
u jedné nadnárodní společnosti. Pracuje 
částečně z domova a daří se jí práci udržet. 
Naši podporu nyní nepotřebuje. 

Jak vás mohou lidé kontaktovat?

Jistě je dobré podívat se na naše strán-
ky www.fosaops.org, kde je možné na-
jít kontakty i na mé kolegy z Podpory sa-
mostatnosti a Osobní asistence, případně 
na kolegy z našeho Dobrovolnického nebo 
Vzdělávacího programu. Pokud by měl ně-
kdo zájem o více informací o Podporova-
ném zaměstnávání, pak je možné mi za-
volat nebo napsat e-mail. Kontakty jsou: 
Jindřiška Kleknerová, tel.: 775 350 116, 
e-mail: kleknerova@fosaops.org. Ráda zá-
jemcům o službu poskytnu více informací. 

Odměnou všem ve Fose je, když se pove-
de doprovodit klienta do práce a on se zde 
osamostatní. Často tak pozitivně zasáhne 
FOSA do jeho života nebo do života jeho 
rodiny. 

Děkuji za rozhovor a ať se moc daří vám 
i vašim klientům. 

 Dana Foučková

Motto:
„Aby lidé se 

znevýhodněním 
mohli žít běžným 
způsobem života 

a v normálním 
prostředí.“
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Výsledky hlasování 3. ročníku projektu  
participativního rozpočtu Spolu za lepší 11
Do letošního ročníku občané přihlásili 37 návrhů, z nichž 22 bylo pracovní 
skupinou shledáno jako realizovatelné, a postoupilo do hlasování. Do 
hlasování se zapojilo celkem 1187 hlasujících, kteří rozdali 6462 hlasů. Každý 
z hlasujících měl k dispozici 6 kladných a 3 záporné hlasy. Záporné hlasy byly 
odečteny od kladných a z výsledků byl sestaven žebříček. Na základě tohoto 
žebříčku budou rozděleny finanční prostředky mezi první tři návrhy s nejvyšším 
počtem získaných hlasů v obou kategoriích – malé návrhy, velké návrhy.

Z malých návrhů obdržel nejvíce hla-
sů návrh autorky paní Šárky Růžičkové 
„Park hlavolamů a společenských her“, 
který obsahuje vybudování zábavného 
a vzdělávacího parku pro malé i velké ná-
vštěvníky plný hlavolamů a interaktivních 
her pro jednotlivce i týmy. Na těsném 
druhém místě se umístil návrh pana An-
tonína Vintra „To první, co uvi-
dí návštěvník Prahy 11“. Tento 
návrh se zaměřuje na úpravu 
prostranství nedaleko metra 
Háje. Třetí místo obsadila opět 
paní Šárka Růžičková se svým 
nápadem vytvořit „Smyslovou 
zahrádku“ plnou odpočinku 
a objevování.

Z velkých návrhů občané nej-
více podpořili návrh paní Jany 
Rajtmajerové „Dopravní hřiš-
tě“, následován dalším jejím ná-
padem na vybudování skákací 
bubliny a dětské lanové dráhy 

s názvem „Sportovní využití, ne mrtvá 
místa!“. Na krásné třetí příčce se umístil 
návrh paní Martiny Schikorové „Kuličko- 
dráha“ – ano, i Praha 11 bude mít své 
místo na kuličkohraní.

„Uplynulý ročník byl poznamenán vlád-
ními opatřeními, kdy nebylo možné 

pořádat veřejná setkání a potkávat se 
s občany osobně. I tak byla do 3. ročníku 
přihlášena spousta skvělých nápadů, za 
které autorům děkujeme,“ řekl Mgr. Mar-
tin Duška, radní pro dopravu a otevřenou 
radnici, který má participativní rozpočet 
ve své gesci.

A co bude nyní následovat? Autoři ví-
tězných návrhů budou e-mailem vyro-
zuměni a pozváni na osobní setkání, na 
kterém budou moci vyjádřit svou před-
stavu o tom, jak by měla vypadat realiza-
ce. Současně budou výsledky předloženy 
Radě MČ Praha 11.

Závěrem bychom rádi podě-
kovali všem autorům nejen 
za jejich účast ve třetím roč-
níku projektu participativního 
rozpočtu, ale také za inspira-
ci do naší další činnosti. Stej-
ně tak patří velký dík obča-
nům, kteří vyjádřili svůj názor 
v hlasování.

Autorům vítězných návrhů 
blahopřejeme! 

Alžběta Plocová,  
koordinátorka  

Spolu za lepší 11

UDRŽITELNÁ PRAHA
Pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Petra Hlubučka
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projektů, vizí hlavního města Prahy a městkých částí
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA VEČÍREK U PIANA 

V PARKU 
U CHODOVSKÉ TVRZE 
ve čtvrtek 27. června 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.



● V mé gesci životního prostředí jsme, 
a to nejen v reakci na globální klimatické 
změny, v první řadě upravili péči o naši 
zeleň. Vynecháváme některé plánované 
seče, zavedli jsme tzv. mozaikovou seč, 
kdy některé části travnatých ploch ne-
cháváme neposekané jakožto útočiště 

pro hmyz, založili jsme již téměř 20 květ-
natých luk a vysazujeme stovky nových 
stromů. Dle slibu z programového pro-
hlášení jsme zapojili Prahu 11 do Národní 
sítě Zdravých měst ČR a v rámci našeho 
členství např. více zapojujeme vás ob-
čany do rozhodování o projektech typu 
úprav dětských a sportovních hřišť nebo 
revitalizací vnitrobloků. Zintenzivnili jsme 
vývoz našich veřejných odpadkových 
košů, ten od letošního jara navíc provádí-
me pomocí elektrických vozidel. Ve spo-
lupráci s Prahou se nám podařilo posílit 
svoz plastu a papíru alespoň z některých 

kontejnerů. V neposlední řadě jsme letos 
na jaře otevřeli dvě psí hřiště.

● Mou hlavní prioritou budou revitaliza-
ce vnitrobloků. Při nich nově klademe dů-
raz na zadržování dešťových srážek pří-
mo v místě, a to zejména minimalizací 
zpevněných ploch a volbou propustných 
materiálů, a na maximální možný objem 
zeleně. V koordinaci s hlavním městem 
Prahou chceme co nejvíce zapojovat Pra-
hu 11 do celoměstského boje s dopady 
klimatických změn.

● Za velký úspěch považuji podání celkem 
18 podnětů na změnu územního plánu, je-
jichž cílem je umožnit v Praze 11 budování 
parkovacích kapacit, sportovišť i bytové vý-
stavby, jejímž investorem bude městská část 
nebo hl. město Praha. Jsem také moc rád, že 
se nám podařilo prosadit, aby hlavní město 

vykoupilo zbývajících 30 % vlastnického po-
dílu na objektu Opatovská 874 a následně 
jej svěřilo naší městské části, což je nezbyt-
ný předpoklad pro rekonstrukci tohoto objek-
tu. Co se týče nových projektů, nechal jsem 
zpracovat studii podoby nové radnice na tzv. 
Radničním náměstí, včetně propočtu její po-
třebné velikosti a odhadu nákladů. Praha 11 
si zaslouží mít konečně jednu reprezentativní 
budovu, která bude sloužit občanům.

● Nejpodstatnější je prosadit schválení no-
vého územního plánu v podobě přijatelné 
pro naši městskou část, tedy takové, která 

zajistí její smysluplný rozvoj ke spokojenosti 
místních obyvatel. Chci se také zasadit o to, 
aby nedílnou součástí projektů, jejichž reali-
zace na území Prahy 11 se bude projedná-
vat, bylo vynaložení prostředků investory do 
veřejného prostoru. V rámci stavebního prá-
va chci rovněž prosadit takové zásady, které 
městské části zajistí přímý vliv na to, co se 
na jejím území bude stavět. Mou osobní am-
bicí je pak připravit vše pro to, aby příští ve-
dení Prahy 11 mohlo postavit novou radnici, 
a rozběhnout revitalizaci objektu Opatovská 
874, konkrétně východního výstupu ze sta-
nice metra Háje.

● V gesci financí a finanční politiky se 
ve spolupráci s hlavním městem Pra-
hou podařilo zajistit dostatek finanč-
ních prostředků na realizaci největších 
investičních záměrů v Praze 11, např. 
pro projekty rekonstrukce multifunkční 
budovy Sandra, dostavby ZŠ Chodov, 

rekonstrukce školní jídelny v ZŠ Mende-
lova, rekonstrukce budovy Vejvanovské-
ho pro potřeby našich seniorů apod. Pro 
Jižní Město se celkově jedná o stovky mi-
lionů korun. 

V oblasti bydlení rekonstruujeme byty 
a připravujeme 174 ubytovacích jednotek 
v budově Sandra, v rámci IT pak trvale pra-
cujeme na vylepšování funkcí webových 
stránek naší městské části. Co se týče kri-
zového řízení radnice, společně jsme dob-
ře zvládli dosavadní vlny pandemie, za což 
tímto všem zúčastněným děkuji. 

● I pro další období se budeme snažit 
udržet vyrovnaný rozpočet naší městské 
části. Rádi bychom také posunuli projekt 
veřejného venkovního koupaliště na Již-
ním Městě směrem k územnímu řízení 
a následnému stavebnímu povolení, a to 
v závislosti na technických podmínkách 
v lokalitě Jedenáctka Vodní svět. 

Bývalá kotelna vedle budovy Kupa u me-
tra Háje by se zase časem mohla promě-
nit v lokální centrum s bohatým kultur-
ním programem. Pevně doufám, že se 
nám to společně podaří.

● Největší radost mám z právě dokon-
čované přístavby Starochodovské ško-
ly, kde jsme za 2 roky vybudovali něko-
lik nových tříd, tělocvičnu a zázemí pro 
žáky a učitele, které ve škole roky chy-
bělo. Hrdý jsem také na vyřešení letitých 
sporů s rodinami restituentů o pozemky 

pod komunikacemi a parky. Po letech se 
s nimi naše městská část přestala soudit 
a našli jsme řešení v podobě komplexní 
směny pozemků. Zrovna tak se nám po-
vedlo ukončit 12 let (!) trvající spor o bu-
dovu pochozí zóny Háje, kterou jsme le-
tos kompletně získali do správy. Nyní 
budeme moci konečně začít s tolik po-
třebnou rekonstrukcí.

