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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás také  
na facebooku KinobusCZ

23. 8. | GENTLEMANI
24. 8. | MŮJ PES PITOMEC

25. 8. | DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
26. 8. | PŘEKVÁPKO

Dopravní podnik hlavního města Prahy  
a městská část Praha 11 vás zvou do letního kina

VSTUP 
ZDARMA

14.
ROČNÍK

PRAHA 11 | 23. 8. – 26. 8. 2021
Park u Chodovské tvrze (začátky promítání vždy od 20.30)

04 250807

Závěrečný účet a plnění  
finančního plánu hospodářské  
činnosti MČ Praha 11 za rok 2020

Výsledky designérské  
soutěže o návrh  
loga VAKu

Díky žákovskému parlamentu
ze ZŠ Pošepného máme na 
Roztylech oceán

Floorball Group  
se těší na nové florbalisty  
a florbalistky!
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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.

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

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

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 25. června 2021. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhrad-

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

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

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

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

městské části Praha 11. 

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Prahy 11,
vítejte u letošního „letního vydání“ časopisu Klíč, který právě držíte ve svých rukách. Je plný zajímavých informací 

o dění v naší městské části, které pro Vás tradičně připravila redakční rada. Jelikož je o zveřejňování informací ze všech 
oblastí velký zájem, budeme se na radnici snažit zvýšit počet stran tak, abychom poskytli více prostoru pro vlastní ob-

sah časopisu. Pokud máte nějaký námět na vylepšení, můžete mi napsat e-mail na starosta@praha11.cz a pokusíme se 
jej případně zapracovat.

V úterý 22. června se od 18.00 podařilo vedle radnice v parku Ocelík (mezi ulicemi Ocelíkova a Křtinská) zorganizovat společné setkání 
„Na kus řeči“, kdy byl reálně využit potenciál uvedeného místa – místo pro setkávání. K poslechu zahrály hudební skupiny ze Základní umě-
lecké školy Jižní Město Malá parta a Jižní spojka, které tak připravily kvalitní hudební vystoupení. Děkuji tímto panu F. Hlucháňovi, řediteli 
ZUŠ Jižní Město, za skvělou spolupráci, paní M. Fišarové, vedoucí odboru územního rozvoje MČ, za nápad a myšlenku vytvořit takovéto 
místo k setkávání, zaměstnancům MČ a technikům za pomoc s organizací a všem přítomným za účast. Ze setkání byl pořízen audiovizuál-
ní záznam, který můžete zhlédnout kdykoliv online na Youtube kanálu MČ Praha 11.

Ve čtvrtek 17. června 2021 proběhlo řádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde se také projednávaly někte-
ré body související s Prahou 11. Konkrétně jsme např. získali finanční prostředky na rekonstrukci školního hřiště ZŠ K Milíčovu ve výši 
4 mil. Kč, projednával se také návrh memoranda o spolupráci ohledně výkupu a scelování pozemků v oblasti Trojmezí (území na pome-
zí Prahy 10, 11 a 15). Konkrétně to znamená, že bude možné prostřednictvím hlavního města Prahy získávat pozemky od soukro-
mých vlastníků s možností budoucího využití ke sportovním, volnočasovým aktivitám apod. Osobně návrh memoranda o Trojmezí mezi 
hlavním městem Praha a třemi městskými částmi velmi vítám, zde také naleznete další informace: www.seznamzpravy.cz/clanek/
praha-schvalila-navrh-memoranda-s-mestskymi-castmi-o-trojmezi-167622

V TOP Hotelu Praha proběhlo také ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 9.00 zasedání zastupitelstva naší městské části. Celkem jsme projednali 
více než 40 bodů s tím, že se podařilo projednat a schválit i závěrečný účet MČ Praha 11. Jednání probíhalo až do ranních pátečních hodin, 
kdy jsme celé zasedání uzavřeli. Pokud budete chtít zhlédnout celé zasedání, lze záznam dohledat na webových stránkách MČ Praha 11 
v sekci „Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)“: www.praha11.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mc/

Dění v naší městské části můžete transparentně sledovat na webových stránkách a sociálních sítích, kde přinášíme pravidelně aktuál- 
ní informace.

Přeji vám krásné léto a Vaši dovolenou a 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

Zprávy z Rady MČ4

  
Prosba o pomoc v boji s vandalismem 

Vážení spoluobčané, obracíme se na vás 
s prosbou o pomoc v boji s vandalismem, 
k němuž v naší městské části došlo kon-
cem května. Konkrétně se jedná o nevrat-
né poškození pěti stromů v parku Křtinská, 

o němž nás včet-
ně fotodokumen-
tace informovala 
firma, která v par-
ku provádí údržbu.
Odbor životního 
prostředí Úřadu 
MČ Praha 11 řeší 
celou věc s Policií 
ČR, které by velmi 
pomohla součin-
nost veřejnos-
ti. Pokud tedy 

máte jakékoliv informace, které by mo-
hly vést k dopadení pachatele či zabránit 
opakování tohoto vandalství, neprodleně, 
prosím, kontaktujte náš odbor životního 
prostředí na tel. 267 902 333 nebo e-mai-
lu vyskocilm@praha11.cz a zároveň měst-
skou nebo státní policii.
Předem moc děkujeme!

  
Praha 11 podpořila projekt bezplatného 
doučování dětí Škola po škole 

Zastupitelstvo jedenácté městské části 
schválilo v červnu poskytnutí dotace or-
ganizaci YMCA Praha ve výši 60 000 Kč 
na zajištění bezplatného doučování dětí 
v rámci projektu Škola po škole. Projekt 
vznikl již v roce 2014 na základě poptáv-
ky samotných dětí, jejich rodičů a institu-
cí působících v Praze 11 a od roku 2015 
funguje celoročně, s plně využitou kapa-
citou. Dotace bude použita na doučová-
ní dětí, které se setkávají s neúspěchem 
ve škole, a to především z důvodu speci-
fických poruch učení, poruchy pozornos-
ti či jiného mateřského jazyka. Kapacita 
projektu je maximálně 12 doučovaných 
v daný moment a probíhá primárně indi-
viduálně, pouze v odůvodněných přípa-
dech skupinově.

Dovolujeme si vás informovat, že 
vybrané činnosti Odboru dopravy 
Úřadu MČ Praha 11 nyní fungují na 
nové adrese Anny Drabíkové 534/3, 
Praha 4 (bezbariérový vchod je vedle 
lékárny Dr. Max). Konkrétně je zde 
zpracovávána následující agenda:

• Místní poplatky za užívání 
veřejného prostranství

• Správa pozemních komunikací
• Zvláštní užívání pozemních 

komunikací – vyhrazené 
parkovací stání pro osobní 
vozidlo držitele průkazu ZTP 
nebo ZTP/P

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu 
od 8:00 do 17:30 hodin. Děkujeme 
za pochopení.

  
Prahu 11 navštívila Mgr. Milena 
Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální 
politiku a zdravotnictví 

Začátkem června navštívila naši měst- 
skou část radní hl. m. Prahy pro sociální poli-
tiku a zdravotnictví Mgr. Milena Johnová 
(PRAHA SOBĚ), aby se seznámila s nabíd-
kou sociálních služeb Prahy 11 a aktuál-
ními projekty v sociální oblasti. Součástí 
návštěvy paní radní byla prohlídka objek-
tu Vejvanovského, který čeká přestavba 
na domov seniorů pro 32 klientů a odleh- 
čovací službu, a bezbariérového domu 
v Petýrkově ulici. Odpoledne v Praze 11, 
kterým paní radní provázeli starosta naší 
městské části Jiří Dohnal (Piráti), radní pro 
sociální věci a zdravotnictví Ing. Petr Jira-
va (ANO) a ředitel Jihoměstské sociální 
a.s. Ing. Jan Schneider, pak završilo set-
kání s klienty Domova pro seniory Jižní 
Město v Janouchově. „Návštěvou paní 
Johnové, která zavítala na naši měst- 
skou část, jsme samozřejmě poctěni. Vzá-
jemně jsme se utvrdili v tom, že projekty 
v sociální a zdravotní oblasti budeme ve 
vzájemné spolupráci i nadále rozvíjet," uve- 
dl starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti).

  
Výsledky dotačních programů Prahy 11 
v oblasti sociální, zdravotní a oblasti 
protidrogové politiky na rok 2021 

Na svém červnovém zasedání schváli-
lo zastupitelstvo jedenácté městské čás-
ti poskytnutí dotací na podporu projektů 
v dotačních programech Prahy 11 na rok 
2021 v sociální a zdravotní oblasti a oblasti 
protidrogové politiky. Do dotačního progra-
mu v sociální oblasti bylo zařazeno 61 řád-
ně podaných žádostí o dotaci, z nichž byla 
jedna žádost pro formální nedostatky vyřa-
zena. Mezi žadatele bude z rozpočtu měst-
ské části rozdělena částka 1 950 000 Kč. 
Do dotačního programu v oblasti zdra-
votnictví bylo zařazeno 6 žádostí, na 
základě nichž bude mezi žadatele rozděle-
no 125 000 Kč. Do dotačního programu 
v oblasti protidrogové politiky bylo rovněž 
zařazeno 6 žádostí, které budou satu- 
rovány celkovou částkou 75 000 Kč.

  
Závěrečný účet a plnění finančního plánu 
hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 
2020 

Na zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 11 byl dne 10. 6. 2021 projednán 
a schválen Závěrečný účet a plnění fi-
nančního plánu hospodářské činnosti měst-
ské části (č. usnesení 0003/20/Z/ 2021): 
dle zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů je vyvěšen na elektro- 
nické úřední desce v úplném znění. Součástí 
usnesení je schválení celoročního hospo- 
daření MČ Praha 11 za rok 2020 s výhra-
dou, na základě výroku auditora. Jedná se 
o výrok vycházející ze zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020, 
která je součástí předmětného materiálu. 
Hospodaření MČ Praha 11 za rok 2020 

Máte zájem o práci člena okrskové 
volební komise?
Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, ve dnech 8. října od 
14.00 hod. do 22.00 hod. a 9. října 
2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Zájemci o práci v komisi se mohou 
přihlásit písemně na adrese:
Úřad MČ Praha 11 – odbor vnitřních 
věcí, Ocelíkova 672/1, Praha 4 – 
Háje. E-mail: volby@ praha11.cz

Osobně nebo telefonicky na adrese:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitř-
ních věcí, oddělení evidence obyva-
tel a osobních dokladů (bílá budova 
– pasy, občanky). Vidimova 1324/4, 
Praha 4 – Chodov, Alena Henychová, 
tel: 267 902 391, Bc. Alena Krame-
šová, tel.: 267 902 386

Odměna za práci v okrskové volební 
komisi je stanovena vyhláškou Minis-
terstva vnitra č. 233/2000 Sb., a činí 
1800 Kč pro člena, 2100 Kč pro mís-
topředsedu a 2200 Kč pro předsedu 
okrskové volební komise.

vykazuje přebytek ve výši 13,17 mil. Kč. 
Celkové rozpočtové příjmy byly naplněny 
na 816,12 mil. Kč, tj. 96,85 % upraveného 
rozpočtu. Celkové rozpočtové výdaje byly 
profinancovány ve výši 802,95 mil. Kč, 
tj. 73,79 % upraveného rozpočtu. Za rok 
2020 byl účetně vykázán hospodářský 
výsledek před zdaněním – zisk ve výši 
44,31 mil. Kč. Celkové výnosy byly napl-
něny na 138,34 %, tj. o 67,2 mil. Kč více 
oproti upravenému finančnímu plánu 
(UFP), a celkové náklady byly naplněny na 
114,10 %, tj. o 24,5 mil. Kč více oproti UFP.
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Co čeká naše školy a školky přes léto?
Milí sousedé, začalo léto a s ním i opravy a rekonstrukce v našich 
školách a školkách. Letos jich je ale mnohem méně, než bychom 
si já, ředitelé, učitelé i děti přáli. Bohužel se zde naplno projevily 
ekonomické důsledky koronavirové pandemie, která vedla 
k výrazným výpadkům příjmů do rozpočtu naší městské části. 

Většinu oprav tak financujeme z takzva-
né vedlejší hospodářské činnosti, což je 
zjednodušeně řečeno především výnos 
z nájemného. Velkou část z něj získá 
městská část každoročně díky pronájmu 
sportovišť, bazénu, ale také nejrůznějších 
nebytových prostor, jako jsou restaurace, 
kadeřnictví, obchody apod. Tyto provozy 
však byly poslední rok spíš zavřené než 
otevřené, a žádné velké příjmy tím pá-
dem Praze 11 nepřinesly. I přesto máme 
letos v plánu realizovat minimálně násle-
dující investiční akce:

• Dokončení přístavby nového křídla 
Starochodovské školy (ZŠ Květno-
vého vítězství 57), které v září slav-
nostně otevřeme!

• První etapa zateplení ZŠ Ke Kate-
řinkám, což je poslední ještě ne-
zateplená škola na Jižním Městě. 
V době, kdy vyjde toto číslo Klíče, 
by již měla být ukončena soutěž na 
zhotovitele a probíhat příprava na 
realizaci.

• Rekonstrukce a rozšíření výdejny 
stravy v ZŠ Mikulova. Jde o akci, 
která byla mnoho let odkládána, 
proto se do ní chceme konečně pus-
tit. Ve škole zároveň dojde k rekon-
strukci části sociálních zařízení.

• Výměna PVC a vymalování tříd v ZŠ 
Jírovcovo náměstí.

• Vymalování tříd v ZŠ Mendelova.
• Částečná výměna osvětlení pavilo-

nu A v ZŠ Pošepného náměstí.
• Vymalování tříd a chodeb v ZŠ 

K Milíčovu a oprava multifunkčního 
sportovního hřiště v areálu školy.

• Doplnění chladicí jednotky VZT ve 
školní kuchyni ZŠ Ke Kateřinkám.

• Rekonstrukce basketbalového hřiš-
tě v areálu ZŠ Campanus.

• Oprava prádelny, sprch a WC v MŠ 
V Benátkách. 

• Vymalování objektu MŠ Blatenská.

Věřím, že se nám tyto akce podaří do 
září zdárně dokončit a jihoměstským dě-
tem se bude v novém školním roce zase 
o něco lépe učí. Kromě oprav ve školách 
a školkách nás pak v létě čeká ještě celá 
řada dalších investičních akcí, například: 

• Oprava střechy v KC Zahrada. 
• Renovace schodiště vedoucího od 

benzinky na pochozí zónu Háje, 
včetně opravy hydroizolace střechy.

• Rekonstrukce elektroinstalace v ob-
jektu Láskova 1803, který využívá 
Fond ohrožených dětí Klokánek.

• Realizace hned několika vítězných 

návrhů z participativního rozpočtu, 
konkrétně návrhu č. 22 Fitness hřiš-
tě u Kunratického lesa, návrhu č. 34 
Prolézačka pro školáky a návrhu 
č. 36 Hřiště pro starší děti.

• Rekonstrukce sociálního zázemí 
v objektu domova s pečovatelskou 
službou v Šalounově.

• Výstavba zázemí pro sportoviště 
v Schulhoffově.

Na závěr bych vám všem rád popřál krás-
né a pokud možno klidné léto plné slunce 
a odpočinku, zasloužíte si ho! A pokud 
budete mít jakýkoliv podnět, nápad, do-
taz nebo stížnost, neváhejte se mi ozvat 
na e-mail prokopo@praha11.cz nebo fa-
cebook, společně to vyřešíme. 

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek,  

investice a podporu 
podnikání

Praha 11 stále rozšiřuje svou sportovní a volnočasovou vybavenost
V prvním pololetí roku 2021 se nejdří-
ve dostalo na nové volnočasové aktivi-
ty v podobě minirampy a modulárního 
pumptracku v nově vznikajícím volnoča-
sovém areálu při Základní škole Kupecké-
ho (tzv. VAK), který si během krátké doby 
získal velké množství uživatelů. VAKu 
jsme zároveň pořídili i vlastní logo, a to 
formou soutěže mezi místními umělecký-
mi školami.

Následně jsme se zaměřili na dlouhodo-
bé požadavky místního oddílu lakrosu, 
který na Jižním Městě působí přes 30 let. 
V první řadě byla realizována tréninková 

lakrosová zeď u sportovní haly Jižní Měs-
to, která zlepší tréninkové možnosti pro 
boxlakros, jenž má zázemí právě na zdej-
ší sportovní hale. Zároveň došlo k za-
ložení nového tréninkového hřiště pro 
fieldlakros na pozemku při Základní škole 
K Milíčovu, které by mělo být oddílu k dis-
pozici od podzimu tohoto roku.