● Aktuálně věnuji hodně pozornosti po-
moci našim podnikatelům, kteří jsou po 
více než rok trvajících omezeních zce-
la vyčerpaní. Letos chci zahájit druhou 

etapu rekonstrukce bývalé ubytovny 
Sandra, kde musíme ještě zateplit plášť 
budovy, vyměnit okna a opravit střechu. 
V příštích dvou letech bych také rád za-
jistil zateplení Základní školy Ke Kateřin-
kám, začal s přestavbou Domova senio-
rů ve Vejvanovského ulici, opravil Kulturní 
centrum Zahrada a pustil se do opravy 
pochozí zóny Háje. Vedle toho nás sa-
mozřejmě čeká i realizace celé řady dal-
ších menších akcí. Budu moc rád, když mi 
i sami obyvatelé Jižního Města napíšou, 
co je v naší městské části trápí a co bych 
pro ně mohl vylepšit či změnit!

Dva roky
30. dubna uplynuly přesně dva roky od podpisu programového prohlášení stávající Rady městské části Praha 11, 

které si koalice v programovém prohlášení vytýčila, vás i zde na stránkách Klíče informujeme průběžně, 

jim proto dvě jednoduché otázky, které mají za cíl seznámit vás s tím, které projekty a záměry

● Co se ve vaší gesci/gescích za uplynulé dva roky povedlo? 

Jiří Dohnal  
(Piráti) 
starosta

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

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 
místostarosta pro 
životní prostředí

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 
místostarosta  
pro územní rozvoj



● Určitě je potřeba zmínit nový volno-
časový areál při Základní škole Kupec-
kého s adrenalinovými prvky, modulár-
ním pumptrackem a mini rampou, který 
si za krátký čas získal mnoho spokoje-
ných návštěvníků. Osobně mám velkou 
radost z obnovení provozu travnatého 

fotbalového hřiště FC Háje, kdy se po 
6 letech sporů se soukromým investo-
rem podařilo nalézt řešení ve prospěch 
místního oddílu. Dále jde o úspěšné re-
konstrukce školních hřišť při základních 
školách Mendelova, Campanus a Pošep-
ného náměstí. V oblasti kultury je urči-
tě třeba vyzdvihnout instalaci mobilní-
ho hlediště v Kulturním centru Zahrada, 
které značně zvýšilo komfort divákům 
v sále při kulturních představení. Krásná 
historická budova Chodovské tvrze se 
dočkala renovace a lokálních oprav šin-
delové střechy.

● Ve zbytku volebního období se chci za-
měřit hlavně na realizaci dalších volnoča-
sových prvků na Jižním Městě, mezi něž 
patří asfaltový pumptrack, další modulární 
pumptrack, parkourové hřiště a dirt park. 
Jednoznačně jsme se také shodli na nut-
nosti celkové rekonstrukce Kulturního cent-
ra Zahrada. Vedle toho budeme pokračovat 
v renovaci dalších školních hřišť a s Klubem 
vozíčkářů Petýrkova zvážíme záměr vybu-
dování sportovního hřiště pro handicapova-
né. V neposlední řadě je stále mou ambicí 
digitalizovat ve spolupráci s IT oddělením 
dotační systém městské části.

● V gesci otevřené radnice byly z podnětu 
Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci 
zavedeny pevné interpelace rady městské 
části jak ze strany občanů, tak zastupite-
lů. Jednání poradních orgánů byla zpřístup-
něna veřejnosti, během protipandemických 
opatření i on-line. Dále se městská část 

připojila k vytváření otevřených datových 
sad, které jsou dostupné na portálu hl. m. 
Prahy. Spustili jsme také tzv. rozklikávácí 
rozpočet v systému CITYVIZOR. Co se týče 
dopravy, opravili jsme lávku přes D1 vedou-
cí ke stanici metra Chodov a propojili vnitřní 
IT systémy s Technickou správou komuni-
kací hl. m. Prahy pro zefektivnění oprav ko-
munikací. Prosadili jsme rovněž zachování 
podchodu Tűrkova, kterému hrozilo zrušení. 
Vyjednali jsme obměnu veřejného osvětle-
ní za novou LED technologii ve vnitrobloku 
Petýrkova a zpracovali studie proveditel-
nosti na dvě nové cyklostezky. 

● V současné době dokončujeme projekt 
studie proveditelnosti na parkovacích do-
mech Ledvinova, Šalounova a Gregorova. 
Na osmi parkovištích pak žádáme o změ-
nu územního plánu pro jejich zkapacitnění. 
Se společností PRE rozšiřujeme síť veřej-
ných dobíjecích stanic, s Operátorem ICT 
připravujeme projekt chytrého měření po-
čtu projíždějících vozidel na páteřních ko-
munikacích Jižního Města. V příštím roce 
bude rovněž spuštěna kompletní reno-
vace pěší lávky vedoucí ze stanice metra 
Háje.

● Ve spolupráci s magistrátem jsme loni 
na jaře pilotovali projekt elektronických zá-
pisů do mateřských škol, v letošním roce 
pak i elektronické zápisy do škol základních. 
Všem mateřinkám jsme poskytli dotaci na 
elektronický komunikační systém a podpo-
řili posílení internetu, školky také finančně 

podporujeme příspěvkem na předškoláky. 
Dále v Praze 11 úspěšně probíhají dva ce-
loměstské projekty, konkrétně MAP II vzdě-
lávání Praha 11 a projekt Rozvoj demokra-
tické kultury na školách Prahy 11, jakož 
i participační aktivity se žáky ze žákovských 
parlamentů. Během letních prázdnin bude-
me pilotně testovat celoprázdninový pro-
voz mateřských škol, abychom ulevili rodi-
čům, kteří nemohou čerpat tolik dovolené.

● Aktuálně vytvářím koncepci rozvo-
je vzdělávání, která nastaví horizont roz-
voje této oblasti a bude vycházet ze 

strategického rámce MAP II i nové demo-
grafické studie. Zahrnovat bude také výstu-
py z projektu Rozvoj demokratické kultury 
na školách Prahy 11. Dále se chystám za-
měřit na užší spolupráci mezi OSVZ a OŠK, 
která zefektivní prevenci sociálně patologic-
kých jevů. Finančně chci podpořit průvodce 
žákovskými parlamenty a zástupce zřizova-
tele ve školských radách, abych je motivo-
vala k účasti na školeních s cílem zvýšení je-
jich odbornosti. Ráda bych v našich školách 
spustila projekt Trenéři ve škole, který ško-
láky v hodinách tělesné výchovy seznamuje 
se širokou paletou sportů.

● Určitě musím zmínit službu Senior 
Taxi, která v Praze 11 začala fungo-
vat 1. března, nyní už díky enormnímu 
množství objednávek dokonce ve dvou 
vozech. Radost mám také z prodlouže-
ní provozu lékařské služby první pomoci 
a pohotovostní lékárny v Šustově, který 

jsme nakonec zajistili až do konce roku 
2023. Spustili jsme rovněž pilotní pro-
jekt Tísňové péče, ten se nicméně zatím 
pozdržel, neboť se nám kvůli pandemii 
koronaviru nepodařilo získat předpoklá-
daných 30 klientů. V souvislosti s pan-
demií bych pak rád zmínil, že jsme v mi-
nulém a letošním roce podpořili vznik 
odběrových míst a očkovacích center 
na Jižním Městě. V neposlední řadě 
jsme pokročili v realizaci projektu pře-
stavby objektu Vejvanovského na Do-
mov seniorů pro 32 klientů a odlehčova-
cí službu, kde došlo k zadání zpracování 

projektové dokumentace a získání sta-
vebního povolení.

● Určitě bych byl rád, kdybychom za-
jistili posílení ošetřovatelských služeb 
a rozšíření nabídky služeb v Jihoměstské 
sociální, a. s. Dále bych chtěl dokončit 
zmíněnou přestavbu objektu Vejvanov-
ského a v domě v Petýrkově vybudo-
vat dva evakuační výtahy tak, aby byl 
bezbariérový.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 
radní pro školství

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

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

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

na radnici
složené ze zástupců České pirátské strany, TOP 09 – STAN, hnutí ANO 2011 a ODS. O plnění cílů, 

tentokrát jsme se ale rozhodli zjistit, jak uplynulé dva roky ve funkci hodnotí sami členové rady. Položili jsme

už se na Jižním Městě podařilo realizovat a na co se na druhé straně můžete ještě těšit.

● Jaké plány máte ve vaší gesci/gescích na další dva roky? 
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Poslední aristokratka

Takový žertík

vstupenky: 
www.divadlonajezerce.cz

Charleyova teta

Pánský klub

Letní scéna DNJ
Chodovská tvrz
Ledvinova 86, 149 00 
Praha 11 - Chodov

Magické kouzlo fotografie
Výstava výtvarných fotografií studentů Univerzity třetího věku při 
Vysoké škole ekonomické v Praze od 2. června do 31. srpna 2021.

Budova radnice ÚMČ Praha 11 
Ocelíkova 672, Praha 4 
Otevřeno: po a st: 8:00–17:30 hod.,  
út, čt: 8:00–15:30 hod.,  
pá: 8:00–14:00 hod.

Zdá se vám, že je život kolem prázdný 
a šedý? Že tu nejsou žádní zajímaví lidé?

Kousek od vás bydlí dvojice velmi talen-
tovaných lidí: původně geometři, nyní se 

plně věnují svému koníčku – fotografii. 
A proč se mu mohou věnovat? Protože 
jsou v důchodu! Jako řada dalších (talen-
tovaných) lidí objevili až v důchodu mož-
nost studovat to, na co neměli celý život 
čas a prostor – univerzitu třetího věku. 
Na Vysoké škole ekonomické v Praze 
studují obor Digitální fotografie – Master 
Class. Nedávno jim skončila jedna výsta-
va v krásném galerijním prostoru měst-
ské části Praha 11 a už se tady zúčastní 
další výstavy. Talentovanou dvojicí jsou 
manželé Marie a Jiří Durdíkovi, jejich obo-
rem je: výtvarná fotografie a výstava, 
která právě běží v MČ Prahy 11 se jme-
nuje Magické kouzlo fotografie.

Od 2. června do 31. srpna 2021 spolu 
s dalšími jednadvaceti studenty vystavují 
výsledky své práce za letní semestr U3V. 
Výtvarné fotografie, které vytvořili pod 
vedením MgA. Ladislava Hovorky. Společ-
ně se zaměřují na styl UNFOCUSED (zá-
měrné využití neostrosti pro výtvarnou fo-
tografii – více na www.unfocused.cz).

Manželé Durdíkovi pracují každý samo-
statně, ale v motivech jejich prací i v mís-
tech jejich fotografování je velká shoda 
– také jejich minulá výstava v MČ Pra-
hy 11 se jmenovala „Spolujízda“ a ná-
zev vyjadřoval jejich společnou cestu ži-
votem. Například téma „Čas“ fotili jeden 

v obýváku a druhý v ložnici a výsledky 
byly oba excelentní.

V období koronavirového omezení pro-
bíhá výuka dálkově, pomocí interneto-
vého spojení, všichni se už těšíme na 
společnou výstavu. Ve třídě je více talen-
tovaných lidí, například Jiří Taišl, Jiří Ko-
lář, Soňa Pražáková, ale na kouzelné fo-
tografie všech se musíte přijít podívat 
(omlouvám se všem, které jsem nejme-
noval). Až se propracujete do výstavního 
prostoru MČ Praha 11, uvidíte, že to sto-
jí za to. 

Vstupenky  

lze zakoupit i na 

Chodovské tvrzi.  

chodovskatvrz.cz



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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

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
 3. 6. Nezmaři – 20.00. Skupina je cha-
rakteristická vícehlasým vokálem s dopro-
vodem akustických nástrojů. Její repertoár 
tvoří převážně vlastní písně, ale i světová fol-
ková klasika. Za léta aktivního koncertování 
posbírala všechna ocenění, která se v tom-
to žánru udělují. Kromě plzeňských Port také 
dvě prestižní ceny Zlatý klíč pro nejlepší sku-
pinu roku v kategorii Folk&Country. Na svém 
kontě má 13 samostatných CD a jedno DVD. 
Přesunutá akce, zakoupené vstupenky zů-
stávají v platnosti.
 9. 6. František Nedvěd a Tiebreak – 
20.00. František Nedvěd patří mezi nejvý-
znamnější osobnosti české hudební scény, 
vystupoval v kapelách Brontosaurus a Spi-
rituál kvintet, následně se vydal na sólovou 
dráhu. Na koncertě zazní nejen jeho vlastní 
písničky, ale i ty z celoživotní tvorby obou 
bratrů Nedvědů. Přesunutá akce, zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti. 
 17. 6. Klíč – 20.00. Úspěšná folková sku-
pina má ve svém repertoáru písně inspiro-
vané středověkými a renesančními tématy 
a motivy. Přesunutá akce, zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti.
 23. 6. Karel Plíhal – 20.00. Originální 
skladatel, textař a kytarista patří už více než 
30 let k největším osobnostem českého pís-
ničkářství. Přesunutá akce, zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti.

KINO KLUB ZAHRADA
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 7. 6. Rytíři spravedlnosti – 19.00. Černá 
komedie o pomstě a nevyzpytatelnosti ves-
míru s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli. 

KC ZAHRADA
Dánsko, 2020, 116 min. Přístupné od 15 let.
 14. 6. Chlast – 19.00. Čtyři přátelé, všich-
ni učitelé středních škol, testují teorii, která 
tvrdí, že zlepší svůj život udržováním stálé 
hladiny alkoholu v krvi. Film, který vám po-
může vystřízlivět, a letošní Oskar za nejlepší 
zahraniční film. Drama, Dánsko, 2020, 117 
min. Přístupné od 15 let.
 21. 6. Palm Springs – 19.00. Chytrá 
i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje na-
hlas a zároveň vám připomene, že i když 
zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zacho-
vat si aspoň trochu lidskosti a lásky. Kome-
die, USA, 2018, 87 min. Přístupné od 15 let.
 28. 6. Trollové: světové turné – 18.00. 
Stejně jako první díl i pokračování tohoto ani-
máku pro děti je plné hudebních pecek. Před-
stavitel Větvíka Justin Timberlake pro film 
napsal písničku, která má ambice dobývat 
čela hitparád. Ani v českém znění nejsou di-
váci ochuzeni o zajímavé hlasy, v rolích Po-
ppy a Větvíka se vracejí Ivana Korolová 
a Martin Písařík, za Rockové Trolly budou 
hrát Monika Absolonová a Petr Janda. USA, 
2020, 91 min. 

VÝSTAVA
 1. 6. – 17. 7. Čáry, čmáry, malování. Vý-
běr toho nejlepšího, co vzniklo v průběhu 
distanční výuky během pandemie, představí 
žáci a studenti výtvarného oboru ZUŠ Jižní 
Město. Vernisáž výstavy 2. 6. 17.00.

DĚTEM
 12. 6. Výtvarná dílna: Polštářek na 
prázdniny – 10.00. Rezervace nutná.
 19. 6. Zazpívejme notu pro křiklouna Otu 
– 15.00. Na okraji lesa žije chasník Ota, který 
každý den tak huláká, až se hory zelenají. To 
nedělá moc dobře lesní víle Elfrímě a hejka-
lovi Helbertovi. Dostanou báječný nápad, jak 
Otu křičení zbavit. Najdou mu nevěstu. Jestli 
se jim to podaří, se dozvíte v této pohádce. 
Divadélko Kůzle. Vhodné pro děti od 3 let. 
 26. 6. Kocour v botách – 15.00. Když je-
den bratr dostane mlýn a druhý osla, zdá se, 
že dostat kocoura je smůla. O to víc, když je 
to vegetarián a myši má za kamarády. Přátel-
ství je ale někdy mnohem víc než půlka krá-
lovství a princezna k tomu. Veselý příběh na 
motivy známé pohádky bratří Grimmů, u kte-
rého si s námi zamňoukáte známé mňaulodie. 
Divadlo Toymachine. Vhodné pro děti od 3 let. 

DALŠÍ AKCE
 1. 6. Skupinové bubnování – 17.30 sku-
pinové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 
veřejné bubnování pro všechny. Bubnovat 
budeme venku na zahradě v omezeném po-
čtu. Rezervace nutná. 

PŘIPRAVUJEME
Letos slavíme 20 let KC Zahrada. Těšte se 
v srpnu na velkou zahradní party s hudbou, 
grilováním a hrami.

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

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA Sledujte 
aktuální informace o provozu na webových 
stránkách 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

Otevřeno: galerie út-ne 13.00–19.00
Pokladna: út–pá 10–19, so, ne 13–18
Půjčování sportovního vybavení:  
po–ne 13–18
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.
 10. 6. 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 pedagog. 
 11. 6. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
Múza Ansámbl – 19.00. Koncert tradičního 
cyklu v ryze dámském obsazení představí 
houslistky Ludmilu Štětinovou a Lenku Ma-
lou, violoncellistku Marii Waldmannovou, na 
violu zahraje Anežka Ferencová. Zazní díla 
J. Haydna, A. Dvořáka a D. Šostakoviče.

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.

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 koro-
navirus ze slin. Bez rezervace, zdarma (levně), 
PO–PÁ 7.15–17.00 (ST otevírací doba pro-
dloužena do 19.00), SO 9.00–16.00,  
NE 9.00–20.30. 

Omlouváme se, ale vládní nařízení zatím ne- 
umožňují konání RODINNÉ VÝZVY. O termínu 
konání vás budeme včas informovat. 

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

FYZIOKLINIKA

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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI  
OD 4 DO 7 LET PROBÍHAJÍ PO CELÝ 
ČERVENEC 2021

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
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Děti u nás najdou prostředí 
školky 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 3–7 
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, cvi-
čení podporující protažení zatěžovaných sva-
lových skupin, prevence bolestí zad a relaxa-
ce pro dobrou psychickou pohodu, čt 17.00 
a 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

BENJAMIN KLUB

Kulturní přehled červen

www.fitness1807.cz
www.facebook.com/fitness1807

Fitness: po-pá 8:00-22:00, so 10:00-16:00, 
ne 10:00-22:00
Nabízíme možnost pronájmu posilovny na 
přesně stanovený čas. V provozu je i venkovní 
posilovna. Nutná rezervace předem.

Sokol Chodov: Rozpis pravidelných aktivit se 
začátkem od září. V červnu může být uprave-
no dle zájmu a aktuální situace.
Cvičení rodičů s dětmi: pondělí 15:30-16:30 
a 16:30-17:30
Předškoláci (4-6 let): čtvrtek 16:00-17:00
Všestrannost (6-10 let): úterý 17:00-18:00
Zdravotní TV (senioři): pondělí 17:30-18:30 
a 18:30-19:30
Pilates: úterý 19:30-20:30
Body Form: čtvrtek a neděle 19:00-20:00
Další aktivity: florbal, volejbal, nohejbal, tenis

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807

 16. 6. Šansony na tvrzi – 18.00. V obno-
veném šansonovém setkání se posluchači 
opětovně shledají s písničkářkou a moderá-
torkou Českého rozhlasu Janou Rychterovou 
a Filipem Sychrou, které na klavír doprovodí 
Radim Linhart. Hostem bude známý spisova-
tel a především botanik Václav Větvička.
 23. 6. Francouzský šanson a swingové 
písničky nejen 30. let – 18.00. Skvělá zpě-
vačka Markéta Bínová v doprovodu neméně 
skvělého pianisty Václava Tobrmana, autora 
projektu Živý jukebox, držitele druhého místa 
v prestižní soutěži Pianista roku (2014).
 24. 6. JAZZ klub Tvrz: Jaroslav Šindler & 
Friends – 20.00. Kytarista Jaroslav Šindler 
představí svůj kvartet, jehož repertoár tvoří 
převážně vlastní skladby členů souboru do-
plněné o jazzové standardy. Kromě kytary 
J. Šindlera zazní tenor saxofon Jana Štolby, 
kontrabas Víta Švece, u bicích zasedne Jan 
Linhart.