V různém stádiu projektové přípravy jsou 
pak i další projekty. 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas
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Výstavba lázeňského zařízení u Hostivařské přehrady – 
představení projektu
Území mezí Hostivařskou přehradou a ulicí Výstavní je dlouhodobě 
předmětem snah o realizaci různých investičních záměrů. Pozemky se 
prostřednictvím restitucí dostaly do rukou soukromých vlastníků, a tak 
možnost ovlivnit podobu případných budoucích investičních záměrů má Praha 
a městská část Praha 11 především prostřednictvím územního plánu. 

Ten na tomto území předpokládá jen vel-
mi omezenou možnost výstavby, a to 
především staveb sloužících pro spor-
tovní využití. V minulosti se objevilo více 
snah, jak tento stav změnit a prostřed-
nictvím změn územního plánu realizovat 
na tomto území velké investiční projekty, 
především bytové výstavby. Několik stu-
dií, které sloužily jako podklad pro prezen-
taci takovýchto záměrů, jsem našel v ma-
teriálech svých předchůdců. 

I za mého působení se objevil investor 
s podobným záměrem, který předpoklá-
dal výstavbu několika až 11podlažních 
objektů na pozemcích nad Hostivařskou 
přehradou podél ulice Výstavní. Upozornil 
jsem ho, že návrh změny územního plánu, 
který by takovouto výstavbu umožnil, ne-
mohu podporovat. Pokud žádost o tuto 
změnu ú. p. přeloží, nechám ji projednat 
poradními orgány, protože to jsem povi-
nen, ale radě a zastupitelstvu budu před-
kládat návrh, kterým tyto orgány vysloví 
s navrhovanou změnou nesouhlas. Inves-
tor po tomto rozhovoru pravděpodobně 
svůj úmysl přehodnotil a žádost o změnu 
ú. p. nepředložil. 

Jsem si ale vědom toho, že tlak na ně-
jaké vyřešení tohoto území bude po-
kračovat i v budoucnosti, a proto mne 

zaujal návrh majitele a provozovatele 
Lázní Bohdaneč. Na výstavbu lázeňské-
ho areálu. Podle této prezentace by se 
mělo jednat o zařízení poskytující služ-
by lázeňského a rehabilitačního charak-
teru. Investor by revitalizoval v dnešní 
době poměrně hodně zanedbaný pro-
stor mezi ulicí Výstavní a Hostivařskou 
přehradou. Tento prostor by získal po-
dobu parku, který by byl veřejnosti ote-
vřený a zachovával by možnost průcho-
du územím. Zařízení by bylo zaměřeno 
především na poskytování služeb pro re-
habilitaci pohybového ústrojí, např. po 
operacích po úrazech. Součástí areálu by 
byly i ambulance praktických lékařů, a to 
nejen těch, jejichž specializace souvisí se 
zaměřením lázní, ale i těch, kteří chybí na 
území Jižního Města s ohledem na po-
třeby obyvatel naší městské části. Areál 
by dále zahrnoval oblast zaměřenou na 
sport, především koupaliště s venkov-
ními i vnitřními bazény, jehož součástí 
by podle předběžných jednání mohl být 
i 50m bazén. V této části areálu se před-
pokládá i fotbalové hřiště, ale podle prv-
ních jednání je možné, pokud o to měst-
ská část požádá, změnit fotbalové hřiště 
na sportoviště pro jiné sporty. V areálu 
by měl být i sál pro kulturní akce sloužící 
nejen potřebám pacientů, ale i veřejnos-
ti. Dopravní terminál (dnešní obratiště 

autobusů) by měl být revitalizován, aby 
poskytoval zázemí řidičům autobusů 
a získal podobu odpovídající 21. stole-
tí. Parkování pro pacienty a klienty láz-
ní bude pod objekty, na povrchu by pak 
mělo být parkoviště pro návštěvníky 
koupaliště, sportovišť a parku. Ve hře je 
i myšlenka spojit oba břehy přehrady plo-
voucí lávkou. Zajímavým prvkem celého 
areálu je rozhledna, z nichž bude možné 
si prohlédnout nejen areál lázní, ale celé 
údolí Hostivařské přehrady. 

V souvislosti s tímto projektem jsem za-
znamenal fámy, že zařízení bude sloužit 
pouze klientům, kteří si péči zaplatí. Ověřil 
jsem si u investora, že se jedná o neprav-
divou informaci, provozovatel má smlou-
vy se zdravotními pojišťovnami, a služeb 
zařízení tedy mohou využívat všichni, 
kdo mají zdravotní pojištění. Stejný režim 
bude platit, pokud jde o ambulantní péči, 
tedy pro pacienty lékařských ordinací pů-
sobících v rámci plánovaného zařízení.

Tento projekt mně osobně připadá jako 
smysluplné využití oblasti nad Hostivař-
skou přehradou, ale samozřejmě jej pro-
jednají orgány městské části a teprve ony 
rozhodnou, zda projekt bude mít podpo-
ru MČ Praha 11. Studii projektu naleznete 
na: https://www.praha11.
cz/medicalspa

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj

A – terminál mhd a služby
B – odborný léčebný ústav a ambulantní péče
C – klinika diagnostiky a rehabilitace
D – bazény a koupaliště
E – sportoviště
F – spa a wellness
G – medical spa
H – park
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Výsledky designérské soutěže o návrh loga VAKu
Když se na naší městské části zrodily první úvahy o pořízení 
pumptracku a minirampy, nikdo nečekal, jaký ohlas to nejen 
na Jižním Městě, ale i za hranicemi Prahy vzbudí. 

To nás motivovalo a začali jsme rozvíjet 
plány, jak tzv. VAK (Volnočasový areál 
Kupeckého na Hájích u Modré ško-
ly) co nejvíce vylepšit. Kromě budoucí-
ho doplnění o další sportovní a adrena-
lin prvky a vybudování zázemí jsme se 
rozhodli, že si VAK zaslouží i něco víc – 
a to svou vlastní vizuální identitu. Pro-
to jsme v rámci aktivit Zdravé Prahy 11 
oslovili jihoměstské školy s výtvarným 

zaměřením a vyzvali studenty, aby 
se zapojili do naší designérské soutě-
že o návrh loga, které by tento areál 
reprezentovalo. 

Do soutěže přišlo neuvěřitelných 70 ná-
vrhů, a tak to hodnoticí komise opravdu 
neměla lehké. Až po druhém kole hlaso-
vání bylo jasné, kdo získal 1., 2. a 3. mís-
to. Navíc se komise rozhodla udělit ještě 

tři zvláštní odměny za další zdařilá loga. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhlo v úterý 8. června v Kulturním 
centru Zahrada. 

Všem oceněným ještě jednou gratuluje-
me (všechny návrhy si můžete blíže pro-
hlédnout na webu zdrava.praha11.cz 
nebo na FB stránce Zdravé Prahy 11) 
a ostatním soutěžícím moc děkujeme za 
účast.

Ing. arch. Kristýna Jirsová 
koordinátorka Zdravé Prahy 11

OCENĚNÍ:

1. místo – Sofie Militká
Michael – Střední škola reklamní 
a umělecké tvorby 

ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA (BEZ URČENÍ POŘADÍ): 

Lenka Dostálová, Akademie Michael – Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby
Ekaterina Miachina, Orange Factory – Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy
Natálie Tůmová, Akademie Michael – Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby

2. místo – Aneta Prostecká
Akademie Michael – Vyšší odborná  
škola reklamní a umělecké tvorby 

3. místo – Jan Fulín
Michael – Střední škola reklamní 
a umělecké tvorby 

Nová herní soustava na dětském hřišti Chalupkova
Jak vidíte z fotografie, na dětském 
hřišti jsme dle plánu dokončili instalaci 
nové herní soustavy. Máme radost 
z toho, že při našich návštěvách vidíme, 
že ji děti již intenzívně využívají. 

V minulých dnech již pracovníci Jihoměst-
ské majetkové přidali chybějící plotové 
díly a tím plot okolo celého hřiště uzavře-
li. Poslední plánované úpravy se budou 
týkat lepšího rozmístění laviček, jejich na-
tření a drobných vylepšení povrchového 
materiálu v okrajových částech hřiště. 

Parní čištění dětských hřišť

Vzhledem ke koronavirové situaci jsme 
během zimy i celého jara pravidelně dez-
infikovali naše dětská hřiště s cílem co 
nejvíce omezit případné šíření covidu bě-
hem návštěv těchto hřišť. 

V posledních týdnech navíc provádíme in-
tenzívní čištění všech našich 70 dětských 

hřišť od graffiti a jakýchkoliv dalších ne-
čistot, a to za pomoci páry a násled-
né dezinfekce. V příštím roce plánujeme 
toto čištění opět zopakovat.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí



 

Díky žákovskému parlamentu  
ze ZŠ Pošepného máme na Roztylech oceán
V létě uplyne rok od okamžiku, kdy 
se městská část Praha 11 rozhodla 
podpořit rozvoj demokratické kultury 
na našich základních školách. Pro 
zapojené základní školy Prahy 11 jsme 
z Magistrátu hlavního města Prahy 
získali dotaci ve výši 9 004 375 Kč 
a s projektem jsme vstoupili do škol. 

Po sérii vstupních evaluačních setkání se 
všemi aktéry školního života, tedy žáky, pe-
dagogy, rodiči, členy školské rady a vede-
ním školy, jsme přistoupili ke konkrétním 
krokům podpory. Je zcela na rozhodnutí 
jednotlivých školních týmů, jakým směrem 

se rozhodnou své demokratické kompeten-
ce dále rozvíjet. 

Podchod září novými barvami

Příkladem dobré praxe je výmalba pod-
chodu nedaleko autobusové zastávky Dě-
dinova, kterou si vzali na starost členové 

žákovského parlamentu ze ZŠ Pošepné-
ho náměstí. Začátkem loňského listopadu 
mě oslovili žáci Nicole s Davidem se žádos-
tí o bližší informace k výmalbě podchodu 
v ulici Ryšavého, o které se dočetli právě 
v Klíči. S radním Martinem Duškou jsme za-
štítili tento školní projekt a zajistili jsme fi-
nancování. Díky mimořádnému příspěvku 
ve výši 50 000 Kč mohli žáci nakoupit malíř-
ské potřeby a po fázi příprav a intenzivních 
jednání se v polovině června pustili do ma-
lování. Zvolili motivy mořského světa a ve 
spolupráci s Magenta Experience Centre 
navrhli šablony. Projekt Malujeme podchod 
zdokumentovali žáci na sociálních sítích, je-
jich výstupy najdete na facebooku a insta-
gramu. Díky školnímu projektu prohloubili 
žáci dovednost pracovat v týmu a také ko-
munikovat s partnery, jako je městská část 
Praha 11. 

Kultivace vztahů mezi  
školou a vnějším prostředím

Participace na školních projektech, kte-
ré pomáhají vylepšovat prostředí ve ško-
le nebo v jejím okolí, je jednou z možných 
klíčových aktivit podporujících rozvoj škol-
ního klimatu. Schopnost reagovat na stav 
okolí a snaha měnit ho k lepšímu jsou pro 
žáky přirozeným cílem a posilují jejich po-
cit, že jsou součástí širšího systému. Kaž- 
dá z našich základních škol je něčím jedi-
nečná a já se těším, s jakými dalšími pro-
jekty naše školy přijdou.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství
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Aktuality z dopravy
O letošních prázdninách proběhne dlouho očekávaná demolice pěších lávek 
přes ulice Opatovská a V Jezírkách. Se společností TSK, a. s., (dále jen 
TSK) jsme se domluvili na pracovním postupu, kdy zmíněné komunikace 
budou v rámci jednoho víkendu uzavřeny. Během dalších demoličních 
prací budou komunikace v provozu. Ulice Opatovská bude ve stejném 
dopravním režimu jako během demolice lávky u polikliniky Opatovská. 
Objízdná trasa autobusových linek povede ulicí Hviezdoslavova.

Obyvatelé bytových domů napojených na 
ulice V Jezírkách a Jeřábkova budou mu-
set o víkendu přeparkovat svá auta do 
jiných ulic. Dopravní obslužnost u těch-
to ulic bude povolena pouze pro držitele 
průkazu ZTP a složkám IZS. 

Během psaní tohoto textu probíhá veřejná 
soutěž na zhotovitele demolice, proto zde 
není uvedeno přesné datum. Jakmile TSK 
tuto soutěž dokončí, bude datum v časo-
vém předstihu předáno všemi komunikač-
ními kanály MČ Praha 11, včetně informač-
ních cedulí poblíž zmíněných lávek.

U tématu spolupráce s TSK ještě zůsta-
neme. V rámci jednání o přestavbě kři-
žovatky Chilská x Opatovská se podařilo 

nalézt způsob, jak zajistit financování 
stavby tak, aby úprava křižovatky pro-
běhla ještě v tomto roce. Pro naši radni-
ci je tato investice ze strany hl. m. Prahy 
prioritou.

Též jsme obhájili před vedením TSK ideo-
vou studii na zkapacitnění parkoviště 
Radimovická.

V letošním roce se konečně podařilo 
zpustit projekt kompletního pasportu ko-
munikací na území MČ Prahy 11. Nový 
pracovník úřadu bude procházet ulicemi 
s cílem hledání běžných poškození vozo-
vek a chodníků, bude provádět revizi sta-
vu nástupních ploch pro hasiče a navrho-
vat nová bezbariérová opatření. Všechny 

věci budou rovnou propisovány do vnitř-
ních IT systémů TSK. 

Se společností PRE Distribuce, a. s., po-
kračujeme v rozvíjení elektromobility 
v Praze 11. V oblasti Hájů získá veřejné 
osvětlení infrastrukturu pro budoucí osa-
zení nabíječkami pro elektromobily. Řidiči 
se nemusí bát o snížení parkovací kapaci-
ty ulic, nebude vyznačeno vyhrazené par-
kování pro elektromobily.

Pro cyklistky připravujeme ve spoluprá-
ci s hl. m. Prahou pilotní projekt veřejné 
kolárny u metra Opatov. Pokud projekt 
bude vyhodnocen jako úspěšný, budeme 
bojovat za rozšíření na zbylé stanice me-
tra na území MČ Praha 11.

Zároveň vám chci popřát 
hezké prožití dovolené.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu  
a otevřenou radnici

Martin Duška: Jsem 
rád, že se akci podařilo 

zorganizovat. U TSK, a. s., 
jsme objednali podkladovou 
barvu dle přání žákovského 

parlamentu. Zároveň 
chci poděkovat paní Dr. 

Sylvii Dusilové-Sulkové za 
propojení a výpomoc při 

zrealizování projektu. 
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Městská část Praha-Újezd naposledy v Klíči
Vážení čtenáři, spoluobčané z městské 
části Praha-Újezd, sousedé z městské 
části Praha 11,

rádi bychom se s vámi touto formou na 
stránkách měsíčníku Klíč rozloučili. Téměř 
20 let městská část Praha-Újezd infor-
movala na jedné tiskové straně ve zpra-
vodaji městské části Praha 11 Klíč o dění 
na svém území, o významných událos-
tech v městské části a o plánovaných in-
vestičních a kulturních akcích. 

Proč končíme? Důvodem je skutečnost, 
že městská část vydává svůj Zpravo-
daj, kde má více prostoru pro informo-
vání spoluobčanů, obsáhleji zde informu-
je o společenském a spolkovém životě, 
o historii, tradicích a rozvoji městské čás-
ti, o příspěvkových organizacích a zejmé-
na o plánovaných a ukončených investič-
ních akcích a o kulturních a sportovních 
akcích. V současnosti Zpravodaj vychází 

3x ročně s tím, že do budoucna ho plánu-
jeme vydávat jako čtvrtletník. Dalším dů-
vodem jsou naše zkušenosti, které uka-
zují, že na zveřejněné informace v Klíči 
reagují zejména obyvatelé městské části 
Praha 11, kteří se dožadují služeb a na-
bídek, které jsou na stránce prezentová-
ny a jsou určeny zejména pro obyvatele 
Újezdu. Ohlasy od obyvatel naší městské 
části jsou minimální. Navíc se v mnoha 
případech informace v obou periodikách, 
Zpravodaji i Klíči, opakovaly.

Jelikož vždy byl, je a bude Klíč Prahy 11 
důležitým informačním zdrojem pro oby-
vatele Újezdu i Kateřinek, budeme ho po 
dohodě s vedením městské části Pra-
ha 11 i nadále, bez újezdské stránky, dis-
tribuovat do přístupných schránek obča-
nům naší městské části. 