PRO DĚTI
V případě příznivého počasí se představení 
uskuteční na nádvoří Chodovské tvrze.
Vhodné pro děti od 3 let.
 20. 6. Pinocchio – 15.00. Někdy se může 
splnit i ten nejnesplnitelnější sen, ale cesta 
k němu bývá dlouhá snad jako Pinocchiův 
nos. To vám byl největší uličník a poleno 
borové, jakého si jenom dokážete předsta-
vit! Lhal, neposlouchal a dokonce utekl Ge-
ppettovi… Snad se znovu setkají, protože 
každý jednou vyroste ze své klackovitos-
ti, ale potřebuje k tomu čas! Hraje divadlo 
Toymachine.
 27. 6. Na kole i přes pole – 15.00. Když 
překročíte bludný kořen, najdete zvláštní roz-
cestník, který umí děti přenést do pohádky. 
Tuto neděli je přenese hned do třech pohá-
dek o hamižnosti, fintění a strašení. A proč 
se pohádka jmenuje tak, jak se jmenuje? To 
se děti dozvědí, pokud se přijdou na pohád-
ku, kterou zahraje Divadélko Kůzle, podívat. 

VÝSTAVA 
 30. 4. – 31. 7. 
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 českých výtvarníků žijících a tvoří-
cích ve Francii zahrnuje tvůrce čtyř generací 
– počínaje Františkem Kupkou přes Françoise 
Zdeňka Eberleho, přítele Picassa a Modiglia-
niho, až například po znovuobjeveného Jiří-
ho Karse. Výraznou osobností je samozřejmě 
Josef Šíma, který prožil ve Francii padesát let 
a je považován více za francouzského malíře, 
stejně i Marie Čermínová zvaná Toyen. Řada 
z vystavovaných umělců obohatila svou pra-
cí evropské umění a stala se součástí vývoje 
a rozvoje světového umění a tím i světové-
ho kulturního dědictví. Na výstavě jsou za-
stoupeni i Jaroslav Macek, Miloslav Moucha, 
Miloš Síkora a Jan Zelenka, umělci dosud ve 
Francii působící.



Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8

Výdejní okénko: po–pá 14:00–18:00.
Otevírací doba: po–pá 12:00–19:00 h.
So 12:00–17:00 h.

Vážení a milí hosté KC Mezi Domy,
v době psaní tohoto sloupku stále nelze před-
vídat vývoj epidemiologické situace, sledujte 
proto, prosím, náš web, facebook a instagram 
pro bližší informace o aktuálním provozu KC.
I nadále pokračujeme v prodeji kávy a sladkých 
i slaných dobrot přes okénko. Objednávání 
a výdej mléčných výrobků zůstává nepřerušen. 
Pokud situace dovolí, přivítáme vás na naší 
venkovní zahrádce. Přijďte k nám ochutnat 
výbornou italskou zmrzlinu! Zároveň nabízíme 
možnost objednání celých koláčů nebo dortů, 
které znáte z naší nabídky.
Děkujeme všem, kteří chodí pravidelně i naho-
dile k našemu okénku – jsme vděční za vaši 
podporu a přízeň. Máme vás rádi!
 
 Váš tým KC Mezi Domy

MEZI DOMY

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.

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

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 – JIŽNÍ MĚSTO
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Zapojte se s námi do fotografické soutěže 
„Život ve vteřině aneb fotografie jako způsob komunikace".

 
Posílejte nám fotografie z Vašeho běžného života, čemu se právě věnujete,

co Vás zaujalo, co se Vám líbilo... 

 Komu je soutěž určena?  Všem, kteří rádi fotí!
Kam je možné zasílat fotografie?  Fotografie v jakékoliv podobě (elektronické, tištěné) je
možné zasílat na adresu pavla.masopustova@seniordomov.cz nebo poštou na adresu níže. 
Klienti Domova je mohou předat sociálním pracovnicím svých domovů.
Do kdy lze fotografie zasílat? Do 30. 6. 2021.
Kde naleznu informace o projektu?  Na www.seniordomov.cz.

 

Domov pro seniory Chodov,
Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4

www.seniordomov.cz

Fotografie bude hodnotit několikačlenná porota v čele s filmovým
producentem a fotografem Michalem Kráčmerem a v létě 2021 nás čeká

slavnostní vyhlášení nejlepších fotografií včetně odměn.

 

FOTÍTE RÁDI?FOTÍTE RÁDI?

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
V PRAZE KNIHOVNA  
OPATOV 
vás srdečně zve na 

PRVNÍ LETNÍ VYCHÁZKA 
PRAHOU: TRIUMFÁLNÍ 
CESTA K HRADU 

23. 6. v 16.30

Pojďme využít letní dny k poznání 
části Královské cesty. Povíme si o Po-
hořelci, Královské kanonii premon-
strátů na Strahově, Loretánském 
náměstí s Černínským palácem a Lo-
retou. Projdeme si Nový svět, Kanov- 
nickou ulici s kostelem sv. J. Nepo- 
muckého, kde porovnáme rané a vr-
cholné dílo K. I. Dietzenhofera. Na 
Hradčanském náměstí uvidíme 
Toskánský, Martinický, Schwarzen-
berský a Arcibiskupský palác a ne-
necháme si ujít mariánský sloup ani 
sloup od F. M. Brokoffa.
Procházka není fyzicky náročná.
Sraz je na zastávce Pohořelec u sou-
soší Tychona Braha a Johannese Kep-
lera v 16.30.

Kapacita je omezena, zájemci ať se 
hlásí na telefonu 770 130 258 nebo 
přímo v knihovně.



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 COVIDU-19 změna otevíracích hodin vyhrazena. 

Výdejní okénko na konci ulice Zimákova je otevřeno každou středu 
13.00–18.00. 
 
I v červnu se mohou čtenáři těšit na 
nové knihy, které pro ně knihovnice peč-
livě vybraly. České spisovatelky zastu-
puje Karin Lednická pokračováním kro-
niky ztraceného města Šikmý kostel 2 
či Alena Mornštajnová svým novým 
románem Listopád. Protiepidemická 
opatření zatím nedovolují poskytovat 
výpůjčky běžné veřejnosti jinak než 
přes výdejní okénko, klienti domova již 
ale mohou knihovnu navštěvovat osob-
ně a mají z toho velkou radost! 

Aktuální informace o službách a otevírací 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

1. 6. – 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.
Slavnostní zahájení výstavy spojené 
s koncertem žáků ZUŠ Jižní Město se 
uskuteční ve středu 2. června v 17 hodin.

Pozvánky do KC Zahrada

Kulturní centrum Zahrada pořádá 
10. dubna 2021 oslavi-
la paní Jindřiška Dolanská 
krásných 101 let. K tomuto 
jubileu jí osobně při-
šel poblaho-
přát i staros-
ta Prahy 11 
Jiří Dohnal. 
Do dalších 
let přeje-
me paní 
Dolanské 
hodně štěstí, 
radosti a pevné 
zdraví! 

Manželé Danica a Václav Tomáškovi 
oslavili 16. dubna již 51 let společné-
ho života. Oslava jejich loňské zlaté 
svatby se nemohla kvůli epidemiolo-
gické situaci uskutečnit, a tak nako-
nec bylo dohodnuto, že návštěva pro-
běhne přesně o rok později. K tomuto 
krásnému výročí poblahopřál manže-
lům Tomáškovým starosta městské 
části Praha 11 Jiří 
Dohnal a předal 
květinu a dár-
kový koš. 
Manželům 
Tomáško-
vým přejeme 
do dalších 
let hodně 
lásky a pevné 
zdraví!

Životní 

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

JAKUB GAJDOŠÍK 

31. 5. – 26. 6. 2021
foyer pobočky Opatov

Artotéka zve na červno-
vou výstavu kreslíře a ko-
miksového tvůrce Jakuba 
Gajdošíka. Jeho tvorba plná 
pochmurných, ale pouta- 
vých námětů, čerpající z děl 
známých hororových tvůrců 
H. P. Lovecrafta či E. A. 
Poea, bude k vidění v aule 
knihovny Opatov ve dnech 
31. 5. až 26. 6.
Jakub Gajdošík (*1988) vystudoval malbu na pražské AVU, 
na střední umělecké škole v Ostravě se věnoval vědecké 
kresbě a ilustraci. Jeho práce byly zastoupeny například na 
loňské výstavě Národní galerie Sen ve snu: Edgar Allan Poe 
a umění v českých zemích.

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

Pozvánky do Chodovské tvrze

Čeští umělci ve Francii

30. 4. – 31. 7. 
Irena Dědičová, François Zdeněk Eberl, 
Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar 
Kubín, Rudolf Kundera, František Kup-
ka, Jaroslav Macek, Miloslav Moucha, 
Miloš Síkora, Jaroslav Serpan, Josef 
Šíma, Toyen, Jan Zelenka.

Výstava českých výtvarníků žijících a tvo-
řících ve Francii zahrnuje tvůrce čtyř ge-
nerací – počínaje Františkem Kupkou 
přes Françoise Zdeňka Eberleho, přítele 
Picassa a Modiglianiho, až například po 

znovuobjeveného Jiřího Karse. Výraznou 
osobností je samozřejmě Josef Šíma, kte-
rý prožil ve Francii padesát let a je pova-
žován více za francouzského malíře, stej-
ně i Marie Čermínová zvaná Toyen. Řada 
z vystavovaných umělců obohatila svou 
prací evropské umění a stala se součás-
tí vývoje a rozvoje světového umění a tím 
i světového kulturního dědictví. Na výsta-
vě jsou zastoupeni i Jaroslav Macek, Milo-
slav Moucha, Miloš Síkora a Jan Zelenka, 
umělci dosud ve Francii působící.

JAZZ klub Tvrz: Jaroslav Šindler & Friends – 20.00

24. 6. 
Kytarista Jaroslav Šindler se pohybuje na 
profesionální jazzové scéně již více než 
35 let, souběžně se svou uměleckou pra-
cí se věnuje také pedagogické činnosti na 
Konzervatoři Jaroslava Ježka. Během své 
kariéry spolupracoval mimo jiné se Ště-
pánem Markovičem, Františkem Uhlířem, 
Janou Koubkovou, Evou Olmerovou, Ire-
nou Budweiserovou, Jiřím Stivínem nebo 
Martinem Brunnerem. Tentokrát předsta-
ví vlastní kvartet, se kterým absolvoval 

úspěšnou premié-
ru na abonentním 
koncertu Pražského 
jara. Repertoár ka-
pely tvoří převážně 
vlastní skladby čle-
nů souboru doplně-
né o jazzové stan-
dardy. Hrají: Jan Štolba – tenor saxofon, 
Vít Švec – kontrabas, Jan Linhart – bicí, 
Jaroslav Šindler – kytara. 