Na přípravě újezdské stránky se za ty 
roky podílelo mnoho kolegů z úřadu 

i z vedení městské části, za což jim pa-
tří velké poděkování. Děkujeme za pří-
zeň i vám všem, kteří jste naši stránku 
v Klíči četli. Věříme, že i nadále budete 
sledovat naše informace publikované ve 
Zpravodaji městské části Praha-Újezd, 
který si kromě tištěné formy můžete 
prohlédnout na webových stránkách 
také v elektronické verzi. Aktuální infor-
mace dále zveřejňujeme na webu měst-
ské části www.praha-ujezd.cz, na fa-
cebooku městské části facebook.com/
MestskacastPrahaUjezd, v aplikaci  
pro chytré mobilní telefony Adam a na 
devíti informačních vývěskách, které 
jsou rozmístěny po celém území měst-
ské části. 

Přejeme vám hodně zdraví a krásné léto 
plné odpočinku a příjemných zážitků.

 Za městskou část Praha-Újezd 
 Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

Ukradená květinová výzdoba 

Jak jsem již psala v předchozím čís-
le Klíče, rozhodli jsme se rozšířit kvě-
tinovou výzdobu na Kateřinském 
i újezdském náměstí. Dnes bych se 
ráda zamyslela nad tím, co některé 
občany svádí k tomu něco si z květin 
odnést domů. Velice mě mrzí, že se 
toto stalo na Kateřinském náměstí. 
Jedna maceška stojí cca 14 Kč, po-
mněnka 25 Kč. Domnívám se, že se 
nejedná o tak vysoké částky, které by 
si někdo nemohl dovolit za květiny 
utratit. Takto pouze nenechavec zka-
zil snahu udělat městskou část hezčí 
pro místní obyvatele.
Prosím, nechte květinovou výzdo-
bu růst tam, kde dělá radost všem, 
a ne pouze u vás na zahrádce nebo 
balkonu. 
Doufám, že při dalším zalévání v ná-
dobách nenajdeme zase jenom důlky 
po odcizených květinách.
Přeji vám, vážení spoluobčané, krás-
né léto a příjemně strávené chvíle 
třeba u nově vysázeného květináče 
v Kateřinkách či v Újezdu.
 Jana Draštíková, místostarostka

Májová veselice 
14. ročník májové veselice se uskutečnil 
v sobotu 29. května po dlouho očekáva-
ném rozvolnění protiepidemických opat-
ření. Při vstupech bezpečnostní agentura 
upozorňovala návštěvníky akce na jejich 
dodržování.

Veselici tradičně moderoval Jiří Vo-
tava mladší. Program byl zahájen 
ve 14.15 hodin muzikálovou pohádkou, 
kterou si všechny přítomné děti užily. Mi-
lovníci tvrdší rockové hudby si mohli po-
slechnout skvělé vystoupení skupiny AC/
DC Tribute. Májovou veselici obohatil 
svým uměleckým projevem imitátor Petr 
Jablonský. 

Letošní májka byla bezmála 20 m vysoká 
a její tradiční kácení proběhlo z bezpeč-
nostních důvodů netradičním způsobem. 
Člen dobrovolných hasičů po žebříku vy-
lezl cca do 6m výšky a uvázal kolem kme-
nu horolezecké lano, které při samotném 
kácení pomohlo májku bezpečně položit 
do malého vymezeného prostoru. Májka 
byla vydražena za 17 tisíc Kč. Finanční 
prostředky budou použity na částečnou 
úhradu nákladů spojených s plánovaným 
předvánočním výletem na adventní trhy 
do Německa. 

Tak jako každý rok program májové ve-
selice uzavřela skupina Horváth Band, 

která přítomným hrála do pozdních noč-
ních hodin.

 Václav Drahorád, starosta

Den bez aut 2021
V rámci Evropského týdne mobility uspo-
řádá městská část Praha-Újezd v sobotu 
18. září 2021 Den bez aut. Rozsah akcí 
bude podobný jako v loňském roce, stě-
žejním tématem bude bezemisní dopra-
va pro všechny.

Doufáme, že si kaž-
dý v pestrém pro-
gramu vybere něco 
zajímavého. 

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční
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CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Důkladně po Kladně
Dne: 26. 7. 2021 (pondělí)
Odjezd: z Masarykova nádraží v 9:32, příjezd do Kladna 
10:25, (pokud se nevejdeme do vlaku, druhá část lidí 
jede spěšným v 10:02, příjezd 10:43). 
Trasa: cca 50 km: Kročehlavy, Dubí, Vrapice, Ferdi-
nandka, Švermov, zámek, Libušín, K. Žehrovice, Sletiště, 
Kročehlavy, vlakem zpět do Prahy. 
Víte, co znamená název Kročehlavy? Věštila Libuše 
slávu Prahy v Libušíně? Kdo tady „zapomněl” med-
vědy? Proč se běhá do Liptákova s kufrem? Víte, 
co to je žehrák? A co Váňův kámen? Co uvi-
díte u Turynského rybníka? Trasou, která je 
rájem cyklistů, vás provede Mirja. Přibalte 
náhradní duši, do vlaku dle epidemiolo-
gické situace respirátor.

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

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO, 
SLUNÍČKO A POHODU

Kontakt pro dotazy v pracovní dny 
pondělí–pátek 8:00–14:00  
tel.: 724 603 317, 771 136 484  
(e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz).
Účast na inzerovaných akcích je na 
vlastní nebezpečí, organizátor nepřebí-
rá zodpovědnost za zdraví, život či ma-
jetkovou újmu. Svůj nesouhlas s po-
řizováním fotografií či videí vyjádřete 
prokazatelně před zahájením akcí. 

Obnovení zvýhodněného vstupného v plaveckém bazénu Jedenáctka VS 
V souladu s usnesením vlády ČR o uvolňování opatření byl od 5. 6. 2021 obnoven 
provoz bazénu za dodržování hygienických pravidel a opatření.
Kdo může využít dotované plavání:
Senioři 65+ s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 11 (Chodov, Háje), kteří se 
v recepci/pokladně plaveckého areálu prokáží občanským průkazem. 
Osoby zdravotně postižené s tělesným handicapem – držitelé průkazu ZTP/P 
pouze s doprovodem a po předchozí rezervaci 9:00–10:00 h na tel. č.: 226 801 
290/299 (průkaz s sebou k ověření).
Zakoupit dotovanou vstupenku ve výši 40 Kč (60 + 20 minut) lze v časovém rozme-
zí od 12:30 do 13:30 hodin. 

Plavání v tomto režimu je možné ve všední dny v rozpětí 2 hodin, tj. od 12:30 do 
14:30 hodin.

Zážitkové výlety na kole 
Naši zdatní cyklisté, které láska ke kolu stmelila v úžasnou partu, se nemohli dočkat, 
až zase společně vyjedou na výlety s Mirjou. Ta pro ně připravuje velmi zodpověd-
ně nejen všechny trasy, ale také obohacuje výlety povídáním o zajímavých místech 
a kuriozitách. Všichni se vrací příjemně unaveni a s dobrým pocitem, že zvládli dal-
ší výzvu. 

O tom, že jsou všichni ve skvělé kondici, svědčí fakt, že běžně ujedou 50 až 70 km. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Stromovka, majestátní 
zelený komplex

Dne: 13. 7. 2021 (úterý) 
ve 14:00 hodin u vchodu na 
Výstaviště
17. 7. 2021 (sobota) ve 14:00 hodin 
u vchodu do areálu Výstaviště
Stromovka, původně Královská obo-
ra, zelený komplex typu anglické za-
hrady a svou rozlohou je mezi praž-
skými zahradami největší. První 
zmínky o ní pocházejí již ze 13. sto-
letí z doby vlády Přemysla Otaka-
ra II. Sloužila k panským kratochvílím 
a postupně docházelo k její kultivaci 
obory. Její rozvoj nastal za vlády cí-
saře Rudolfa II., kdy byla zavlažová-
na vodou z Vltavy více než kilometr 
dlouhou Rudolfovou štolou. Vznikl 
tak vodní systém čtyř rybníků vzájem-
ně propojených umělými kanály. Ten-
to projekt vytvořil oboře vlastní vodní 
hospodářství, což umožnilo zarybnění 

a chov vodního ptactva. Bylo vy-
stavěno nové stavební zázemí – 

Dolní letohrádek a Císařský 
mlýn. Obora byla postupně 
kultivována k loveckým a zá-
bavným účelům panstva.
Třicetiletá válka se na Stro-

movce tragicky podepsala, až 
v 17. st. začala její postupná 
obnova. Byla cestami pro-
pojena s Pražským hradem 
a stala se nedílnou součástí 
velké Prahy. Na konci 19. st. 
byl otevřen první komerční 
objekt – Šlechtova restau-
race, která se stala vyhle-
dávaným místem rodinných 
výletů i společenských či 

obchodních setkání. Na procházku 
s vámi se těší paní Jelena.

CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Do Mělníka k soutoku
Dne: 23. 8. 2021 (pondělí)
Sraz: 10:00 v hale metra C Letňany 
Délka trasy: 50 km
Trasa: Letňany, Měšice, Lobkovice, Neratovice, Mělník, Hořín, vlak z D. Beřkovic 
do Prahy. 
Víte, na který zámek se přiženil Palacký? Kde je Kamenná kniha? Znáte měšické 
Versailles? Kde je nejširší studna v ČR a unikátní zdymadlo Hořín? Chcete se ko-
chat pohledem na Říp, vinice a slavný soutok? Trasou vás provede Mirja. Přibalte 
náhradní duši a podle epidemiologické situace respirátor do vlaku.
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KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Letenské sady
Kdy: 10. 8. 2021 (úterý) ve 14:00 hodin, 14. 8. 2021 (sobota) v 10:00 hodin
Sraz: u zastávky tramvají č. 1, 8, 12, 25, 26 „Sparta“
Park na Letné byl založen ve druhé polovině 19. st. podle projektu B. Wünschera 
a J. Braula. Název je odvozen od slova Leteň, tj. Sluneční vrch.
Pro strategickou polohu sloužila Letenská pláň jako shromaždiště a tábořiště vojsk. Pro-
bíhaly zde také různé oslavy, jako např. korunovace Přemysla Otakara II. R. 1863 zde 
architekt Ignác Ullmann postavil Letenský zámeček – budovu ve stylu italské předměst-
ské vily, která stále slouží jako výletní restaurace. V těsné blízkosti zámečku stojí histo-
rická rarita, 100 let starý podlahový kolotoč z r. 1891. Dominantou západní části sadů 
je Hanavský pavilon postavený při příležitosti zemské jubilejní výstavy. Při stejné příle-
žitosti byla ve svahu zřízena lanová dráha navazující na Křižíkovu tramvaj na Výstaviš-
tě. V padesátých letech 20. st. se na Letnou lidé chodili dívat na tzv. „frontu na maso“ 
– 65 metrů vysoký pomník diktátora J. V. Stalina, který byl největší svého druhu v Ev-
ropě. Když vyšly najevo Stalinovy zločiny, byl pomník r. 1962 vyhozen do vzduchu. Dnes 
na jeho místě odpočítává čas metronom z dílny sochaře Vratislava Karla Nováka. Ještě 
mnohem více se dozvíte na procházce s paní Jelenou.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Bílá Hora, jak ji neznáte
Kdy: 14. 8. 2021 (sobota) ve 
14:00 hodin
Sraz: na konečné stanici tramvaje č. 22 
Bílá Hora
• „Bílá hora – národní tragédie, kde však 
naši předci vystavěli kostel Vítězné Pan-
ně Marii.
• V roce jejího výročí není lepšího mís-
ta, kde probrat onu národní tragédii, 
ale také si ukázat místo architektonické 
manýry, které patří k tomu nejkrásněj-
šímu, co renesanční architektura u nás 
zanechala.
• Nezapomene si připomenout jedno 
z míst, odkud proudila voda na Pražský 
hrad“.

Následující trasa – Kostel Panny Ma-
rie Vítězné, Bělohorská pláň (ty jsou od 
sebe kousek) a pak přímo k letohrádku 
Hvězda. Čeká vás příjemná procházka 
s paní Jelenou zhruba na dvě hodiny.

Na všechny procházky je nutná rezer-
vace míst formou sms zprávy nebo 
e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz

Domov pro seniory Chodov hledá do své ambulance praktického lé-
kaře na 1 až 2 dny v týdnu. Vhodné i pro lékaře v důchodu. V případě 
zájmu prosím kontaktujte personalistku Ing. Pavla ČERNOVICKÁ: tel.: 
267 907 431, 773 808 815, e-mail: pavla.cernovicka@seniordomov.cz. 
Děkujeme.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Vinohradské vily a park 
Grébovka

Dne: 17. 7. 2021 (sobota) v 10:00 
hodin
Sraz: na zastávce tramvaje č. 4, 22, 57, 
59 Jana Masaryka ve směru od náměs-
tí Míru
Královské Vinohrady mají několik pozo-
ruhodných vil, které vznikly buď histo-
rickým vývojem z viničních usedlostí, či 
byly založeny jako nové v době parce-
lace zdejších zahrad v 19. a 20. století. 
Naše vycházka povede magickou ob-
lastí okolí Grébovky – od rodného domu 
generála Eliáše na rohu ulic Francouz-
ské a Jana Masaryka, okolo několika za-
jímavých vil a usedlostí, zachovaných 
v původní podobě, včetně vily Osvěta, 
zvané Amerika, kde se narodil Jan Ma-
saryk. Zastavíme se u bývalé vozovny 
koněspřežky. Na konci vycházky se pro-
jdeme Havlíčkovými sady neboli Grébov-
kou, jejíž součástí je umělá krápníková 
jeskyně, vinice o rozloze 1,7 hektaru 
z doby Karla IV. a viniční altán původně 
postavený jako dobová herna pro ve-
řejnost. Na Grébovku zahradu překřtili 
Pražané po jejím zakladateli Moritzi Grö-
be, který zdevastovaný pozemek koupil 
a 17 let ho postupně kultivoval. Na kon-
ci roku 1888 to byla již zalesněná zele-
ná stráň s více než 120 druhy mnohdy 
exotických dřevin. Naše vycházka skon-
čí u vršovického nádraží, odkud se lze 
snadno dopravit kamkoliv. Na setkání 
s vámi se těší paní Jelena.

T Í S Ň O V Á
P É Č E

VYZKOUŠEJTE
SLUŽBU

ZDARMA 
NA 6 MĚSÍCŮ 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 

VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ

ANDĚL NA DRÁTĚ REALIZUJE PILOTNÍ
PROJEKT TÍSŇOVÉ PÉČE

MÁTE ZÁJEM SLUŽBU ZKUSIT NA 6 MĚSÍCŮ ZCELA ZDARMA? 
NEBO VÍTE O NĚKOM, KDO BY MĚL ZÁJEM? 

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ K PODMÍNKÁM SLUŽBY? 
PRO INFORMACE VOLEJTE NA LINKU PRACOVNICE ODBORU

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 267 902 156 NEBO PIŠTE 
NA MATYSOVAB@PRAHA11.CZ .

MÁTE OBAVY O ZDRAVÍ VAŠEHO BLÍZKÉHO, KTERÝ ŽIJE SÁM?

NENÍ JEN PRO SENIORY, ALE PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ SKUPINY, KTERÉ MOHOU TUTO

SLUŽBU POTŘEBOVAT V SOUVISLOSTI 
SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM.

nabídka 
práce



13. 7. / 20.00
MARTINA KOCIÁNOVÁ, JAROSLAV SVĚCENÝ 
A CZECH ACCORDION ENSEMBLE 
Ástor Piazzolla anniversary – Jižanské rytmy
Slavnostní zahajovací galavečer

14. 7. / 20.00
DAGMAR PECKOVÁ – PĚVISSIMO 
Dagmar Pecková posluchače osobně provede 
večerem a uvede české operní talenty.

15. 7. / 20.00
LENKA NOVÁ, PETR MALÁSEK 
A EVE QUARTET 
Komorní koncert

16. 7. / 20.00
JAROSLAV SVĚCENÝ 
A CIGÁNSKI DIABLI (SK) 

Více informací a vstupenky online 
na www.tonychodovsketvrze.cz
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Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

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

PRODEJ BYTU 2+kk/B
Vinohradská, Vinohrady

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/GS
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/GS
Zvěřinova, Strašnice

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

Prodej pozemku v obci Říčky 
v Orlických horách o velikosti 
3100 m2, v osobním vlastnictví 
(lze financovat hypotečním 
úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Říčky v Orlických horách

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 43 m2, v DV s převodem 
do OV. Nachází se v 9. podlaží z 
12. Byt v původním stavu.

PRODEJ BYTU 2+kk
Boloňská, H. Měcholupy

Prodej bytu 1+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 41 m2, v 
OV. Nachází se v 8. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 1+1/L
Baškirská, Vršovice

Nájem bytu 2+kk s balkonem, 
užitná plocha bytu 68 m2, v 
OV. Nachází se ve 3. podlaží 
z 13. Cihlová novostavba je z 
roku 2014. Nájem 16.000,- Kč.

NÁJEM BYTU 2+kk/B
Modenská, H. Měcholupy

Za 11 let 
s Vámi
na Jižním Městě

My poptávající klienty na Vaše nemovitosti nehledáme,
my pro Vás klienty máme.

jsme prodali 1.193 nemovitostí 
jsme pronajali 989 nemovitostí 
známe téměř každé bytové družstvo a SVJ 

máme 10.649 poptávajících klientů
zajišťujeme oddlužení nemovitostí 
známe přesnou cenu Vaší nemovitosti



Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod s ved-
lejší specializací – rozvoj obcí, měst a regionů. Již během studia se velmi aktivně 
věnoval sociální a rodinné politice. V tomto oboru dnes platí za uznávaného od-
borníka s téměř dvacetiletou zkušeností z praxe, který také vede Sekci služeb pro 
rodinu při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Aktivně pomohl při vzniku 
zákona o Dětských skupinách. Čtrnáct let vedl jedny z největších dětských skupin 
v ČR a pracoval na koncepcích pro zlepšení a propojení rodinného a pracovního ži-
vota v České republice. Důležitým tématem, kterému se dlouhodobě věnuje, je sla-
dění takzvané formální a neformální péče o seniory a odborné pomoci neformálním 
pečujícím z řad rodiny a přátel seniorů. Stál také u rozjezdu tohoto druhu projektu 
v Praze 4 v Ústavu sociálních služeb, který vedl. Je ženatý, s manželkou, která 
je dětskou lékařkou, vychovávají dvě děti. Mezi jeho zájmy patří zejména 
cestování, jazyky, deskové hry a dobrá rocková hudba. To všechno je Ing. 
Jan Schneider, ředitel společnosti Jihoměstská sociální (JMS).

Pane řediteli, jaké novinky jste spustili 
pro své klienty? 

Současná situace nám rozhodně ne-
dovolila stát na místě, ale museli jsme 
reagovat na aktuální potřeby. Spusti-
li jsme psychosociální podporu seniorů, 
kteří byli v průběhu pandemie a souvi-
sejících opatření ohroženi samotou, při-
šli o své blízké či známé. Rád využívám 
nové nápady a možnosti, proto jsme se 
také zapojili do pilotního projektu VZP 
na psychoterapii, zároveň do DPS do-
chází pravidelně psychiatr. Připravuje-
me takzvaný multidisciplinární tým, který 
by zahrnoval vedle psychiatra i psycho-
loga. Tým by se zaměřil jak na podpo-
ru klientů, tak jejich rodinných přísluš-
níků i dalších neformálních pečujících. 
Těší mne, že jsme se domluvili na spo-
lupráci s místním zdravotnických zaříze-
ním na podporu kvality sluchu. První kli-
enti již byli na vyšetření v audiokomoře 
na poliklinice Opatovská, plánujeme také 
školení pro pečující na údržbu a manipu-
laci s naslouchadly. Plánujeme ve 
spolupráci s městskou částí 
v rámci Dnů Prahy 11 zor-
ganizovat „Den zdra-
ví“. Chceme v tom-
to oboru pracovat 
s patřičnou úctou 
a pokorou k péči o se- 
niory, takže vždy 
bude co zlepšo-
vat a vymýšlet.

Je něco, co bys-
te rád pozmě-
nil ve fungování 
společnosti?

Zatím jsem musel přede-
vším reagovat na personál-
ní změny, které probíhaly, když jsem 
společnost přebíral. Hlavní změnou, kterou 
jsem již po svém nástupu nastartoval, je zá-
sadní navýšení počtu sociálních pracovníků. 
Musíme si uvědomit, že právě dostatečná 
kapacita na kvalitní sociální práci s klienty 
a jejich rodinou a okolím je základ kvalitně 
poskytovaných sociálních služeb. To je pro 
mě jednoznačnou prioritou. V rámci svých 

zkušeností z praxe si dovo-
luji tvrdit, že tento posun 
naši klienti již pozitivně po-
cítili. Jedna z věcí, která mne 
velmi trápí, jsou nedostateč-
né a často nevyhovující prosto-
ry, kterými Jihoměstská sociální 
disponuje. I našim zaměstnancům je nut-
né vytvořit kvalitní zázemí, které jim bude 
podporou při jejich opravdu náročné práci. 
Proto, asi stejně jako oni, s nadějí vyhlížím 
dokončení rekonstrukce objektu Sandra, 
kam bychom rádi přesunuli část naší orga-
nizace. Sdílení jednoho objektu s odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví by přispělo 
k většímu komfortu klientů i vyšší efektivi-
tě naší společné sociální práce a péče o se-
niory i další obyvatele.

Jak chcete zvládnout narůstající počet 
seniorů?

To je jedno z nejdůležitějších témat, kte-
ré se musí aktivně řešit, a zároveň největ-
ší výzva, jaké budeme v následujících le-

tech čelit. Jižní Město, vzhledem ke 
své majoritně sídlištní výstav-

bě, která vznikla v krátkém 
rozmezí několika let na 

přelomu 70. a 80. 
let minulého století, 

má velmi specific-
kou demografii. Již 
dnes má Praha 11 
nejvyšší věkový 
průměr ze všech 
městských čás-
tí hlavního měs-
ta a v následujícím 

desetiletí očekává-
me velký nárůst počtu 

seniorů ve věku 80+. 
Přitom právě to je věko-

vá skupina, která ve zvýšené 
míře vyžaduje sociální, ale samozřej-

mě také zdravotní péči. JMS povedu tak, 
abychom byli vždy dostatečně připraveni 
posilovat a zlepšovat především terénní 
a odlehčovací sociální služby. Moc dobře 
si však uvědomujeme, že sami to nezvlád-
neme. Budeme potřebovat součinnost 
dalších poskytovatelů sociálních a záro-
veň zdravotních služeb. Určitě budeme 

potřebovat podporu i ze strany hl. m. Pra-
hy. Jako hlavního partnera vnímáme pře-
devším rodiny a další neformální pečující. 
Právě na jejich podporu a práci s nimi se 
chceme zaměřit. To je ostatně i současný 
trend moderní sociální péče.

Jihoměstská sociální se věnuje pouze se-
niorům. Chystáte se do budoucna rozšířit 
její působnost i na jiné skupiny obyvatel?

Takové rozšíření nyní rozhod-
ně neplánujeme. Jak jsem již 
popsal, demografická situa-
ce nám to příliš nedovoluje 
a je nutné se soustředit na 
kvalitní práci s naší cílovou 
skupinou, tedy seniory. To 

neznamená, že bychom se 
nechtěli podílet na dalších po-

třebných činnostech v sociální 
a rodinné oblasti. Již teď děláme ak-

tivity pro rodiny s dětmi v rámci komunitní-
ho centra Mezi domy. Budeme hledat i jiné 
způsoby, jak podpořit mezigenerační sou-
žití, například formou dobrovolnictví. Vím, 
že na úřadu městské části probíhá disku-
ze o možnosti zřízení dětských skupin (jes-
lí), které na Jižním Městě chybí. Pokud se 
městská část rozhodne realizovat tento 
plán, je Jihoměstská sociální jedním z mož-
ných poskytovatelů této služby.

Které sociální služby v Praze 11 
postrádáte?

Jediná ze služeb, která mi zde opravdu chy-
bí v rámci naší cílové skupiny, je denní sta-
cionář. Ten bychom rádi otevřeli, ale zatím 
pro něj hledáme vhodné prostory. U ostat-
ních služeb cítím problém především v ka-
pacitě a efektivitě. U JMS se to týká pe-
čovatelské služby, ale i krátkodobých 
respitních a odlehčovacích pobytů. V plánu 
je také výstavba nového domova pro se-
niory v objektu Vejvanovského, který nám 
umožní rekonstruovat stávající objekt v Ja-
nouchově ulici, aby odpovídal moderním 
standardům a požadavkům, ale především 
umožňoval poskytovat služby i pro seniory 
s duševním onemocněním.

Jaké plány má společnost v budoucnosti?

Všechny zatím známé plány jsem zmínil 
a musíme na nich teď důsledně pracovat. 
Tím nejbližším, na který se moc těším, je 
návrat k normálnímu životu po pandemii. 
Osobně se opravdu nemohu dočkat se-
tkávání s našimi klienty i dalšími seniory, 
protože doteď to bylo možné jen velmi 
omezeně.

Ať se vám podaří zrealizovat všechno, co 
plánujete, máte kolem sebe skvělý pracov-
ní tým a hlavně spokojené klienty. 

 Dana Foučková

14 Rozhovor

„Nejbližším plánem je návrat k normálnímu životu po pandemii,“ 
říká Jan Schneider, ředitel společnosti Jihoměstská sociální
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KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO VE SPOLUPRÁCI 

S MĚSTSKOU ČÁSTÍ  
vás srdečně zvou na večírek u piana  

v parku u Chodovské tvrze 
ve čtvrtek 26. srpna 2021 od 17 do 19 hodin

Erik Bezdíček a Václav Vedral
Již tradičně se na vás těšíme s písničkami různých žánrů z časů minulého 

století. Vždy poslední čtvrtek v měsíci – v létě pouze v SRPNU – zazní 
Karel Hašler, V+W, S+Š, operetky, muzikály, písničky W. Matušky nebo 

Karla Gotta a řada dalších melodií.

Vzhledem k epidemiologické situaci se, prosím, ujistěte, zda se akce 
koná. Dle aktuálních nařízení bude informace na webu Prahy 11. 

Děkujeme za pochopení.

26. května jsme se společně sešli při slavnostní události, 
předání značky Mezigeneračně, která je oceněním spolupráce 
v oblasti podpory mezigeneračních vztahů.

Děti z Mateřské školy Madolinka pravi-
delně navštěvují seniory v Domově s pe-
čovatelskou službou Šalounova, kde 
společně tvoří, povídají si, posílají video-
pozdravy a sdílí hezké chvilky po celý 
školní rok. 

Velký dík patří paní ředitelce Lucii Havlí-
kové i jejím úžasným učitelkám Pavlíně 
Šajdákové a Jitce Lamačové z Mateřské 
školy Madolinka, všem báječným spo-
lupracovníkům z DPS Šalounova (Jiho-
městská sociální a.s.), hlavně paní Ho-
lubové a paní Kovářové, bez kterých by 
setkání nebyla možná. 

Za skvělou a dlouhodobou spoluprá-
ci získaly od Kateřiny Jirglové, ředitel-
ky obecně prospěšné organizace Mezi 
námi, prestižní ocenění – značku s ná-
zvem Mezigeneračně. Je uznáním za 
to, že dlouhodobě a aktivně napomá-
hají sbližování mezi nejmladší a nejstar-
ší generací. Značku zavedla nezisková 
společnost Mezi námi a uděluje ji insti-
tucím, jež aktivně podporují mezigene-
rační dialog. Je oceněním za vynalože-
nou práci a energii. Znamená, že daná 
instituce je součástí jedinečného dlou-
hodobého projektu, který napomáhá 
sbližování generací.

Mezi námi, o.p.s., je nezisková organi-
zace, která již 8 let pomáhá vzájemně 
propojovat generace. 

„Naším cílem je, aby se navzájem po-
znávali, měli k sobě úctu a společně 
si předávali radost ze života. Chceme, 
aby se potkávali zejména ti nejstarší 
s těmi nejmladšími, aby k sobě nachá-
zeli cestu a společně objevovali, jak 
krásné a zajímavé jejich světy jsou. Vní-
máme mezigenerační aktivity jako pro-
stor, kde si můžeme navzájem poskyt-
nout radost, moudrost i životní energii, 
a to i když je mezi námi věkový rozdíl 
někdy i 80 let.”

 Mateřská škola Madolinka,  
 Modletická 1402, Praha 4

Ocenění za mezigenerační spolupráci

Jihoměstský Graffiti jam 
Na konci května proběhl na legální plo-
še u SŠ Michael Graffiti jam, or-
ganizovaný terénním progra-
mem v Praze 11, Proxima 
Sociale o.p.s. Akci přišlo 
navštívit 22 účastníků, 
kteří se nenechali odra-
dit nepříznivým poča-
sím ani nutností nosit 
respirátor. Jsme rádi, 
že se Graffiti jam le-
tos uskutečnil. Graffiti 

k Jižnímu Městu historicky patří. Děti se 
od malička setkávají s díly spreje-

rů, ať už legálních, nebo ne-
legálních. Cílem akcí, kte-

ré pořádáme, je podpořit 
děti a mládež v aktiv-
ním trávení volného 
času s edukativním 
přesahem vztahujícím 
se k trestněprávní od-
povědnosti. Díky Gra-
ffiti jamu a podobným 

akcím se mladí učí rozlišovat mezi oprav-
dovým uměním a vandalismem. Graffi-
ti jam již tradičně probíhal pod vedením 
zkušeného writera Foggyho Fogoshe. 
Akci také navštívil jako host známý ra-
pper Huclberry. Graffiti jam probíhal bez 
alkoholu, drog, agrese a se vzájemným 
respektem, stejně jako tomu je na všech 
našich akcích.

Mgr. Petra Pidimová,  
terénní program Praha 11

Hudební festival  
v Centrálním parku 

Ve čtvrtek 29. července 2021 od 
15.00 proběhne nedaleko Komunit-
ního centra Matky Terezy směrem 
k Opatovu malý hudební festival pro 
všechny generace. 

Konkrétní přehled progra-
mu bude následně k dis-
pozici na webových 
stránkách.

Vstup zdarma.  
Těšíme se na vás.

prázdninová 

pozvánka



V poslední době se na městskou policii i Úřad městské části Praha 11 obracejí občané či 
zástupci SVJ a BD se stížnostmi a podněty ohledně osob bez domova, které na jistých 
veřejných prostranstvích v rámci územního obvodu městské části Praha 11 konzumují 
alkoholické nápoje, chovají se vulgárně, až agresivně a celkově způsobují pohoršení. 
Zároveň občané v tomto kontextu vyjadřují názor, že jak strážníci městské policie, 
tak zdejší úřad ve věci nekonají a nesnaží se zjednat účinnou a efektivní nápravu. 

Přestože lze jistě chápat rozhořčení řady 
občanů nad výše popisovanou situací, je 
třeba si uvědomit, že problematika osob 
bez domova nemá zcela jednoduché řeše-
ní, jak by se na první pohled mohlo zdát. 
Představy o možnostech řešení ze strany 
policistů, strážníků, ale i ÚMČ Praha 11 se 
často bohužel rozcházejí s realitou a oče-
káváním občanů, neboť veškeré kroky rad-
nice i zasahujících strážníků mají stále své 
zákonné limity, v nichž se všichni musí 
pohybovat.

S cílem osvětlit danou problematiku široké 
veřejnosti a poukázat na často přehlíženou 
druhou stranu celého problému přinášíme 
tento společný příspěvek odboru vnitřních 
věcí vykonávajícího agendu přestupů, oddě-
lení krizového řízení, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Armády spásy, a zejména 
strážníků z Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 11 (OŘ MP Praha 11).

Osoby bez domova  
pohledem městské policie

Strážníci Obvodního ředitelství Městské po-
licie Praha 11 za loňský rok 2020 řešili na 
3 368 přestupků proti veřejnému pořádku, 
což činí 9 protiprávních jednání proti veřej-
nému pořádku denně. Z výčtu protiprávních 
jednání tohoto druhu spáchaných osobami 
bez domova lze jmenovat na 420 jednání 
porušujících obecně závazné vyhlášky obce 
nebo kraje, kam spadá i konzumace alko-
holu na místech, kde je to zakázáno. Dále 
strážníci řešili v tomto období na 195 jed-
nání zjištěných při znečišťování veřejného 
prostranství a v 11 případech byly osoby 
bez domova řešeny za vzbuzování veřejné-
ho pohoršení. Není neobvyklé, že strážní-
ci mezi těmito osobami zadrží i celostátně 
hledané osoby Policií ČR.

Problematika osob bez domova je celospo-
lečenský problém a nese určitá specifika 
i při řešení případného protiprávního jedná-
ní v přestupkové rovině. Aby strážník mohl 
protiprávní jednání – přestupek projednat 
na místě příkazem, musí být splněny ur-
čité podmínky a ne vždy při řešení těchto 
osob lze taxativně stanovených podmínek 
dosáhnout. Stačí, aby tato osoba nesou-
hlasila s daným přestupkovým jednáním, 

které je jí kladeno za vinu, a strážník je po-
vinen celou věc oznámit správnímu orgánu. 
Z tohoto důvodu strážníci úzce spolupracu-
jí s městskou částí Praha 11 – oddělením 
přestupků, kam případná zjištění postupují 
k přestupkovému řízení. 