Letní scéna Divadla Na Jezerce 

30. 6. – 28. 7. 
Divadlo Na Jezerce vás zve na svou let-
ní scénu – do prostoru nejvýznamnější 
pamětihodnosti pražského Jižního Měs-
ta – na Chodovskou tvrz. Kruhový půdo-
rys zrekonstruované původní vodní tvr-
ze v romantickém prostředí rozlehlého 
parku je originálním místem pro open 
air představení. Přijďte strávit nezapo-
menutelný divadelní zážitek pod širým 
nebem. Divadlo Na Jezerce zde v létě 
2021 uvede v několika termínech 4 oblí-
bené inscenace! 

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

VÝSTAVA 

FOTOGRAFIE PRO VÁS
ŽIVOT PLYNE, ALE FOTOGRAFIE ZŮSTÁVAJÍ

1. 6. 2021 – 30. 4. 2022  
pochozí zóna u stanice metra Háje

Projekt Fotografie pro 
vás nabídne v měsíčním 
odstupu jedenáct foto-
grafických výstav ve ve-
řejném prostoru přímo 
u stanice metra Háje. 
Postupně přiblíží různá 
historická období a roz-
hodující mezníky dějin od 
roku 1918 až po současnost. Ať už je to ohlédnutí za minu-
lostí, nebo pohled do dnešních dnů, ústředním bodem zů-
stane člověk a jeho interakce s městem, ulicí a jinými lidmi. 
V červnu představí fotografie z období první a druhé repub-
liky (1918–1939).
Projekt realizovaný Kulturním Jižním Městem o.p.s. ve spo-
lupráci se Svazem českých fotografů, Národním archivem 
ČR a městskou částí Praha 11 vychází ze snahy představit 
fotografii mimo galerie, ale zároveň ji oprostit od reklamní 
a agitační prázdnosti. 



Velké události  
v malém zrcadle 
Na Staroměstském náměstí 21. června 
1621, jak už dobře známo, nebylo popra-
veno sedmadvacet českých pánů. Pán, do-
mácí titul jaksi na úrovni lordů či co, příslušel 
jen třem. Dál přišlo o hlavu sedm „pouhých“ 
rytířů. Ostatních sedmnáct byli dokonce 
„jen“ přední měšťané. Reprezentovali při-
tom pokus o převrat, jenž byl záležitostí 
hlavně pánů a rytířů. A i když češtinu hájili, 
nejeden z šéfů povstání uměl líp německy 
než česky, o císařské protistraně ovšem ra-
ději vůbec nemluvě. 

Nepříliš dostatečně zajištěný převrat zpr-
vu odrazoval i nejbližší, na Moravě. Vzá-
jemné „škádlení“ zainteresovaných stran 
v habsburských i v dalších zemích Evropy 
ale trvalo již dlouhou řadu let a spělo k je-
dinému cíli: Kdo s koho. Porážkou povstání 
r. 1620 na Bílé hoře se obzor vyjasnil. 

Pět roků před proslulou exekucí koupil cho-
dovský výnosný dvůr s polnostmi, stárnou-
cí tvrz, pivovar, krčmu ve vsi a jiné pražský 

měšťan Benjamin Fruwein. S bratrem Mar-
tinem, oba právníci, náleželi k zemským 
úředníkům na Hradě. Benjamin tentýž rok 
vše koupené s vydatným ziskem prodal. 
Kupec, zřejmý nešika, nabyté hned příš-
tí rok s další citelnou ztrátou přenechal 
Michnům z Vacínova, měšťanům obdaře-
ným právem užívat znak. Při povstání stáli 
Michnové věrně na císařově straně. Martin 
Fruwein naopak postoupil do vlády vzbou-
řenců a Benjamin se stal jejich úředníkem, 
vedl knihy zápisů z jednání. 

Po Bílé hoře potkala množství zaintereso-
vaných ztráta poct, postavení a majetku. 
Benjamin Fruwein předal knihy zápisů vítě-
zům a byl omilostněn. Vybrané provinilce, 
také Martina Fruweina, čekalo mimořádné 
exemplární potrestání – poprava. Byli in-
ternováni v baště Hradu nad Jelením příko-
pem. Pan Martin pronikl do podkroví a byl 
pak nalezen mrtev v příkopu. Odsouzenci, 
převedení na Staroměstskou radnici, vyšli 
odtamtud v den letního slunovratu na po-
pravčí lešení. Pro pořádek byla sťata hlava 
i mrtvole pana Martina. Bulváry celé Evropy 
měly sousto na dlouho. 

Rodu Michnů, rychle povýšenému až 
na panský, ba hraběcí, brzy patřilo kde-
co, i dnešní sokolský Tyršův dům. Roku 
1636 k Praze přitáhli Sasové, bojující proti 

císaři. Procísařským zbohatlíkům vyrabo-
vali, co mohli. Chodovský dvůr, tvrz a pivo-
var málem srovnali se zemí, možná i vsi. 
Šeberovský dvůr a k němu patřící ovčín 
v Horních Roztylech vše zdárně přečkaly. 
(Dnes již oba objekty neexistují.) V letech 
před povstáním dal dvůr i ovčín nákladně 
modernizovat předchozí majitel, jenž po 
Bílé hoře jako příznivec povstání uprchl 
a nyní se vrátil potěšit majetečkem. Jak-
mile Sasové zase odtáhli, bylo takovým 
drzým emigrantům vše definitivně zaba-
veno. Michnové pak získali i Šeberov a uči-
nili ho střediskem svého zdejšího majetku. 
V místě však nezůstali déle než do další 
generace. Prodeje majetku i s poddanými 
byly mezi šlechtou téměř sportem. Nyní 
ale šlo o rod panský, prodávalo se tedy 
o úroveň výš a dráž. 

Benjamin Fruwein, teď úředník císařský, 
též množil majetek a stoupal v úřadě. Vál-
ka kdesi trvala, ale proměny pokračovaly. 
Nastal bezvýhradný přechod k církvi, jejíž 
zájmy chránil císař. Pro jinak orientované 
„obyčejné“ většinové obyvatelstvo pře-
chod povinný. Ještě na vatikánském koncilu 
r. 1965 uvažoval kardinál Josef Beran, jaký 
měla tato donucovací forma trvalý záporný 
vliv na národ. 

  Jiří Bartoň

Uvítáte a pozdravíte? 
V sobotu 12. 6. ve 13 hod. u Milíčov-
ského dvora jsou vítáni ti, kdo pak 
symbolicky odemknou léto. A 26. 6. 
v 10 hod. u Staroměstské mostní 
věže ti, kdo si rádi připomínají staletou 
Prahu a velikány historie. Nedlouhé 
procházky mohou být vaším východis-
kem na další soukromou procházku. 
Zve a fotografoval 
 Jiří Bartoň 

24 Život na Jižním Městě

Roztylský ovčín v závěru své existence ve 20. stol., kolor. kresba: Jiří Bartoň 

Výhledy do zeleně 

Výhledy z Jarníkovy ulice na Jižním Městě 2 do blízké i vzdálené zeleně dokumentovala v r. 2011 lokální patriotka Stanislava Špacírová. Příjemné 
výhledy přetrvaly dodnes. Uklidňují.
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Názory zastupitelů

Pokračování na straně 26

STREET FESTIVAL v Praze 11
5. ročník STREET FESTIVALU se blíží. 
Již v sobotu 12. června v čase 12:00–
22:00 hod. Festival se koná 
v novém volnočasovém areá- 
lu Kupeckého (VAK) u Modré 
školy. 

Letošní přehlídka a soutěže 
ve street a break dance bude 
jiná než v minulosti. Vzhle-
dem k tomu, že z break dance 
se stal olympijský sport, tak 
se můžete těšit na řadu skvě-
lých tanečníků, kteří ukáží své 
umění. Hlavní taneční část se 
bude skládat z battlů (soubo-
je „jeden na jednoho“ nebo 

„dva na dva“), kdy tanečníci improvizují 
na právě puštěný originální hudební mix. 

Živě budou hrát DJ Jasty a Duckin Track. 
Na závěr tanečních soubojů vystoupí hu-

debník a rapper Blackfish. 
Po celou dobu konání festi-
valu bude k dispozici nový 
pumptrack a U-rampa včetně 
workshopu s instruktorem. 
Součástí doprovodného pro-
gramu bude navíc workshop 
v parkouru s profesionálními 
instruktory.

Festival se koná pod zášti-
tou MČ Praha 11 a vstup je 
ZDARMA. Kompletní infor-
mace na webových stránkách 
www.streetfestival.cz.

@fc.haje
#sfotbalemdohaje

@fchaje

NA HÁJE

MOŽNOST ONLINE PŘIHLÁŠENÍ NA NÁBOR!
Více info na: FC-HAJE.CZ

Středa 9.6.2021 od 17:00KDY?

Pojď si zahrát fotbal

PARTNERSKÝ KLUB SK SLAVIA PRAHA

Sportovní areál FC Háje 
K Jezeru, Praha 11

KDE?