Není výjimkou, že strážníci na místě těm-
to osobám nařídí, aby vzniklý nepořádek po 
sobě uklidily, s následným vykázáním z mís-
ta. Obecně ale nelze tento problém baga-
telizovat a říci, že všechny osoby bez do-
mova by se neměly nacházet na veřejném 
prostranství nebo využívat infrastruktury 
a městského mobiliáře, jak si někteří obyva-
telé a návštěvníci představují. I tyto osoby 
mají svá práva jako každý z nás a v přípa-
dě, že nic neporušují a chovají se v souladu 
s platnými normami, je nelze postihovat je-
nom za to, že jsou to osoby na pokraji spo-
lečnosti a v současné době bez domova. 
Z těchto důvodů je třeba s těmito osoba-
mi pracovat nejenom po stránce represe, 
ale i na bázi pomoci se znovuzačleněním 
do společnosti při společné práci státních, 
územněsprávních orgánů a neziskových 
společností. 

Když příkaz na místě nestačí / osoby  
bez domova v přestupkovém řízení 

Odbor vnitřních věcí ÚMČ Praha 11, od-
dělení přestupků projednává v přenese-
né působnosti primárně přestupky proti 
veřejnému pořádku, občanskému soužití 
a majetku, dále řeší přestupky proti pořád-
ku ve státní správě a územní samosprá-
vě a některé další, které jsou na základě 
platné právní úpravy do jeho působnos-
ti svěřeny. Při své činnosti se řídí záko-
nem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, zákonem 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
(dále jen „zákon o některých přestupcích“), 
a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 
vždy v platném znění. Na zákaz konzuma-
ce alkoholu na veřejnosti se vztahuje obec-
ně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se zakazuje požívání alko-
holických nápojů na veřejných prostran-
stvích, která jsou vyjmenována v příloze 
této vyhlášky. Jedná se o náměstí a ulice, 
obchodní centra, parky a vnitrobloky, dále 
též prostranství v blízkosti dětských hřišť 

a pískovišť, základních a mateřských škol či 
prostranství u zastávek MHD a stanic me-
tra a další.

Porušení tohoto zákazu se řeší ve spojení 
s ust. § 4 odst. 2 zákona o některých pře-
stupcích, kterého se dopustí fyzická, práv-
nická nebo podnikající fyzická osoba tím, že 
poruší povinnost stanovenou v obecně zá-
vazné vyhlášce obce nebo kraje. Za spáchá-
ní tohoto přestupku lze sice uložit dle § 4 
odst. 3 zákona o některých přestupcích po-
kutu až do výše 100.000 Kč, jejich skuteč-
ná výše se však s ohledem na další aspekty 
při stanovení výše pokuty pohybuje v pod-
statně nižších částkách. Pokuty jako druh 
správního trestu za tento přestupek zdej-
ší úřad ukládá často a v případě nezaplace-
ní jejich zaplacení vymáhá, avšak reálná vy-
mahatelnost pokut je u osob bez domova 
omezená, až mizivá a kromě napomenutí 
nelze jiné druhy správních trestů v případě 
porušení vyhlášky o zákazu konzumace al-
koholu na veřejnosti uložit.

Oddělení přestupků zdejšího úřadu zpraco-
vává okolo tisíce různých oznámení o pře-
stupku ročně. V roce 2020, v období pan-
demie koronaviru, však bylo oznámeno 
správnímu orgánu méně přestupků poru-
šením shora citované vyhlášky než v roce 
předchozím, neboť vzhledem k tomu, 
že konzumace alkoholu na veřejných 

Přestupky celkemPřestupky celkem

Porušení obecně závazné Porušení obecně závazné 
vyhlášky obce nebo kraje vyhlášky obce nebo kraje 

včetně konzumace alkoholu včetně konzumace alkoholu 
v místech, kde je to zakázánov místech, kde je to zakázáno

Znečišťování veřejného Znečišťování veřejného 
prostranstvíprostranství

Vzbuzování veřejného Vzbuzování veřejného 
pohoršenípohoršení

3 368 přestupků  
(9 protiprávních jednání 

denně)

420 jednání  
ze strany osob bez domova

195 jednání  
ze strany osob bez domova

11 jednání  
ze strany osob bez domova 
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Mobilní terénní služba. Foto: Michaela Škvrńáková

Problematika osob bez domova z pohledu prevence i represe aneb každá mince má dvě strany



prostranstvích byla po dobu trvání nouzo-
vého stavu regulována výlučně krizovým 
opatřením, porušování tohoto zákazu bylo 
postihováno výlučně jako přestupek pod-
le zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém ří-
zení a o změně některých zákonů (krizo-
vý zákon), nikoliv jako přestupek podle § 4 
odst. 2 zákona o některých přestupcích (viz 
výše) – tudíž projednávání výše uvedeného 
přestupku nepříslušelo zdejšímu správnímu 
orgánu (oddělení přestupků), nýbrž Odbo-
ru bezpečnosti Magistrátu hlavního města 
Prahy.

Oddělení přestupků dlouhodobě úspěšně 
spolupracuje se strážníky městské policie, 
a to i pro účely doručování písemností prá-
vě osobám bez domova.

Podaná pomocná ruka 

Bezdomovectví je tedy rovněž závažný so-
ciální problém a je třeba si uvědomit, že 
osoby bez domova jsou především lidmi 
bez přístřeší, lidmi v krizi a v nouzi. Již v sr-
pnu 2013 vláda ČR schválila Koncepci pre-
vence a řešení problematiky bezdomovec-
tví v České republice do roku 2020, která 
se týká dostupnosti bydlení a lékařské péče 
pro osoby bez domova a dále také koordi-
nace lidí a subjektů, které problematiku 
bezdomovectví řeší. Mezi nejvýznamněj-
ší neziskové organizace pomáhající lidem 
bez domova v ČR patří Naděje, od počát-
ku 90. let 20. století Armáda spásy a rov-
něž Charita, jejímž zřizovatelem je Česká 
biskupská konference. Od roku 1998 pro-
dávají lidé bez domova také časopis Nový 
Prostor, který je službou sociální rehabi-
litace. Na ženy bez domova se zaměřu-
je organizace Jako doma. Městská část 
Praha 11 (Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví) při řešení problémů lidí bez domova 

spolupracuje zejména s organizacemi Ar-
máda spásy a Naděje. Díky spolupráci s Ar-
mádou spásy jsou v rámci společného pro-
jektu s Magistrátem hl. m. Prahy osobám 
bez přístřeší poskytovány nejrůznější terén-
ní služby, samozřejmě zdarma. 

Součástí nabízených služeb je sociální po-
radenství, materiální a zdravotní pomoc 
(čaj, polévka, obvazy, ošacení atd.), základní 
zdravotní péče i převoz osob do nemocni-
ce nebo střediska Armády spásy, jak bude 
popsáno níže. Terénní pracovníci jsou zá-
jemcům k dispozici každou středu v ulici 
U Michelského lesa u vstupu do areálu In-
terlovu. V rámci terénního programu mo-
hou výše uvedených služeb využívat všich-
ni muži i ženy starší 18 let, kteří jsou bez 
přístřeší nebo jim taková situace přímo hro-
zí, přičemž musí dodržovat pravidla služby. 
Služba je dále poskytována stávajícím či bý-
valým uživatelům Azylového domu Armády 
spásy, případně jiné sociální služby při vzá-
jemné shodě uživatele, terénního pracov-
níka a sociálního pracovníka sociální služ-
by, ze které uživatel přichází nebo kterou 
využívá. 

Ve spolupráci s organizací Naděje jsou po-
skytovány osobám bez domova na území 
Prahy 11 zejména terénní sociální služby. 
Obě organizace jsou ze strany městské 
části Praha 11 finančně podporovány hlav-
ně v rámci dotačních programů v sociál- 
ní oblasti, a zejména společnými mimořád-
nými dotacemi MHMP a městské části Pra-
ha 11. Terénní pracovníci obou organizací 
pak ve spolupráci se sociálními pracovníky 
a kurátorem pro dospělé oddělení sociál- 
ní péče a pomoci odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví řeší jednotlivé případy a po-
skytují klientům, kteří mají zájem o řešení 
své situace, sociální poradenství, podporu 
a pomoc. 

Terénní práce (Streetwork) pro lidi bez do-
mova je komplexní záležitostí, jelikož zahr-
nuje činnosti od vyřízení občanského průka-
zu přes podání žádosti o sociální bydlení až 
po následnou podporu při zabydlení. Za lid-
mi, kteří žijí ve stanech na území Prahy 11, 
dochází dlouhodobě terénní pracovnice 
a medička, obě spolupracují s Odborem so-
ciálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11. 

Mobilní terénní služba působí na městské 
části Praha 11 od konce roku 2017. Jed-
ná se o upravenou dodávku na ošetřování, 
která přijíždí každou středu na vytipované 
místo. Zde se poskytuje od materiální po-
moci přes ošetření až po sociální poraden-
ství a domlouvání doprovodu. 

V roce 2018 započal taktéž program Mo-
bilní výdej stravy, který je financován hl. m. 
Prahou. Hlavním cílem je od pondělí do pát-
ku (od 13:00 do 14:00) rozdávat na kon-
krétních místech v Praze polévku s chle-
bem a čajem. Praha 11 je do programu 
také zahrnuta a Armáda spásy rozdává 
polévku taktéž v ulici U Michelského lesa. 

Cílem terénních programů je, aby uživate-
lé sociálních služeb bez domova byli méně 
ohroženi riziky souvisejícími se způsobem 
života na ulici v Praze, tedy nedostatkem 
stravy, nedostatečnou hygienou a nedo-
statkem čistého oblečení, zhoršením zdra-
votního stavu a nedostatečnou lékařskou 
péčí, nepříznivým počasím – mrazem, ved-
rem, deštěm, které působí na zdraví, jakož 
i nedostatkem soukromého osobního pro-
storu, a aby získali takové informace a pod-
poru při řešení nepříznivé životní situace, 
které jim pomohou k odchodu ze života 
na ulici (například zajištění práce, bydlení či 
zprostředkování pobytové sociální služby).

Závěr

Cílem společného příspěvku byla snaha po-
ukázat na bezdomovectví jako na spole-
čenský problém, jehož příčiny je třeba řešit, 
problém, který každý vnímá, který vzbuzu-
je emoce a zásadně nezůstává bez povšim-
nutí. Problém, který má však také několik 
rovin řešení – od strážníků na ulici, kteří jsou 
v první linii a kteří mohou rovněž jako prv-
ní pomoci, přes potřebnou represi u problé-
mových či agresivních skupin a jedinců až 
po činnost Úřadu MČ Praha 11 při řešení 
přestupků v případech, kdy domluva nesta-
čí, a jeho součinnost s neziskovými organi-
zacemi působícími v sociální oblasti, jako je 
např. Armáda spásy. Taktéž se však jedná 
o problematiku znamenající v praktické ro-
vině nutnost řešení řady úskalí, na která se 
snaží příspěvek poukázat, stejně tak jako 
i na konkrétní lidský osud každého z dotče-
ných jednotlivců. Pokud tedy budete svěd-
ky přítomnosti a pohybu osob bez domo-
va na území Jižního Města, nejde v žádném 
případě o liknavost ani nečinnost strážní-
ků městské policie či sociálních pracovníků 
Úřadu MČ Praha 11, ale o projevy celospo-
lečenského sociálního problému, který se 
snažíme společně řešit – někdy úspěšně, 
někdy méně, vždy ale tak, jak je to v danou 
chvíli nejlépe možné.

Autoři: Obvodní ředitelství  
 Městské policie Praha 11 

ÚMČ Praha 11 (Odbor vnitřních věcí – od-
dělení přestupků, Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví, Oddělení krizového řízení, 
radní pro sociální věci, zdravotnictví, bez-

pečnost a prevenci kriminality)

Armáda spásy ČR

Pokud se stanete svědky jakéhokoliv 
protiprávního jednání, je vždy 

nejvhodnější obrátit se ihned na 
NONSTOP operační středisko OŘ 
MP Praha 11, aby dané závadové 
jednání mohlo být strážníky řešeno 
již v okamžiku, kdy k němu dochází. 

Operační středisko – NONSTOP
tel.: 222 025 674 / 222 025 675

Mobilní terénní služba. Foto: Michaela Škvrńáková

Problematika osob bez domova z pohledu prevence i represe aneb každá mince má dvě strany

17Život na Jižním Městě





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 Vojtíš- 
kova 
SLAVÍME 20 LET S VÁMI!

LETNÍ KINO ZAHRADA
Dopřejte si filmový zážitek pod širým ne-
bem! Promítáme po setmění pro minimálně 
5 diváků. Projekce se konají venku a v přípa-
dě příznivého počasí. 
 
 7. 7. Last Christmas – 21.00. Emma Thomp- 
son oprášila nápad, který jí vnuknul její kama-
rád, předčasně zesnulý zpěvák George Mi-
chael, a napsala scénář podle jeho věčného 
vánočního hitu Last Christmas. Lze stvořit 
celovečerní film podle jedné písničky? Kome-
die, VB/USA, 2019, 103 minut. Nevhodné do 
12 let. 
 12. 7. Na palubu! – 21.00. Měla to být jed-
norázová spolujízda, ale všechno se zkompli-
kovalo už v Paříži, kde místo očekávaných sle-
čen obsadili sedadla auta maminčin mazánek, 
zavalitý dobrák a hovorný frajírek. Trio sym-
bolicky ztroskotá v idylických kulisách divoké 
řeky a prázdninového kempu na jihu Francie. 
Poetická komedie vypráví o síle nečekané-
ho přátelství, plachých romancích a bolesti-
vých ranách, které se v žáru horkého léta buď 
rychle zahojí, nebo už nikdy nezmizí. Komedie, 
Francie, 2020, 95 minut. Přístupné od 15 let. 
 
PRO DĚTI
 24. 7. Palačinková Pepinka 15.00. Inter-
aktivní pohádka plná nečekaných zvratů. Diva-
dlo KAKÁ. Vhodné pro děti od 3 let.
 28. 8. Jak bobr hledal déšť 15.00. Autor-
ská lingvistická pohádka s velkou nafukovací 
dominantou. Divadlo KAKÁ. Vhodné pro děti 
od 3 let.

VÝSTAVA
 1.–17. 7. ČÁRY, ČMÁRY, MALOVÁNÍ
Výběr toho nejlepšího, co vzniklo v průběhu 
distanční výuky během pandemie, předsta-
ví žáci a studenti výtvarného oboru ZUŠ Již-
ní Město.
 1. 7. – 31. 8. KC ZAHRADA SLAVÍ  
20 LET 
Výstava v exteriéru.

KC ZAHRADA
DALŠÍ AKCE
 26. 8. KC ZAHRADA SLAVÍ 20 LET 
16.00–20.00
Zveme vás na velkou zahradní party s hud-
bou, hrami a grilováním.

KURZY A KROUŽKY V KC ZAHRADA 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

PRO DĚTI NEBO RODIČE  
S DĚTMI
 Výtvarka (pro všechny věkové skupiny). 
Po 15.00 a 16.30 a čt 14.00, 15.30 a 17.00 
(90 min.). Kreslení, malování, kašírování, prá-
ce s jednoduchými materiály a grafickými 
technikami. 
 Výtvarka pro předškoláky (4–7 let). Út 
15.00 (90 min.)
 Oděvní návrhářství (pro kreativní děti od 
9 let). Út 16.30 (90 min.). Navrhování, kres-
ba postavy, různé textilní techniky, základy šití 
podle střihu.
 Keramika pro děti a rodiče s dětmi (pro 
děti od 5 let pro samostatnou práci, od 
4 let v doprovodu rodičů). St 15.00, 16.00 
(60 min.) a 17.00 (90 min.). Práce s hlínou, to-
čení na mechanickém hrnčířském kruhu, glazo-
vání, různé keramické techniky. 
 Bohoušova divadelní školka (od 4 do 
6 let – děti nastupující do 1. třídy). Út 15.30 
(45 min.). Dramatický kroužek pro předškolá-
ky: hra, loutky, příběhy, fantazie.
 Divadelní studio Zahrádka (1./2. třída – 
3./4. třída). Út 16.30 (45 min.). Hra a pohyb, 
řeč a příběhy, loutky, improvizace, základy je-
vištní práce a představení.
 Teatron (od 4./5. třídy). Út 17.15 (60 min.). 
Komplexní divadelní průprava až ke vzniku 
představení.
 Taneční pohybové studio pro holčičky 
i kluky (od 4 let). Po 15.00 (60 min.). Lekce 
jsou zaměřeny na pohybovou průpravu v zá-
kladních tanečních technikách klasického, li-
dového a výrazového tance, s důrazem na 
správné držení těla.
 Hackřík junior (3./4. třída) NOVINKA. St 
16.00 a 17.30 (90 min.). Jedinečná příležitost 
seznámit se s počítačem jinak. 
 Hackřík (od 10 let). St 14.50 (90 min.). Je-
dinečná příležitost seznámit se s počítačem 
jinak. 
 Žonglování a nový cirkus (5–9 let). Čt 
16.00 (60 min.). Žonglér Filip naučí žonglovat 
úplně všechny a navíc si vyzkoušíte další mož-
nosti tzv. nový cirkus.
 Žonglování a nový cirkus (od 10 let). Čt 
17.30 (60 min.). Žonglér Filip naučí žonglovat 
úplně všechny a navíc si vyzkoušíte další mož-
nosti tzv. nového cirkusu.
 Streetdance (8–15 let). Čt 17.45 (90 min.). 
Kurz moderních tanečních stylů pro děti 
a mládež. 
 Skupinové bubnování pro rodiče s dětmi. 
Každé první úterý v měsíci: 7. 9., 5. 10., 2. 11., 
7. 12. 2021 / 17.30. 