KONTAKT:
Mgr. Renata Klíčová
R.Klicova@seznam.cz
tel.: +420 603 154 352

• Infoservis HPP 11 | Tento text do červ-
nového Klíče jsem dle pravidel radnice 
odeslal již 5. 5., tj. koncem dubna jsem 
musel mít rozmyšlen článek na červen. 
Jelikož nemohu tušit, co přinese květen, 
připomenu vám, o čem psal facebook 
HPP 11 v dubnu: kolega V. Tejkl svépo-
mocí dokončil úklid Blantytu. Developer 
Passerinvest přinesl na radnici velikonoč-
ní beránky, zřejmě jako gesto poděko-
vání za přízeň, s níž mu radnice nebrání 

v zabetonování Roztyl, na fotce se usmí-
vá radní Jirava (ANO). M. Farmačka s ka-
merou navštívil pupmptrack u Modré 
školy a vyzpovídal návštěvníky. Dodnes 
v místě děti jezdí bez dozoru a pada-
jí na asfalt. Další trafostanice v blízkosti 
paneláků se právě přestavuje na bytový 
dům v ul. Schulhoffova. Klipy z 15. ZMČ 
vzpomenou, jak radnice zametla s lidmi 
z okolí přistavované kotelny Vojtíškova. 
Žalobci zastavili stíhání D. Mlejnského, 

neprokázali mu úmysl poškodit P11, 
když stavební pozemky rozprodal pod 
cenou. Že dnes na P11 nemáme kde sta-
vět veřejnou vybavenost, nikdo neřeší, 
staví se na školních pozemcích. Nová pi-
rátská zastupitelka Poláková nepodepsa-
la starostovi Dohnalovi koaliční smlouvu, 
důvod: není hloupá, líná ani diletant. Bi-
zarní přestavba Galaxie, Medano, OS 
Chodovec, masivní výstavba jede! 
 Martin Farmačka, HPP 11

Jóga pod širým nebem u Chodovské tvrze
Milí jogíni – začátečníci i pokročilí,

stejně jako v minulých letech vás Dům jógy Chodov a měst-
ská část Praha 11 srdečně zvou na pravidelné lekce jógy na 
čerstvém vzduchu. Zkušení lektoři Domu jógy budou pro-
vázet vaše cvičení každou středu od 18:00 hodin v parku 
u Chodovské tvrze (hned u budovy Chodovské tvrze). První 
společná lekce bude ve středu 2. 6. a lekce budou probíhat 
až do konce srpna vždy, když nám to počasí dovolí. Vzhledem 
k velké oblibě této akce v minulých letech jsme připraveni i na 
situaci, že příchozí rozdělíme do dvou skupin (každá bude mít 
svého lektora) tak, abychom dostáli aktuálním epidemiologic-
kým podmínkám. 

Přijďte se s námi pro-
táhnout, třeba i tro-
chu posílit a hlavně 
zrelaxovat – naši lek-
toři se na vás po dlou-
hé pauze už opravdu 
moc těší! S sebou po-
třebujete jen dobrou 
náladu, pohodlné ob-
lečení a podložku na 
cvičení.

Tato akce je organizována pod záštitou a také s finanční pod-
porou městské části Praha 11, proto je pro všechny přícho-
zí zdarma. 

Dům jógy Chodov | tel.: 722 272 912 | www.dum-jogy.cz
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• Za lepší Jižní Město II | To je název 
nového spolku, který vznikl v reakci na 
plánovanou stavbu ubytovny Vojtíškova 
na chodovském sídlišti. Náplň jeho čin-
nosti by ale měla být mnohem širší, než 
jen bránit architekturu sídliště a poho-
du a klid zdejšího bydlení. Spolek by měl 
být přesně tím, co jeho název říká – sna-
hou a úsilím o lepší JM II. Rádi bychom, 
aby ten náš společný prostor byl hezký. 
Abychom měli kvetoucí předzahrádky, 

uklizeno kolem domů, pestrobarevná hři-
ště pro děti i klidná zákoutí pro odpoči-
nek, abychom se mezi sebou znali, potká-
vali se na nejrůznějších akcích, abychom 
bydleli spíše spolu než vedle sebe. Po-
dobný cíl má i další spolek, který nedáv-
no vznikl – Rodiče pro Jižňák. I jeho zakla-
datelé chtějí vytvořit komunitu sousedů, 
dát možnost dobrým nápadům stát se 
skutečností. I oni věří, že když se lidé 
spojí pro dobrou věc, že se dílo podaří. 

A naše Rákosníčkovo hřiště je dobrým 
příkladem toho, že to skutečně jde. Na-
ším prvním velkým společným úkolem 
bude nedovolit „zničit“ naše sídliště vý-
stavbou ubytovny Vojtíškova. K tomu ale 
budeme potřebovat veškerou možnou 
pomoc vás všech. Odkaz na stránky, in-
formace o spolku i aktuality ohledně uby-
tovny vám rádi zašleme e-mailem, pište 
na hovorkovai@praha11.cz.
 Ivana Hovorková, HPP 11

• Vysoká kultura bydlení se bez kultu-
ry neobejde | Kolem Galaxie je živo, ač 
asi jinak, než by si přáli majitelé tohoto 
komplexu, který dlouhá léta sloužil jako 
multikino. V roce 2016 jsme v komisi 
pro životní prostředí posuzovali záměr 
přestavby Galaxie na byty a obchody. 
Jednomyslně jsme doporučili zachovat 
kulturně-společenské využití objektu, 

osobně jsem navrhoval divadlo. V KC Za-
hrada působí ochotnický divadelní sou-
bor AMARTUM a i představení hostují-
cích divadel ukazují, že divácký zájem tu 
je. Jižní Město si zaslouží posun na vyš-
ší úroveň v podobě stálého souboru. Do-
sud jsme spíše zvyklí za kulturou jezdit 
do centra, případně v sousední Praze 10 
je skvělé Strašnické divadlo. Je jasné, že 

do divadla by u nás nechodili všichni, ale 
abychom tu mohli plnohodnotně žít, po-
třebujeme město se vším dobrým, co 
k němu patří. Vždyť lidé tu chtějí strávit 
aktivně celý život, o čemž svědčí i spous-
ta návrhů do participativního rozpočtu. 
Jsem moc rád, že uspěl návrh na doprav-
ní hřiště od paní Rajtmajerové. 
 PhDr. Jan Jaroš, HPP11/KDU-ČSL

• Aréna ledových sportů – podnik s účas-
tí městské části Praha 11 | Městská 
část Praha 11 (MČ) vstoupila do společ-
ného podniku již zahájené výstavby aré-
ny ledových sportů (ALS) v areálu ZŠ Ke 
Kateřinkám. Spoluúčast (MČ) je přesně 
padesátiprocentní, druhou polovinu vlast-
ní soukromý subjekt. Záměrem vstupu 
MČ bylo urychlit dostavbu chvályhodné-
ho projektu, který snad rozšíří sportovní 
nabídku dětem z Jižního Města (JM). MČ 

logicky vložila do společného projektu fi-
nanční prostředky a jmenovala odborní-
ky do vedení společnosti. Logicky by tedy 
měla MČ mít informace, za co a za kolik 
se finanční prostředky vynakládají. Tyto in-
formace však nemá, neboť zástupci MČ 
ve společném podniku jsou vázáni mlčen-
livostí. Utrácení peněz je totiž strategická 
informace, kterou by mohla využít konku-
rence. Zřejmě. MČ v pozici veřejnoprávní 
korporace však tyto informace mít musí, 

neboť se jedná o veřejné prostředky pod 
veřejnou kontrolou. Nyní tedy nelze kon-
trolovat nic. Absurdní? Ano! Lze to změ-
nit? Těžko, neboť by MČ potřebovala mít 
ve společném podniku většinu. Na nebez-
pečí ideálního spoluvlastnictví jsem před 
vstupem do společného podniku upozor-
ňoval. Marně. Absurdit na JM je však více. 
A také potřebných veřejných projektů, 
o tom snad příště. 
  Rostislav Korbel, JM-ND

• Demolice Bytového parku Rozty-
ly? | Vážení spoluobčané, rád bych vás 
informoval, že úsilí roztylských spolků 
nese ovoce. Stavební úřad na základě na-
šich připomínek přerušil územní řízení na 
tzv. Kliniku při ul. Hrdličkova a Ryšavého 
a vyzval investora, aby do 30. 7. dodal 
chybějící podklady, např. kvalitní inženýr-
sko-geologický průzkum. Stavební úřad 
na základě podnětů spolků také zahájil 
řízení o odstranění stavby Bytový park 

Roztyly (1. etapy), kde existuje důvod-
né podezření, že založení stavby vede 
ke statickým poruchám v okolí (praská-
ní fasád, sesedání terénu). Investor jistě 
využije možnost dodatečného povolení 
stavby. V takovém případě bude pro ma-
jitele sousedních nemovitostí možné se 
znovu přihlásit do řízení. Smutné na celé 
věci je, že i přes opakované upozornění 
na problémy se stavbou ze strany obča-
nů radnice opět nechává dotčené občany 

na holičkách a nevyužila svého práva 
připomínkovat kontroverzní a nekvalit-
ně připravené projekty, které se v území 
plánují. Minulé vedení radnice za staros-
ty Jiravy dokonce vzkázalo místním, že 
si neměli stavět domy v blízkosti trasy 
metra. Stejný alibismus radnice lze oče-
kávat i u dalších projektů na Praze 11, 
vč. Roztyl, kde se již pečou tzv. partici-
pační smlouvy. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Najdi deset rozdílů | Fa Passerinvest 
představila na březnovém jednání VURŽP 
záměr administrativní budovy Sequoia ve-
dle T-Mobilu na Roztylech. Není to popr-
vé, již v roce 2007 uvažovala o obdobné 
budově. Pojďme je porovnat: 
Sequoia 37 353 m2 HPP (pro výpo-
čet parkovacích stání ale 40 010 m2), 
6 398 m2 zastavěná plocha pro podzem-
ní část, 3 831 m2 zastavěná plocha nad-
zemní části, administrativa 31 990 m2, 

5 PP a 9 NP (1. PP je z jihu již NP), výš-
ka od severu 40 m, 468 parkovacích stá-
ní (snížení podle Pražských stavebních 
předpisů ze 718 vypočtených). Budova 
z r. 2007 35 180 m2 HPP bez (garáží), za-
stavěná plocha podzemní části 6 363 m2, 
5 315 m2 zastavěná plocha nadzemní 
části, administrativa 25 077 m2, 10 NP, 
3 PP, výška 42 m, 610 parkovacích stání.
Hlavní rozdíl je, že budova z r. 2007 pro-
šla procesem EIA a pro její výstavbu byly 

stanoveny podmínky. Sequoia procesem 
EIA projít nemusí a kdysi stanovené pod-
mínky pro ni ani neplatí. Šlo např. o do-
ložení účinných opatření, jež budou eli-
minovat nárůst hluku v oblasti Starého 
Spořilova, řešit v případě potvrzení nálezu 
zvláště chráněných druhů opatření na je-
jich ochranu či doložit konkrétní návrh na 
ochranu vybraných stromů (lípa velkolistá, 
dub letní).
  Zuzana Malá, HPP 11