PRO DOSPĚLÉ
 Tanec pro ženy. Po 18.00 (90 min.). Přijď-
te si zatančit a prožít povznášející pocit z tan-
ce a krásné hudby. Hodina začíná průpravný-
mi cviky na zpevnění a soustředění celého 
těla a pokračuje vyjádřením se na danou hud-
bu pohybem.
 Jóga pro zdravá záda NOVINKA. Út 18.00 
(60 min.). Hodinka jógy pro všechny, kteří si 
chtějí zachovat pružné tělo a načerpat novou 
energii. 
 Jemná jóga s relaxací. Út 19.00 (90 min.). 
Kurzy nejsou omezeny věkem a jsou vhodné 
i začátečníky. 
 Jemná jóga pro mírně pokročilé. St 9.30 
(75 min.). Kurz je určen pro všechny, kteří mají 
s jógou alespoň minimální zkušenost.
 Skupinové bubnování pro všechny. Každé 
první úterý v měsíci: 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 
2021 / 18.30 

DALŠÍ KURZY A KROUŽKY  
V KC ZAHRADA
Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více informací na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

Academie tanec+ www.tanecplus.cz
Attitudebalet www.attitudeballet.cz 
Barre body
Břišní tance www.noya.cz
Cheeracademy www.cheeracademy.cz
Judo Academy www.judoprodeti.cz
M-team Dance aerobic www.ddmjm.cz
M-team Rokenrol www.ddmjm.cz 
M-team Modern dance www.ddmjm.cz
Orientální tance  
www.kurzy-tance-orient.webnode.cz
Pohyb jinak – břicho a pánevní dno  
www.pohybjinak.cz
Senior fitnes www.seniorfitnes.cz 
Tai-chi chuan www.taichichuan.cz 
Taneční škola INDANCE www.indance.cz / 
www.popbalet.cz
Dětský folklorní soubor Vrbina  
www.vrbina.cz 
Centrum celoživotního vzdělávání  
www.aktivnistari.eu 
Jazyková škola Glossa www.glossa.cz 

Zahájení kurzů a kroužků 6. 9. V tomto týdnu 
si noví zájemci mohou vyzkoušet jednu ukáz-
kovou lekci zdarma. Začátky kurzů mohou být 
ještě lehce upraveny. Podrobnější informace 
a přihlášky ke stažení na www.kczahrada.cz 
nebo se informujte na recepci KC Zahrada.

K U L T U R A

19Kulturní přehled červenec/srpen

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.

VÝSTAVA

FOTOGRAFIE PRO VÁS
ŽIVOT PLYNE, ALE FOTOGRAFIE 
ZŮSTÁVAJÍ
1. 6. – 30. 4. 2022
Pochozí zóna u stanice metra Háje



20

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

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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI  
OD 4 DO 7 LET PROBÍHAJÍ PO CELÝ 
ČERVENEC 2021
ZÁPISY DO KURZŮ OD ZÁŘÍ – 
PROBĚHNOU 2. 9., 10–12 A 16–18 H.

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
hypochondrického zahradníka nebo kuchařku, 
která si ráda přihne. Tady pomůže jedině Mila-
da! O koho jde? Dozvíte se na Jezerce! (režie: 
Arnošt Goldflam).
 19. 7., 22. 7. a 26. 7. Charleyova teta – 
20.00. Studenti Charley a Jack chtějí požá-
dat své vyvolené o ruku. Shodou okolností má 
Charleyho navštívit bohatá tetička z Brazílie. 
Její příjezd se ale opozdí, a tak studenti donu-
tí spolužáka Babse, aby se přestrojil a kryl jim 
záda v úloze tetičky. Celý příběh ovšem zkom-
plikuje příjezd pravé tety a Babsovy lásky Elly. 
(režie: Jan Hrušínský).
 20., 21., a 28. 7. Pánský klub – 20.00. Au-
torem i režisérem hry je Matěj Balcar, který dá 
divákům s humorem i pochopením nahlédnout 
do vnitřního světa pěti mužů a jediné ženy. Ko-
medie o eroticky závislých mužích je terapií pro 
všechny – zvlášť pro ty, kteří si myslí, že žádnou 
terapii nepotřebují.
 27. 7. Takový žertík – 20.00. Život na fran-
couzském venkově, letní dům, piknik v příro-
dě a pohoda narušená nevinným žertíkem 
o rozchodu manželského páru považovaného 
všemi přáteli za ideální. Čechovovsky laděná ko-
medie uvedená v české premiéře Divadlem Na 
Jezerce byla v Paříži vyhlášena hrou roku. (režie: 
Lukáš Hlavica).

PRO DĚTI
 18. 7. Malý pán 15.00. Divadlo b
Představení na motivy stejnojmenného filmu.

VÝSTAVA 
 1. 5. – 31. 7. Čeští umělci ve Francii
Irena Dědičová, François Zdeněk Eberl, Hella
Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Kubín, Rudolf 
Kundera, František Kupka, Jaroslav Macek, Mi-
loslav Moucha, Miloš Síkora, Jaroslav Serpan, 
Josef Šíma, Toyen, Jan Zelenka.
 17. 8. – 17. 10. Český surrealismus 
Výstava představí 18 autorů (Aléna Diviše, 
Františka Grosse, Františka Hudečka, Adol-
fa Hoffmeistera, Josefa Istlera, Františka Ja-
nouška, Jiřího Koláře, Františka Muziku, Endre 
Nemese, Karla Nepraše, Ladislava Nováka, Ja-
roslava Puchmertla, Viléma Reichmanna, Jose-
fa Šímu, Jindřicha Štyrského, Václava Tikala, 
Toyen a Václava Zykmunda). Na 80 prací – ob-
razů, kreseb, grafických listů a plastik z obdo-
bí 1930–1977, poukáže na nadreálnost krásy 
v zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. 

Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím 
naše webové stránky, kde si můžete také za-
koupit vstupenky. 
Více též na www.chodovskatvrz.cz

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 13–19
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
 7. 7. Úklona klasikům – 17.00. Toulky svě-
tem s významnými skladateli, kteří ovlivnili svě-
tovou hudbu – Bach, Mozart, Brahms, Dvořák, 
Ježek. Unikátní pořad je poetickou a úsměvnou 
úklonou našim i světovým klasikům, kterou na-
bízejí oblíbený básník, textař, rozhlasový mo-
derátor Českého rozhlasu 2 PhDr. František 
Novotný spolu s kontrabasistkou Evou Šašin-
kovou a houslistou doc. Milošem Černým.
 11. 7. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – Let-
ní koncert – 19.00. Letní koncert v rámci Jede-
náctek. Účinkují: Tereza Zahradníková – housle, 
Markéta Zahradníková – klavír, Filip Kratochvíl 
– akordeon, Daniela Foltýnová – klavírní spolu-
práce. Program: G. Fauré, A. Dvořák, S. Barber, 
B. Martinů, A. Piazolla.

JAZZ FEST TVRZ
 8. 7. Paul Novotny a Jazz Gypsy N Tango – 
17.00. Moderní jazzové standardy okořeněné 
rozličnými styly (tango nuevo, flamenco, latin, 
blues) zaujmou jak jazzové fajnšmekry, tak běž-
né posluchače. Paul Novotny – kytara, Sasha 
Yasinski – akordeon, Petr Tichý – kontrabas.
 8. 7. Blue Hats – 20.00. Hudební seskupe-
ní muzikantů obdivujících Yellow Jackets, Brec-
ker brothers, Steps Ahead, Weather Report, 
Fourplay.
 9. 7. Taras Voloschuk Prague Connection – 
17.00. Taras Voloshchuk – kontrabas, Vojtěch 
Uhlík – piano, Petr Nohavica – bicí, Pavel Ober-
majer – kytara.
 9. 7. The „Bohemia After Dark” project – 
20.00. V projektu The „Bohemia After Dark” se 
potkali přední zahraniční i čeští hráči současné 
jazzové scény. 

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
Hudební ferstival pod širým nebem od 20.00
Více na straně 12.

LETNÍ SCÉNA DIVADLA NA JEZERCE
 1. 7. a 25. 7. Poslední aristokratka – 20.00. 
Divadelní adaptace oblíbené stejnojmenné kni-
hy Evžena Bočka. Příběh rodiny hraběte Kostky, 
který se vrací z emigrace, aby převzal rodinné 
sídlo. S ním „zdědí“ i zpátečnického kastelána, 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVIDEM-19. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ 
STRÁNKY A FB. 

Kulturní přehled červenec/srpen

Výstava výtvarných fotografií 
studentů Univerzity třetího věku při 
Vysoké škole ekonomické v Praze

Magické kouzlo 
fotografie 
2. 6. – 31. 8. 2021
Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

VÝSTAVA NA RADNICI



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
 Fit & Core – pondělí 17:00-18:00
 Fit & Core – pondělí 18:00-19:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20-20:20
 Pilates – úterý 18:00-19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20-20:20
 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

FYZIOKLINIKA

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

Fitness 1807 – prázdninový provoz: 
po-pá: 10:00–12:00, 15:00–22:00
so: 10:00–14:00
ne: 15:00–22:00

Sokol Chodov: Rozpis pravidelných aktivit 
od září. 
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
Tenis (4–10 let): středa, 15:30–16:30 
a 16:30–17:30
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
Blíže na: www.sokolchodov.cz
www.fitness1807.cz

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807

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, boho-
služba pro každého napříč generacemi.
BABYKLUB: Prostor pro setkání rodičů 
a dětí do tří let. Opět od září.
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. Opět od září.
LEGOklub: Zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát s legem. Vstup volný. Jed-
nou měsíčně, další setkání v září.
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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Konstantinova 1479/1, 
149 00 Praha 11  
(z druhé strany 
Mamma centra)
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
Letní otevírací doba: PO–ČT: 12:00–17:00, 
PÁ: 13:00–17:00

Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme 
páteční akce, které slouží k smysluplnému 
trávení volného času. Ostatní dny jsme tu 
pro děti a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zaží-
vají těžkou životní situaci, potřebují poradit 
nebo nevědí, co s volným časem.
Služby klubu jsou ZDARMA, některé AKCE 
jsou zpoplatněny motivačním poplatkem. 
Změna programu vyhrazena. 

AKCE V LÉTĚ
 2. 7. LETNÍ KOUPAČKA. Pojďme si léto 
zpříjemnit koupačkou, kde si společně užije-
me zábavu, zaplaveme i odpočineme. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou a za 30 Kč. Kapacita omezena 
pro maximální počet účastníků 12.
 9. 7. VÝTVARNÁ DÍLNA. Připravena pro 
vás bude výtvarná dílna, kde budeme vyrá-
bět dárečky pro sebe a ty, které máme rádi. 
Akce je určena pro děti a mládež od 6 do 
15 let, bez přihlášky, zdarma. 
 12.–15. 7. LETNÍ VÝJEZD – VODA. Máš 
rád dobrodružství? Pojeď s námi na čtyři dny 
sjíždět řeku. Akce je určena pro děti a mládež 
od 6 do 15 let, s přihláškou a za 200 Kč. Ka-
pacita omezena pro maximální počet účast-
níků 12.
 16. 7. SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE. Rád 
soutěžíš? Pojď si zasoutěžit! Čekají nás spor-
tovní, výtvarné a vzdělávací aktivity. Akce je 
určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, bez 
přihlášky, zdarma. 
 23. 7. LETNÍ KOUPAČKA. Pojďme si léto 
zpříjemnit koupačkou, kde si společně užije-
me zábavu, zaplaveme i odpočineme. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou a 30 Kč. Kapacita omezena pro 
maximální počet účastníků 12.
 30. 7. JUMPARK. Máš rád trampolíny? 
Pojď si vyzkoušet zaskákat si do arény. Akce 
je určena pro děti a mládež od 6 do 15 let, 
s přihláškou a za 40 Kč. 
 6. 8. LETNÍ KOUPAČKA. Pojďme si léto 
zpříjemnit koupačkou, kde si společně užije-
me zábavu, zaplaveme si a odpočineme si. 
Akce je určena pro děti a mládež od 6 do 
15 let, s přihláškou a 30 Kč. Kapacita ome-
zena pro maximální počet účastníků 12.
 13. 8. LASER GAME. Rád soutěžíš? Pojď 
si zasoutěžit! Čekají nás sportovní, výtvarné 
a vzdělávací aktivity. Akce je určena pro děti 
a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou a za 
40 Kč. Kapacita omezena pro maximální po-
čet účastníků 12.
 20. 8. LETNÍ KOUPAČKA
Pojďme si léto zpříjemnit koupačkou, kde 
si společně užijeme zábavu, zaplaveme 

NZDM KLUB YMKÁRIUM
si a odpočineme si. Akce je určena pro 
děti a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou 
a 30 Kč. Kapacita omezena pro maximální 
počet účastníků 12.
 27. 8. NÁVŠTĚVA ZOO. Pojď s námi 
zakončit léto na celodenní akci, během které 
navštívíme malá i velká zvířata v pražské 
zoologické zahradě. Akce je určena pro děti 
a mládež od 6 do 15 let, s přihláškou a za 
30 Kč. Kapacita omezena pro maximální 
počet účastníků 12. 

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají 
každý den od pondělí do čtvrtka v čase 
16:00–17:00, zdarma. Pondělí: pohybové 
aktivity (jóga), úterý: výtvarné workshopy, 
středa: pohybové aktivity (jugger), čtvrtek: 
pohybové aktivity. 

Kulturní přehled červenec/srpen

Provádíme ANTIGENNÍ I PCR TESTOVÁ-
NÍ na koronavirus ze slin. Bez rezervace, na 
pojišťovnu (zdarma) i pro samoplátce (lev-
ně): PO–PÁ 7.15–18.00 (ST otevírací doba 
prodloužena do 19.00), SO 9.00–16.00, NE 
9.00–20.30. 
Pokud to vládní opatření dovolí, počítáme 
s termínem konání RODINNÉ VÝZVY 11. 9. 
2021. Těšíme se na vás! 
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

příměstské tábory ZDARMA
Vážení rodiče,
připravili jsme pro vás a vaše děti pří-
městské tábory ZDARMA.
Proč zdarma?
Tábory jsou organizovány za podpory 
MŠMT a hlavní myšlenkou je pomoci 
dětem navázat opět sociální kontakty. 
Děti se mohou těšit na spoustu her, 
zážitků, výletů a zároveň zábavnou 
a hravou formou připomeneme to, co 
možná zapomněly nebo na co nebyl 
při distanční výuce čas.
Pro koho jsou tábory určeny?
Pro všechny děti od ukončené 1. třídy 
až do 9. ročníku ZŠ.
Tábory budou probíhat celé letní 
prázdniny v Praze i blízkém okolí.
Volejte, pište, jsme tu pro vás a vaše 
děti.
www.prazdninyvpraze.cz
info@prazdninyvpraze.cz
tel.: + 420 605 891 939
 Vaše Prázdniny v Praze
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MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV

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 

Pro naše čtenáře máme otevřeno i o prázdninách, a to kaž- 
dou středu od 13 do 18 hodin. Knihovnu již můžete na-
vštívit, kapacita je však omezena na 3 čtenáře v interiéru 
knihovny. Pro běžné knihovní služby proto doporučujeme 
i nadále využívat výdejní okénko na konci ulice Zimákova. 

Kromě nových knih, které jsme pro vás zakoupili, se mů-
žete těšit na nové přírůstky z výměnného fondu Městské 
knihovny.

Aktuální informace o službách a podmínkách poskytovaných 
knihovních služeb najdete na webových stránkách nebo FB 
knihovny. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
V PRAZE KNIHOVNA  
OPATOV 
vás srdečně zve na 

JAN KONŮPEK  
A KNIHA

28. 6. – 30. 7. 2021

U příležitosti loňského 
70. výročí úmrtí tohoto 
významného českého 
malíře, grafika a ilus-
trátora Jana Konůpka 
(1883–1950) připravi-
lo oddělení vzácných 
tisků Městské knihovny 
v Praze výstavu z knih 
ilustrovaných tímto 
umělcem. 

Dílo Konůpkovo je 
dodnes udivující nejen počtem a rozsahem, ale i tematic- 
kou pestrostí a šíří a hlubokým zvládnutím námětů. Zpočát-
ku bylo ovlivněno symbolismem, později se v umělcově 
tvorbě často objevuje křesťanská ikonografie zastoupená 
podobou Krista. Na výstavě návštěvníci uvidí nejvýznamně-
jší Konůpkovy knihy vydané v první polovině 20. století, 
nebude chybět ani ukázka dnes velmi vzácných tisků vy-
daných Josefem Portmanem. 

Fest
Tvrz
Jazz

Chodovská tvrz I Ledvinova 9/86, 149 00 Praha 4 
267 914 831 I info@chodovskatvrz.cz I chodovskatvrz.cz

8. 7.  
 Jazz Gypsy N Tango 17.00

 Blue Hats 20.00 

9. 7.
 Taras Voloschuk Prague Connection 17.00 

 The “Bohemia After Dark” project 20.00 

2021

OBLÍBENÉ KURZY

Na Jižním Městě

Vyber si, který ti bude nejlépe sedět  KROUŽKY A KURZY 

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Bohoušova divadelní školka 
Divadelní studio Zahrádka 
Taneční pohybové studio pro holčičky i kluky 
Hackřík junior

Výtvarka
Výtvarka pro předškoláky 

Oděvní návrhářství 
Keramika pro rodiče s dětmi 

Street dance 
Tanec pro ženy 

Jóga pro zdravá záda

KC Zahrada Malenická 1784/2, 148 00 Praha 4
zahrada@kczahrada.cz / 271910246 / www.kczahrada.cz
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Přivítání prvního občánka 
Prahy 11 roku 2021

Jako každý rok naše městská 
část vybírala prvního občán-
ka roku 2021 z novorozeňá-
tek, které rodiče do konce mě-
síce února přihlásili jako možné 
adepty. Letošním prvním ob-
čánkem roku 2021 naší měst-
ské části se stal Ondřej Tecl, 
který se narodil 1. 1. 2021 ve 
21:10. Na Chodovské tvrzi ho 
s rodiči a starším bráškou Hon-
zíkem přivítal starosta Jiří Do-
hnal. Celé rodině přejeme hod-
ně zdraví, pohody a radosti.

Pozvánky do Chodovské tvrze

Jazz Fest Tvrz (Mainstream, 
tango nuevo, gypsy jazz, smooth 
jazz, bebop)

8.–9. 7. 
Pravidelný pořad Jazz Klub Tvrz si za 
dobu svého tříletého trvání získal řadu 
věrných diváků. Nejen jim bychom rádi 
nabídli po vynucené pauze tento festival 
čtyř jazzových koncertů. 

Tóny Chodovské tvrze – 20.00

13.–16. 7. 
Osmnáctý ročník festivalu pod širým 
nebem na nádvoří historií opředené, 
původně středověké vodní tvrze má 
jasnou podobu a vstupenky jsou již 
k dispozici. Těšit se můžete na hudební 
hvězdy jako Dagmar Peckovou, Martinu 
Kociánovou, Petra Maláska, Jaroslava 
Svěceného a mnoho dalších.

Letní scéna Divadla Na Jezerce 

30. 6. – 28. 7. 
Divadlo Na Jezerce vás zve na svou let-
ní scénu – na Chodovskou tvrz. Přijďte 
strávit nezapomenutelný divadelní záži-
tek pod širým nebem. Divadlo Na Jezer-
ce zde v létě 2021 uvede v několika ter-
mínech 4 oblíbené inscenace! 
Podrobný program a vstupenky na 
webu chodovskatvrz.cz

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

4. června 2021 oslavili na Cho-
dovské tvrzi krás-
ných 50 let spo-
lečného života 
manželé Vlas-
ta a Oldřich 
Freidingero-
vi. Blahopře-
jeme!!!

Dne 23. srpna se dožívá významné-
ho životního jubilea 70 let dr. Miro-
slav Cerman, bývalý ředitel základ-
ní školy a vedoucí odboru školství 
v Praze 11.
V současné době 
je znám jako 
hlavní posta-
va sdružení 
amatérských 
zpěváků Již-
ní vánek, kte-
rá propaguje 
naši městskou 
část i na YouTube 
skladbou Jižní Město. 
Dříve byl vedoucím country a folko-
vé skupiny Hopklubáci, která rozdá-
vala radost svými písněmi v klubech 
seniorů i mezi dětmi. Dobré zdraví 
přejí učitelé, muzikanti a přátelé.

Životní 

jubilea 

Vítání občánků
19. května a 2. června 2021 se 
po dlouhých měsících uskuteč-
nily slavnostní akce s názvem: 
„Vítáme tě mezi námi“. Vítání 
občánků proběhlo v komorním 
duchu, v souladu s nařízenými 
opatřeními. Během těchto dvou 
dnů přivítal starosta městské 
části Jiří Dohnal okolo 50 dětí, 
kterým předal dárky a pamětní 
listy. Během měsíce června bu-
dou přivítány další desítky dětí. 
Těšíme se na ně!

Paní Věra Richterová a pan 
František Kavalír oslavili nád-
herné životní jubileum 101 let 
v Domově pro seniory Háje. 
V kavárně domova pro ně byla 
připravena oslava s dortem, ob-
čerstvením a přípitkem. Květi-
ny a dárky předali oslavencům 
ředitelka Domova pro seniory 
Dagmar Zavadilová a starosta 
Jiří Dohnal. Přejeme jubilantům 
pevné zdraví a mnoho důvodů 
k radosti!



Výročí zrovna nemají, ale 
Přílišné proslunění a tolik únavná vedra 
nevítáme, jinak je ale léto fajn. Děkuji za 
doplněk ke květnovému textu. Že naše 
městská část s vícepatrovou zástavbou 
půdorysně zabírá jen jaksi 3 x 3 kilome-
try a nikdy kolem ní nevyrostla zeď, leda 
z pomluv. Většinou souvisí s pražskou 
zástavbou, někde ještě trochu poloves-
nickou, ale zpravidla už okraje Prahy tuto 
tradici překročily. Množství komunika-
cí nám umožňuje dobré spojení s cent-
rem. Za nějakých dvacet minut jsme tam, 
kam za špičkovou kulturou nebo aspoň 
k Flekům dojížděly, někdy dlouhé hodiny, 
autobusy zájemců z celé republiky. Byli 
jsme tedy vždy ve výhodě v dostupnos-
ti kultury na nejvyšší dosažitelné úrovni. 
Záleželo jen na nás. A bylo dost kumštý-
řů, co zamířili i k nám. 

Prvním poslem vysoké kultury na našem 
dnešním území byl ještě před vznikem 
Jižního Města Maxmilián Švabinský. Vše-
umělec v oborech kresby, malby, grafiky, 
vitráže, mozaiky a dalších technik. Autor 
mnoha portrétů i retrospektivně zobra-
zujících české osobnosti. Občas „pro jis-
totu“, ale jistě právem zobrazil i sebe. Po 
proměně doby byl čas vnímán jen prizma-
tem dvou vstřícně lidských litografií tra-
gického hrdiny předlistopadového věku. 
Zapomínány byly milé dopisní známky, 
cenné bankovky, dřevoryty prvního pre-
zidenta, předního malíře, muže asketické 
postavy zamyšleně kráčejícího k Jordánu, 
kyprých žen v pralesech přerostlých ro-
dodendronů a vůbec ženy různě zpodo-
bené, snící na lůžku, nad tkalcovským sta-
vem, ve štíhlosti mládí shlížející z návrší 
na svůj kraj, litografie orchidejí a mnoha 
jiných květin a osob, vitráže v katedrále 
na Hradě a tolik, tolik dalšího. 

Mistr Švabinský nemá zrovna výročí, 
zato každé léto míříval do Chodova už 
koncem válečných let a pak mnoho dal-
ších. Díky privátním hostitelům měl k dis-
pozici tvůrčí prostor, klid zahrady, vý-
hledy za Prahu připomínající mu rodné 
Kroměřížsko. Jeho věhlas mu sjednal zá-
půjčky rostlin z Průhonic, které pak citli-
vě zpodoboval, a úctu místních obyvatel. 
Zdejší žáci ho chodili zdravit jako nejvyš-
ší jim dostupnou československou cele-
britu, trochu zaražení v pionýrských šát-
cích, ale hrdí, že velikán je malinko i jejich. 
Odměnil se místu kresbami a grafikami 
prostředí i osob, Chodovskou madonou. 
Obec mu ale dodnes dluží dědicům slí-
benou pamětní síň. Podepsaný se hlásí 
k ochráncům Švabinského zdejšího od-
kazu. Hrstka grafik, uložená už u potom-
ků, nikdy nesoupeřila se sběrateli, i Mis-
trem navržené bankovky byly získány, až 
když neměly fiskální hodnotu. Udržovat 
povědomí o Mistrovi a artefaktech pro 
onu pamětní síň však zavazuje. Jako od-
var úsilí Moravskokrumlovských kolem 

Muchovy Slovanské epopeje. Ani Max 
Švabinský určitě nezapadne s proměna-
mi výtvarných stylů a letitý příslib Chodo-
va snad také ne.

Kdosi se mě nedávno ptal na Koháka. 
Na Jakuba, obratného žongléra v mno-
ha oborech umění a málem našeho sou-
seda. Já myslel, že dotyčný vzpomíná na 
Erazima, vážného filozofa. Mám v úctě 
oba, každý má nebo měl svou hlavu. Fi-
lozof mi mimo jiné před dvaceti roky na-
psal: „Odesílatel: Erazim Kohák; Odeslá-
no: 9. srpna 2001; 10:04; Mily sousede. 
Vase otazky jsou krasne jasne, promys-
lim, nejspis v letadle, a odpovim. Ta ne-
konecna zastavba domecku je ta prava 
kralikarna, kralici nestaveji do vysky. Na 
tom nevidim nic positivniho. Město tvori 
kulturu a setri prirodu, tzv. urban sprawl 
ji pohlcuje. Zdravim. Kohak“ Slib tehdy 
splnil. A hyperbolou podepřený závěr do-
pisu, jsem přesvědčený, platí trvale. 

  Jiří Bartoň

Kunratický zámek v historii 
Ve čtvrtek 14. října 2021 v 16 hodin 
v Opatovské knihovně obnovíme tra-
diční přátelská povídání v druhé čtvrt-
ky v měsíci o české a regionální histo-
rii. Jako vždy při promítání dokumentů 
a převážně vlastních fotografií. 
 Jiří Bartoň 
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Max Švabinský, autoportrét. Litografie 
z r. 1955. (Reprodukce; archiv autora.)

Z prvních domů Jižního Města

Na prahu podzimu si v září budeme připomínat 45. výročí předávání bytů Jižního Města. Stavět i obývat se začalo už dříve. Od východu, z Hájů. 
Dokážete při letním oddechu určit, která místa reprofota z tisku připomínají? 
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Skvělý nábor na Hájích
Kolem padesáti fotbalistů a fotbalis-
tek se sešlo při krásném letním po-
časí na hájecké trávě v našem areálu 
K Jezeru. 

Na začátku měsíce června si na na-
šem hřišti užili spoustu zábavy a své 
první fotbalové kroky ti nejmenší fot-
balisté a fotbalistky. Věříme, že pro 
mnoho z nich šlo o jejich první z mno-
ha tréninků. 

Během září budeme pořádat další 
nábory a těšíme se, že znovu budou 
plné úsměvů a dětské radosti!

Berukroužky
Vážení rodiče, 
milé děti,

rádi bychom informovali o dalším roč-
níku letního příměstského tábora po-
řádaného agenturou Berukroužky. 
Letošní ročník se nese v duchu Lovci 
pokladů aneb vesmírná jízda. 

Celý tábor Lovci pokladů má svůj te-
matický příběh. Mezi hlavní aktivity 
tábora patří například výroba raketo-
plánu, kostýmu – skafandru, celotá-
borová hra, plno soutěží a her, závě-
rečná party. Podnikneme také výlet 
do kina a planetária. 

Věk: 3–15 let
Cena: 3 790 Kč
Lokalita: ZŠ Květnového vítězství 
1554, Praha 11
Termíny: 
16. 8. – 20. 8. 2021 
23. 8. – 27. 8. 2021

Kde se přihlásit: 
https://www.berukrouzky.cz/
nase-sluzby/pro-deti/tabory

Sleva: 10 % pro sourozence a účast-
níky více turnusů.

Koronapojistka: v případě nemoci 
nebo karantény vracíme 100 % část-
ky, pravidelné testování lektorů, mě-
ření teploty při příchodu, dezinfekce.

Novinka: možnost přiobjednat balí-
ček „Tábor jako dárek", díky kterému 
budete moci tábor dětem darovat.

Více informací: www.berukrouzky.cz

Projekt Floorball Group je sdružení tří 
spolupracujících klubů, které nabízí mož-
nost hrát florbal opravdu každému. 
V České republice se jedná o absolutně 
unikátní projekt. Ať už se jedná o kluky, 
nebo holky, o ambiciózní sportovce nebo 
jen rekreační hráče, ve strukturách Floor- 
ball Group si každý najde dvé místo. 
Týmy vedou zkušení a licencovaní tre-
néři a tréninky probíhají v jihoměstských 
sportovních halách Jedenáctka VS, SH 
Jižní Město a na ZŠ Campanus. 

Po období, ve kterém nejen sport skomí-
ral, přichází restart všech aktivit a brány 
pro nové členy jsou otevřeny dokořán! 
První vlna náborů proběhla již v červnu, 
kdy se florbal dostal i na venkovní hřiš-
tě v rámci Sportovních dní dětí, a druhá 
vlna přijde na začátku září ve spojitosti 
se startem školního roku. 

Právě v září je ideální možnost přijít, 
zdarma si vyzkoušet trénink a případně 
se stát členem jednoho ze tří klubů, které 
projekt Floorball Group sdružuje. Jedná 
se o nejstarší český klub Florbal Chodov, 
který se zaměřuje na výchovu elitních 
hráčů a hráček, Traverzu Chodov, která 
je naopak přizpůsobena rekreačním hrá-
čům, kteří chtějí mít sport jako doplněk 
dalších aktivit, a třetím klubem je kunra-
tický Start, který působí při tamní základ-
ní škole.

Veškeré potřebné informace o časech 
a místech tréninků nebo trenérech kon-
krétních kategorií najdete na novém 
webu florbalovynabor.cz, který vás intui- 
tivně dovede prakticky až na hřiště.

Přijďte si v září vyzkoušet florbal a po-
mozte nám rozhýbat Jižní Město!