• Svět se zbláznil. Nebo jsme se zbláz-
nili my? | Po několikaměsíční přestávce, 
způsobené prodělaným zápalem plic, 
jsem se v dubnu zúčastnil zasedání za-
stupitelstva naší městské části. Na po-
zvánce k zasedání bylo kromě jiného 
uvedeno, že se každý zastupitel musí 
prokázat negativním testem na covid. 
Při vstupu do jednacího sálu jsem se 
tedy testem prokázal. Jaké bylo mé pře-
kvapení, když mi bylo sděleno, že i přes 

negativní test musím mít po celou dobu 
jednání nasazený respirátor. „Proč mu-
sím mít respirátor, když jsem se právě 
prokázal aktuálním negativním testem?“ 
ptám se kompetentního úředníka. „Naří-
zení ministerstva zdravotnictví,“ zní od-
pověď. Pane bože, mám negativní test, 
prokazatelně mám vysoké hodnoty pro-
tilátek, tak proč mám několik hodin se-
dět s respirátorem a dýchat zpátky, co 
jsem právě vydechl. Nikdo mi nevysvětlí, 

že toto má nějaký pozitivní význam pro 
naše zdraví. Tato a podobná tzv. opat-
ření mají podle mě především vyvolat 
mezi lidmi strach, tak aby byli ochotni 
akceptovat další a další nesmyslná naří-
zení a opatření. Jako například to, že mi-
nistr zdravotnictví prohlásí, že ví, že ně-
která vládní opatření jsou protizákonná, 
a když se to někomu nelíbí, ať se obrátí 
na soud. Svět už není normální.
  Dalibor Mlejnský, JM-ND

• Uděláme parkovací revoluci na Jižním 
Městě | Všechny ostatní strany a hnu-
tí se nechaly nalákat na zóny placené-
ho stání. Modré zóny ještě nevyrobily 
ani jedno parkovací místo! Všichni chce-
me v klidu parkovat před panelákem. 
Obracím se na vás, abyste psali na 
pechmannl@praha11.cz a zapojili se do 
našeho výzkumu. Podnikatelští šíbři tvr-
dí, jak nám berou místa Středočeši. Já ne-
vím jak vy, ale já nezaparkuji hlavně večer 

a pochybuji, že by Středočeši přespávali 
na Praze 11 ve svých autech, aby nepřišli 
o místo. Prošli jsme každou ulici na Pra-
ze 11 a v každé ulici může vzniknout de-
set nových míst. To jsou stovky nových 
míst i ve vaší ulici. Na velkoplošných par-
kovištích žádáme dvoupatrové otevřené 
nástavby. To jsou další stovky až tisíce 
nových míst. Bez výstavby parkovacích 
míst to nepůjde. Developeři by se měli 
sbalit a jít o dům dále, my zde na Jižním 

Městě máme zájem o nová parkoviště. 
Dejte nám zpátky jízdní pruhy, nechceme 
nedůstojné ranní kolony. A nakonec téma 
i pro ty, kteří auto nemají: Praha 11 do-
sáhla stropu bytové výstavby a další už 
prostě nezvládne. Nepotřebujeme nové 
byty, chceme parky, koupaliště a klubov-
ny seniorů. Máte to ve vlastních rukou, 
koho za rok zvolíte. My se o vaši důvěru 
ucházíme jako občané. 
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme
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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 ko-
munálního odpadu (baterie a akumulátory, 
barvy, chemikálie, zářivky apod.), vyřazená 
elektrická zařízení (chladničky, pračky, tele-
vize, monitory, počítače apod.), biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneu- 

matiky. Uvedené druhy odpadu lze odlo-
žit ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (nej-
bližší 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.

Červen 2021

1.
Brechtova × Květnového 
vítězství 

 1. 6. 

2. Hlavatého × Mejstříkova  2. 6. 

3. Hněvkovského 1374  3. 6. 

4. Klapálkova × Čenětická  7. 6. 

5. Kryštofova × Kazimírova  8. 6. 

6.
Ledvinova  
(u Chodovské tvrze)

 9. 6. 

7. Matúškova 831 10. 6. 

8. Stachova × V Hájích 14. 6. 

9. Šalounova1939 15. 6. 

10. Štichova 640 16. 6. 

11. Nechvílova 1862 17. 6. 

12. Hráského × Jarníkova 21. 6. 
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• Co uděláme pro letní dovolenou na 
Praze 11 | My, co tu žijeme, dlouhodo-
bě zlepšujeme životní prostředí na Jižním 
Městě. Prosadili jsme výsadbu nových 
stromů, revitalizaci parků, bezplatnou 
veřejnou toaletu v parku Křtinská. Chce-
me ještě v tomto volebním období pro-
sadit toalety do všech parků. Dozvíte se 
od nás o možnostech parkování. To je 
také naše téma. Narážíme přitom na zá-
jmové vlivy podnikatelských šíbrů, kteří 

tlačí modré zóny na Jižní Město. Bohu-
žel už je tlačí i Hnutí pro Prahu 11. Nás 
si v žádném případě nekoupí. Modré 
zóny na sídliště nepatří. Naopak chce-
me více parkovacích míst, v článku ko-
legy Libora Pechmanna se dočtete na 
této stránce, jak pro vás nová parko-
vací místa zajistíme. Z našeho progra-
mu jsme prosadili absolutní maximum. 
Jsme nezávislí, slušní a lokálně orien- 
tovaní patrioti. Pište nám vaše podněty 

na vasicekr@praha11.cz. Hledejte nás 
všude tam, kde jde o zlepšení životní-
ho prostředí. Postavili jsme se ostře 
proti dalším developerským projektům. 
Pan senátor Kos zklamal, když nepro-
sadil v senátu stavební uzávěru. My vás 
nezklameme a dotáhneme ji do konce. 
Máme právo vylít beton do kanálu a na-
hradit ho zelení. Žádné nové byty nám 
nenahradí zeleň. Hezké léto!
 Bc. Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Místo Galaxie 503 bytečků 1+kk/2+kk? 
A proč si místostarosta Sedeke vymýš-
lí pohádky pro občany na Roztylech | 
Všichni pamatujeme v Galaxii kino, mno-
zí pamatují, když se Galaxie stavěla, ale 
jen zlomek z nás si umí představit, jakou 
hrůzu by Hájům přinesl aktuální záměr in-
vestora LOXIA, a.s., na Galaxii postavit 
12 pater s 503 byty! Umíte si někdo před-
stavit 76 bytů na patře? Mnoho let poža-
dujeme z Galaxie udělat „Kulturní dům 

Jižní Město“, kde by bylo divadlo, výsta-
vy, taneční sály, kroužky pro děti – cokoliv, 
co by nám rozradostnilo (téměř neexistu-
jící) kulturu na Jižním Městě. Koalice Pirá-
ti/ANO/TOP-STAN/ODS nástavbu Gala-
xie 12 patry nacpanými byty samozřejmě 
nezamítla a s kosmetickými úpravami 
poslala do další schvalovací fáze. Zahá-
jili jsme petici proti přestavbě Galaxie na 
byty a voláme po jejím využití jako kultur-
ního domu. Do toho máme místostarostu 

pro územní rozvoj ODS Sedeke, který si 
platí jako poradce člena KSČ Adámka, a ti 
nám rozebírají P11 developerům. Tolik vý-
mluv a demagogie, kolik předvedl pan Se-
deke v posledním Klíči. Podpora radnice 
masivní zástavby Roztyl u Krčského lesa 
od Passerinvest (jemuž byla ušita na míru 
územní studie), je již všeobecně známa 
a nic tomu nepomohou ani pohádky pana 
Sedeke.
  PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Reakce místostarosty pro územní rozvoj Ing. Martina Sedeke | Běžně nereaguji na uveřejňované příspěvky zastupitelů, nehoráz-
nost demagogie a lží pí Zdeňkové ale reakci vyžadují. Můj článek z minulého Klíče, označený pí Zdeňkovou za pohádku, se týkal územní 
studie Roztyly. Pí Zdeňková ho značila za pohádku, záměrně ale neříká, v čem je pohádkou. Stojím si za vším, co jsem napsal. Jen tak 
na okraj: to podstatné, totiž že jsem dohodl, že rada hl. města přijme usnesení, kterým zastaví projednávání změny ú.p. naplňující studii, 
se stalo. Pohádka se tedy stala skutečností. Co se týká Galaxie, opět sprostá lež z úst pí Zdeňkové. Věc zatím projednal jen výbor úz. 
rozvoje, se záměrem, jak byl předložený, vyslovil nesouhlas. Zápis z výboru je veřejný a každý si ho může najít. Můj osobní názor jako 
místostarosty pro územní rozvoj je, že záměr v předložené podobě je neakceptovatelný. Pokud jde o pana Adámka, pí Zdeňková zapo-
mněla dodat, že je od roku 1991 členem ČSSD, za ČSSD byl členem Výboru úz. rozvoje na P11, pak starostou MČ P12 s gescí v oblasti 
úz. rozvoje, pak pražským zastupitelem a předsedou Výboru úz. rozvoje hl. města a následně poslancem Parlamentu ČR. Vše za ČSSD. 
Jeho zkušenosti v oblasti územního rozvoje jsou z uvedeného přehledu zřejmé, a proto jsem jej požádal o spolupráci jako poradce.

• Jižní Město – náš domov podporují vy-
budování pořádného a regulérního ex-
treme parku na Jižním Městě. | Mezi ob-
čany P11 je velká poptávka po sportovišti 
typu Gutovka na P10, kde je pohromadě 
skatepark jak pro začátečníky i pokročilé, 
pumptrack, parkour, bikros, lezecká stěna, 
ale i vodní hrátky a další aktivity. Výhodou 
je koncentrace těchto sportů v jednom 
místě. Přesně takový projekt extreme 
parku byl připravován již od r. 2012 za 

starosty D. Mlejnského v lokalitě při uli-
ci Mírového hnutí, mezi TJ Chodov a kři-
žovatkou Ke Stáčírně. Bohužel po vol-
bách 2014 tento projekt koalice HPP 11, 
ANO a TOP 09 hodila do koše. V součas-
nosti vznikla mikro varianta extrem par-
ku u Modré školy. Pumptrack a U rampa. 
Obrovský zájem mezi mládeží ukázal, jak 
moc to na P11 chybí. Exteme park by měl 
umožnit jezdit na více drahách a být pro 
různé úrovně. Právě na větší ploše s více 

drahami tak nedochází k obrovskému 
přetížení sportoviště, kde se motají děti 
na odrážedlech pod nohama zkušených 
skejťáků. Pouze použití modulární rampy, 
kde není možné vystoupit z rampy, je pro 
děti a začátečníky nevhodné. Nechceme 
jen kritizovat. Ale částečně vznikl nekon-
cepční nesmysl bez okolního zázemí. Dal-
ší mikro varianta něčeho, co tu je potřeba 
a už to tu mohlo dávno být. 
  Ing. Petr Souček, JM-ND

• Vážení občané Prahy 11, dovolte mi 
Vás informovat o skutečnosti, že dne 
15. dubna 2021 jsem složením slavnost-
ního slibu začala vykonávat funkci členky 
Zastupitelstva městské části Praha 11 
jako čtvrtá náhradnice na kandidátce Čes-
ké pirátské strany za své odstoupivší 
předchůdce. Vaší důvěry si velice vážím, 

proto jsem připravena řešit Vaše podně-
ty a odpovídat na Vaše dotazy. Kontaktní 
e-mailovou adresu a telefon na mě najde-
te na oficiálních stránkách ÚMČ Praha 11 
v odkaze „Radnice“ a dále „Zastupitel-
stvo“. V současné době začínám pořádat 
občasná online setkání, kde diskutujeme 
s občany o jejich podnětech přes video 

chat. Termíny konání najdete také na mé 
oficiální facebookové stránce. Doufám, že 
se situace zlepší a budeme se moci po-
tkat osobně. Přeji Vám pokud možno pří-
jemné prožití prázdnin i dovolených a tě-
ším se někdy brzy na viděnou. 
 Ing. Michaela Al-Ali Poláková,  
 Piráti/bez PP
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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 24. 5. 2021 – 4. 6. 20201  
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 karb kráva 179,90 Kč 169,90 Kč
Vepřové ocásky 109,90 Kč 99,90 Kč
Párky Eso 189,90 Kč 169,90 Kč
Šunka výběrová 229,90 Kč 209,90 Kč
Tlačenka speciál 179,90 Kč 159,90 Kč
Uzené kuřecí špalíčky 74,90 Kč 59,90 Kč

Akční nabídka

Prodáváte 
nemovitost?
Získejte NEJVYŠŠÍ CENU na trhu s prověřeným 

makléřem. Porovnáváme a vybíráme z 11 737 realitních 
makléřů z celé ČR. Doporučujeme jen opravdové 
specialisty v oboru.

Využijte NEZÁVAZNĚ a ZDARMA našich služeb 
na www.fermakleri.cz.

Jsme nezávislý srovnávač makléřů.

246 034 500         reality@fermakleri.cz
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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
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Opatovská 1753/12, Praha 11, tel.: 778 433 667

OC Opatovská (žlutá terasa)
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LÉTO 2021 LAST  
MINUTE

 
CESTOVNÍ AGENTURA 
WWW.NUBIS.CZ
Tel.: 777 755 714
OC Háje, Arkalycká 757, 149 00 Praha 11

sy
sté

m O
PTIM

I
z a s k l í vá n í  l o d ž i í
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.



BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí investici 
pro moje děti. Nevadí i právně kompli-
kované 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 Há-
jích. 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 dlu-
hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 
ZDARMA poradit do našich kanceláří: Pe-
týrkova 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
• 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 rodinný dům v Praze 4,10, 
Praha - západ, Praha - východ. tel. 722 
284 256
• Hledám byty ke koupi OV 3+kk až 
3+1/L na Jižním Městě pro několik zá-
jemců. Ing. Hloušek tel. 732 237 741
• 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
• Přímý zájemce – investiční společnost 
koupí byt 2kk – 3+1. Ideálně před rekon-
strukcí. Platba v hotovosti do týdne. Vypla-
tíme provizi za tip. UNGELT INVEST s.r.o., 
776 672 943

• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. 
Hlouška nabízí profesionální a ověřené 
služby při prodeji bytů na Jižním Městě. 
Využíváme nejmodernější technologie při 
prezentaci, postupy i databázi zájemců, 
abychom klientům zajistili nejvýhodnější 
prodej jejich bytu. HLOUŠEK REALITY Re-
alitní centrum Jižní Město. Vestibul metra 
Opatov. www.zbynekhlousek.cz,  
tel. 732 237 741, 732 174 735
• Koupím zahrádku nebo i větší zahradu. 
Nejlépe s dobrou dostupností z Jižního 
Města. tel. 603 809 432
SLUŽBY
• Rekonstrukce bytových jader, prová-
díme kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a nebytových prostor. Tel.: 732 359 883, 
www.rek-bachr.cz
• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ PŘI-
ZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ  
EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNIC-
TVÍ. 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 – moli-
tany, 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? Čiš-
tění, 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
• Instalatérské práce, topení,  
zedn. práce. Výměna kuch. desek a dře-
zů. Volek-Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• 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 váž-
nému poškození. Prodej žaluzií.  
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz.  
Tel.: 601 236 957
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme 
malířské a lakýrnické práce. Byty, neby-
tové prostory, školy, kanceláře. T: 606 
556 547, e-mail: malovani.novotny@
seznam.cz, www.malovani-novotny.cz
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK 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 zá-
vad. 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, BATE-
RIE, 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
• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635
• 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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, mo-
nitorů atd. Rozumné ceny. AVC SERVIS – 
tel.: 222 361 720, mob.: 602 390 630
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, in-
stalace 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.  
SADROKARTONOSKAR@email.cz, 
T: 774 042 960
• Potřebujete vymalovat?  
www.malovaninatirani.cz. Nabízíme 
profesionální malířské služby. Provádíme 
všechny práce v nejvyšší kvalitě. Maluje-
me 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, kvali-
ta, osobní přístup. Tel.: 773 540 170,  
e-mail: info@cisteniburian.cz,  
www.cisteniburian.cz
• 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 Miro-
slav Rychlý. Tel: 604 517 565,  
e-mail: mirekrychly@seznam.cz,  
www.stukmalba.cz
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. 
Pracujeme v RESPIRÁTORECH a použí-
váme vlastní přípravky. Tel. 737 139 900
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•!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhová-
ní-Doprava. Tel.: 773 484 056
• Mytí oken včetně rámů, žaluzií a para-
petů 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 ZDAR-
MA. Prodáváte nemovitost? Využijte 
naše zkušenosti. www.realitykoci.cz, 
koci@sterlingreality.cz, tel.: 777 777 599 
• 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
• Snadná výměna záclon-spouštěcí 
garnýže, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, 
montáže, opravy. Volejte: 602 371 996. 
e-mail: vlkpavel@sendme.cz.
• Stěhovací služby TERA od 600,– Kč 
za hod. Tel. 725 463 780. https://auto-
dopravatera5.webnode.cz/

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
580 Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez 
poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-
sažéři, snadné objednávání, spolehlivost. 
www.mrtransfer.cz, tel. 603 431 716, 
608 553 080
• Řežeme živé ploty a keře, snížíme pře-
rostlý živý plot, prořežeme či odstraníme 
stromy. Máme vlastní techniku, bioodpad 
odvezeme, máme i plošinu do výšek.  
T.: 724 006 275. www.pvj-group.cz
• DARA MONT s.r.o, DEZINFEKCE spol. 
prostor v paneláku, prev. Covid-19, cena 
za postřik a celý vchod 185 Kč, DEZIN-
SEKCE – hubení štěnic, švábů apod. 
DERATIZACE – hubení hlodavců   
Tel: 774 598 517
• 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 
• Rekonstrukce bytových  
a nebytových prostorů, elektroinstalace, 
instalatérství, výkopové práce miniba-
grem. Tel: 775 690 435,  
e-mail: peta.sitner@gmail.com

PRÁCE
• Jednodenní chirurgie Palas Athéna 
hledá sálovou sestru / instrumentářku. 
Nabízíme zajímavé fin. ohodnocení a pří-
jemný kolektiv. Kontakt: tel.: 227 020 
128, ernestova@palas-athena.cz
• Hledáme mladou svědomitou  
důchodkyni na DPP pro práci  
uklízečky, prodej zboží atd.  
736 609 641
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
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PŘIJMEME ŘIDIČE  
PRO PŘEPRAVU SENIORŮ 
VEŠKERÉ INFORMACE BUDOU SDĚLENY  
UCHAZEČŮM PŘI OSOBNÍM POHOVORU.  
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE  
PO-PÁ OD 8 DO 14 HOD. NA TEL. Č. 731 260 310.www.rosilogistik.cz

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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Předběžné termíny letních odstávek  
tepelné energie na Praze 11

V letních měsících proběhne řada důležitých revi-
zí a oprav na teplárenských zařízeních Pražské tep-
lárenské, které nelze provádět za plného provozu, 
a které jsou nevyhnutelné pro celoroční bezproblé-
mové fungování dodávek tepla a teplé vody. Termí-
ny pro konkrétní odběrná místa společnost rozesí-
lá formou dopisu na smluvní odběratele, tedy na 
vaše SVJ, BD atp., kde naleznete přesné informace 
o odstávkách ve vaší ulici. Veškeré informace o let-
ních odstávkách najdete také na webu Pražské tep-
lárenské www.ptas.cz, aktualizované jsou denně.
Společnost Pražská teplárenská se omlouvá všem 
dotčeným zákazníkům za dočasné snížení kom-
fortu, které je nezbytné pro údržbu a zkvalitňování 
horkovodní sítě v naší městské části.
Letní odstávky proběhnou  
v uvedené ulici, oblasti nebo její části:
Jižní Město I. a II. – individuálně
Košík – 24.–30. 6. a 4.–6. 8.
Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v rámci 
městské části mohou probíhat také individuální lo-
kální odstávky. O přesných termínech Pražská tep-
lárenská včas písemně informuje své smluvní od-
běratele. Více informací na www.ptas.cz.
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