Floorball Group se těší 
na nové florbalisty a florbalistky!
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• Radní vládnoucí koalice posuzují prav-
divost názorů zastupitelů HPP 11 v Klí-
či, malicherně reagují pod články a nedá-
vají možnost reagovat nám | Diletantský 
způsob správy MČ Praha 11 rukama PI-
RÁTŮ / ANO / TOP-STAN / ODS všichni 
nezpochybnitelně vidíme a vytrvale o něm 
informujeme. Místo řešení parkování nám 
zvedli daně, místo byť jediného parkova-
cího domu máme pítko pro ježky. Mís-
to slibovaného transparentního chování 

radnice dodnes v jednacích řádech komi-
sí a výborů není zanesena samozřejmost 
občana bez prošení se natočit si politika 
(často neplnícího volební sliby) vystupující-
ho ve veřejném zájmu – koalice po kontro-
le voliči netouží, její sveřepý odpor respek-
tovat nový občanský zákoník č. 89/2012 
Sb. par. 88 a 89 je neskutečný! Na P11 se 
valí stále nové záměry výstavby, radnice 
je „prezentuje“ tak, že občany pošle do te-
rénu informace si zjistit, ti na místě potkají 

hostesku developera bez názoru na pro-
jekt, zato nabízející dotazník spokojenosti, 
jehož výsledek dopadá pokaždé stejně: ač 
si to rezident nepřeje, z připomínek vze-
jde mohutný bytový dům, vklíněný mezi 
domy stávající. A zastupování veřejnosti 
městskou částí v územních řízeních? Dar-
mo mluvit! Nemají rádi naše články o jejich 
nečinnosti, děsně je štveme.
 Martin Farmačka, HPP 11

• Těstoviny, čočku, rýži... | ...ale i další 
trvanlivé potraviny (instantní směsi, kon-
zervy, mouku, olej, cukr…) můžete da-
rovat jako potravinovou pomoc pro po-
třebné do Skladu/Re-use dětských věcí 
Praha 11. Paní Ptáčková, která jej pro-
vozuje, zde totiž ve spolupráci s potra-
vinovou bankou a díky darům jednotlivců 
zajišťuje potravinovou pomoc pro 50 ro-
din, rodičů samoživitelů i seniorů z JM. 
Do potravinové banky se ale dostávají 

především neprodané přebytky obchod-
ních řetězců s krátkým datem spotřeby 
(zelenina, mléčné výrobky, balené peči-
vo…), trvanlivé potraviny ovšem větši-
nou chybí! Pokud tedy můžete koupit ně-
jaké to balení navíc nebo i v případě, že 
jste dostali něco, co nejíte, darem, pokud 
jste třeba omylem koupili pálivý kečup 
místo jemného nebo i když děti najednou 
nejeví zájem o oblíbené jogurty a hro-
zí, že ty se zkazí, můžete všechny tyto 

potraviny přinést do Modletické 3 a udě-
lat tak dvojí dobrý skutek – zamezit plýt-
vání jídlem i pomoci druhým. Nebuďme 
k sobě lhostejní! Vždyť pro mnohé z nás 
není ani koupě celé jedné krabice těsto-
vin v ceně 300 Kč nemožná, ale pro 20 
rodin to může znamenat rozdíl mezi hla-
dem a večeří. Případné dotazy pište na 
hovorkovai@praha11.cz.
A díky za to, že pomáháte! 
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Co potřebuje Praha 11… | To nej-
líp víte sami, ať už jste na Jižním Měs-
tě a v okolí vyrostli, vychovali tu děti, 
nebo jste se přistěhovali teprve nedáv-
no. Osobně tu bydlím od roku 2011, ale 
zdejší sídliště jsem si důkladně prošel 
už v 90. letech se spolužáky z gymná-
zia, kteří tu bydleli, a také díky dlouho-
dobé brigádě – několik měsíců jsem uklí-
zel Centrální park. Mrzí mě, že se od té 
doby mění jen hodně pomalu a zdaleka 

nenaplňuje potenciál ideálního místa 
k setkávání a odpočinku. Jsem moc rád, 
že na východním konci parku už téměř 
15 let stojí Komunitní centrum Mat-
ky Terezy. Škoda, že projekt KCMT od 
paní architektky Rothbauerové nebyl 
dokončen, a to na severní straně, kde 
je terasa. Věřím, že podobný osud ne-
potká vynikající nápady našich souse-
dů vzešlé z projektu Spolu za lepší 11. 
Těším se, až budou děti chodit na velké 

dopravní hřiště, až se i s dospělými vy-
řádí na Kuličkodráze od Martiny Schiko-
rové, projdou si Smyslovou zahrádku od 
Šárky Růžičkové nebo jejím Parkem hla-
volamů, a snad všichni uvítáme důstoj-
nější okolí stanice metra Háje, jak navrhl 
pan Vintr. Vězte, že když se jako souse-
dé spojíme, dokážeme velké věci. Přeju 
klidné léto vám i vašim blízkým, ať už se 
v jeho průběhu vypravíte kamkoli! 
  PhDr. Jan Jaroš, HPP11/KDU-ČSL

• Nový stavební zákon by umožnil ještě 
rychlejší zastavování měst a krajiny, pro-
to budu v Senátu hlasovat pro jeho za-
mítnutí | Již několik let se připravuje nový 
stavební zákon. Přes desítky diskuzních 
fór, seminářů a několik tisíc připomínek 
schválila nakonec Sněmovna zákon v pů-
vodní podobě, kterou napsala Hospodář-
ská komora za spolupráce velkých deve-
loperů. Zákon by pod pláštíkem urychlení 
řízení svěřil tvorbu téměř všech odborných 

vyjádření do rukou úředníků nového stát-
ního Nejvyššího stavebního úřadu. Důklad-
né posouzení důležitých atributů v oblas-
tech, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu 
života v ČR (životní prostředí, vodní hospo-
dářství, doprava…), by tak nahradili státní 
úředníci snahou o co nejrychlejší posouzení 
stavebních záměrů. 
Měla by se zjednodušit i dokumentace, 
kterou je nutné do územních a staveb-
ních řízení podat. Je otázkou, zda z takto 

zjednodušené dokumentace bude scho-
pen stavební superúřad vůbec něco po-
soudit. Developerům všeho druhu by se 
tak dále otevřely dveře k betonování kra-
jiny, měst a obcí. 
A už vůbec nechci domyslet dopad tohoto 
zákona na Prahu 11.
Zákon od jeho první verze považuji za pas-
kvil, který patří do odpadkového koše. V Se-
nátu budu hlasovat pro jeho zamítnutí. 
  Ladislav Kos, HPP 11

• Když se s radnicí domluvíte na 1 pat-
ru garáží, postaví vám hned 4! | V roce 
2019 začala radnice P11 pořizovat změ-
ny územního plánu pro vybudování parko-
vacích domů v ul. Krejnická a Gregorova. 
HPP 11 a roztylské spolky s uvedeným 
souhlasily s tím, že na hlídaném parkovi-
šti Gregorova vznikne pouze 1podlažní 
parkovací nástavba. Radnice dokonce sli-
bovala zeleň na střeše. V současné době 
je na radnici projednávána podkladová 

studie k této změně ÚP Z3425 s názvem 
„Jednopodlažní nástavba stávajícího par-
koviště Gregorova“, která k našemu vel-
kému rozčarování navrhuje 4podlažní 
parkovací dům na západní polovině parko-
viště s kavárnou, dětským hřištěm a bas-
ketbalovým hřištěm na střeše. Na druhé 
polovině parkoviště má zůstat stávající 
díra. Proč radnice nedrží slovo? Proč ne-
lze věc řešit jednodušším a podstatně lev-
nějším původním návrhem? Radnice též, 

bez diskuse s dotčenými občany, dále plá-
nuje (dle našeho názoru nesmyslné) zjed-
nosměrnění Gregorovy ul. a její protažení 
kolem restaurace Koliba na ulici Ryšavé-
ho. Je cílem její zkapacitnění pro další vý-
stavbu (BD Ovčárna, Kotelna a okolí Ko-
liby)? Napište prosím radním nebo mně 
(kulhaneka@praha11.cz), jaký na tyto pro-
jekty máte názor. My o váš názor stojíme. 
Děkujeme. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11 

• A náhradní výsadba bude kdy? | Loni 
na jaře fa SELEQUNE požádala o pokáce-
ní vzrostlého stromu na ploše vedle Me-
diCentra, těsně u Kaplanovy ul. V červ-
nu 2020 bylo povolení vydáno s tím, že 
firma na pozemku vysadí 3 lípy v místě, 
které určil OŽP Prahy 11 jako náhradu za 
strom pokácený. Mezi kritérii náhradní vý-
sadby je i věta: Náhradní výsadba dřevin 
bude provedena ve vhodném agrotech-
nickém termínu, tj. v jarním období, a to 

nejpozději do jednoho roku od pokácení 
výše uvedené dřeviny. Ke kácení stromu 
došlo loni před Vánocemi, teď je červen 
a k náhradní výsadbě zatím nedošlo. Ano, 
rok ještě neuplynul, ale zmíněné vhodné 
agrotechnické období – jaro, je už poma-
lu za námi. Předpokládala bych, že zod-
povědná firma vysází náhradní stromy co 
nejdříve, aby zmírnila dopad toho, že mo-
hutný strom z území odstranila. Takovou 
ale fa SELEQUNE evidentně není. Zato 

se znovu (ona sama již potřetí) snaží o na-
výšení koeficientu míry využití plochy, na 
které strom rostl, „aby se jí zástavba plo-
chy a parkoviště vyplatila“. Naštěstí byl 
podnět na změnu úp P461/2019 zamít-
nut na květnovém jednání VURMu a dou-
fejme, že brzy bude zamítnut i Zastupitel-
stvem HMP.
Pokud někdo máte fotografie z kácení 
stromu, prosím kontaktujte mě.
  Zuzana Malá, HPP 11

Názory zastupitelů

Rádi bychom vás upozornili, že odběrové testovací místo na COVID-19 v rámci polikliniky Chomutovická 1444/2  
ukončilo v červnu svou činnost. Na území městské části Praha 11 nicméně funguje dalších osm odběrových míst,  

jejich seznam naleznete na webu www.praha11.cz v sekci  
Aktuality o koronaviru → Odběrová místa COVID-19.
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• Vážení občané Prahy 11 | pomozte vy-
hledat nebo poskytnout vhodnou lokalitu 
pro umístění včelích úlů na naší MČ. Stano-
viště by mělo splňovat několik podmínek: 
1. Doletová vzdálenost včel je cca 3 km. 
Do této vzdálenosti musí mít včely pří-
stup k vodě, nejlépe stojaté, a k potravě. 
Potravu včely nacházejí na květech rostlin 
a tam, kde jsou paraziti rostlin (červci, mery 
a puklice, kteří sají mízu rostlin a následně 
vylučují sladkou šťávu). 2. Stanoviště by 

mělo být spíše v závětří, a to tím více, čím 
výše je situované. Úly mohou být ve výšce 
až 15 m, ale chráněny před větrem, který 
je zde silnější. Stanoviště včel může být ve 
stínu i na slunci. Ideální je polostín. 3. Na 
jeden úl jsou potřeba cca 2 m² prostoru. 
Pokud bude na stanovišti 5 úlů, zaberou 
cca prostor 10 m². 4. Včely nemají rády 
elektrickou energii, podněcuje je k agresi-
vitě a ruší je v činnosti. Proto není vhodné 
jako stanoviště místo pod dráty el. napětí 

a v blízkosti el. zdrojů. 5. Vhodné stanoviš-
tě pro včely je mimo dosah nepovolaných 
a nepoučených osob, zejména pak dětí. Ta-
kové stanoviště může být za plotem, na 
střeše budovy či skryté například v rumišti 
a veřejnosti přístupné za přítomnosti včela-
ře, který je ochoten uspořádat občasné vý-
klady pro veřejnost. Náměty prosím zasílej-
te na můj e-mail polakovam@praha11.cz. 
Děkuji za Vaši spolupráci.
 Ing. Michaela Al-Ali Poláková, Piráti/bez PP

• Proč je stavební uzávěra na Jižním 
Městě potřebná? | Praha 11 je atraktiv-
ní lokalita. Naším prokletím je metro. Vý-
stavba u stanice metra jistí vysoké zisky. 
Územní malovánky Magistrátu hlavní-
ho města Prahy dělají z Prahy 11 beto-
novou džungli. Jako jediná politická síla 
v Zastupitelstvu Prahy 11 bojujeme pro-
ti tramvajové trati na Jižák. Skutečným 
důvodem je příprava přepravní kapacity 
pro desetitisíce nových obyvatel Jižního 

Města, protože metro praská ve švech 
a více souprav metra už do podzemí ve 
špičce nenacpete. A není to jen metro 
a nová tramvajová trať. Na starousedlí-
ky čeká past v podobě mohutné přestav-
by klíčových stok, klíčových vodovodů, 
to, co je pod zemí, přestane stačit svému 
účelu. Noví obyvatelé nám budou stát 
na našich parkovacích místech. A žád-
né modré zóny nová místa nevyrobí. My, 
co tu žijeme, prosazujeme změnu trendu 

v územním plánování: nemocnici Jižní 
Město namísto nových bytů, stavební 
uzávěry, regulační plány, spoluúčast sta-
vebníků na veřejné infrastruktuře (chceš 
stavět, tak zaplať silnici i novou školu) 
a etapizaci územního plánu. Chceme, aby 
výstavba na Jižním Městě byla tak drahá, 
že se developerům nevyplatí. 
Pište vaše podněty, jak zastavit výstav-
bu na vasicekr@praha11.cz.
 Bc. Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Participativní dohoda s developerem 
na Roztylech? Místostarosta pro územ-
ní rozvoj Sedeke (ODS) a starosta Do-
hnal (Piráti) zjevně žádnou koaliční krizi 
nemají – pokračují v konání proti vlast-
ním obyvatelům. | Zatímco na veřejnost 
prosakuje údajná koaliční krize na Pra-
ze 11, místostarosta Sedeke (ODS) se 
svým poradcem Adámkem (ÚV KSČ) při-
pravili pro MČ P11 další zjevně nevýhod-
nou dohodu s konsorciem developerů 

Roztyly Invest I, II, III, a.s. Rada MČ P11 
smlouvu 17. 5. 2021 schválila a staros-
ta Dohnal podepsal, jako by se nechume-
lilo. Tzv. participativní smlouvy uzavírají 
obce/MČ s investory za účelem kompen-
zace negativ, která investoři stavbami 
způsobí. Participativní smlouva na Rozty-
lech je chabá náhrada zlikvidované zeleně 
a maximálně zastavěného území. Kus cy-
klostezky, „park“ v příkrém svahu a stan-
dardní vybavenost okolí novostaveb se 

v případě Roztyl tváří jako něco extra, na 
co potřeba smlouva. V překladu to zna-
mená, že MČ P11 zhasne při posuzová-
ní výstavby a nebude podávat žádné při-
pomínky v zájmu místních obyvatel, kteří 
proti záměru sepsali několik petic a stíž-
ností. Jediné, co za to MČ dostane, jsou 
pozemky do nákladů na péči. Závěr? 
Přestože měl projekt značné chyby a za-
vání podvodem, radnice jej podporuje.
 Šárka Zdeňková, HPP 11

• Reakce místostarosty pro územní rozvoj Ing. Martina Sedeke | Asi by se slušelo dodat, že investor se nejen zavázal na svých po-
zemcích, které by mohl minimálně částečně zastavět, vybudovat park, pozemky pak bezúplatně převést na MČ a park po dobu deseti 
let na své náklady udržovat, ale kromě jiného (cyklostezka, výsadba stromů a revitalizace zeleně nad rámec DOS atd.) i opravit chodník 
a schodiště spojující ulice Hněvkovská a Hrdličkova. MČ projekt nepodporuje, protože investor podporu nepotřebuje, pokud splní vše, 
co pro povolení stavby požadují předpisy, tak mu stavební úřad, který je na MČ nezávislý, stavbu povolit musí, bez ohledu na případnou 
podporu či nepodporu MČ. Škoda, že pí Zdeňková neuvádí, v čem spočívá údajný podvod, vedení MČ není žádná taková okolnost zná-
ma, a pokud o nějaké takové pí Zdeňková ví, měla by informovat státní zastupitelství, protože podvod je trestný čin.

• Nepořádek a binec kolem popelnic 
musí zmizet. Jak by se vám líbil svoz od-
padu zdarma? | Určitě jste si všimli ne-
ustálého svinčíku kolem kontejnerových 
stání na Jižním Městě. Každý rok probí-
hají stovky bytových rekonstrukcí a udr-
žet slušnost a pořádek je při současném 
systému úklidu Prahy 11 nemožné. Pro-
to chceme zvýšit frekvenci svozu odpa-
du a rozšířit také činnost Jihoměstské 
majetkové, aby už v žádné ulici nebylo 

ani smítko. Kdo to ale zaplatí? Chceme 
Pražany motivovat ke třídění odpadu zru-
šením poplatku za jeho svoz, město to-
tiž prodejem odpadu vydělá peníze zpět. 
A bude se na tom podílet Jihoměstská 
majetková. Bezodpadová společnost 
je nutnost pro životní prostředí. Nikdo 
z nás se nechce vrátit do pravěku a utí-
rat si zadek listem lopuchu a pít vodu 
ze strouhy. Celosvětový trend je přestat 
skládkovat a zrecyklovat odpad. Všichni 

si pamatujeme sběr papíru před rokem 
1989. Vlastně to nebyla vůbec špatná 
věc. Chceme lidem nabídnout možnost 
kontejneru zdarma, pokud budou třídit. 
To se dá bez problému pohlídat fotopas-
tí. Vedle papíru, plastů a skla by měl li-
dem sloužit také kontejner na kuchyňský 
odpad, který můžeme přímo na Jižním 
Městě využít na hnojení záhonků a stro-
mů v parcích. Podpoříte nás v tom? 
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru Nabídková min. cena (v Kč) m2/rok

Bajkonurská 736 3 10,44 čalounictví, opravna, sklad 600

Tererova 1551 4 90,5
lékárna (pokud bude prostor 

pronajat k jinému účelu užívání, 
bude jiná sazba)

3000

Podjavorinské 1601 2 588,36 sklad 600

Opatovská 874 48 82,44 prodejna obuvi (sklad) 1000

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu



28 Inzerce

RV
21

01
17

0/
01

Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř 
vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

Co je to šedý zákal a  podle čeho pacient po-
zná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení 
průhlednosti lidské čočky, a  to nejčastěji v  dů-
sledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 
60 až 75 let a  příznakem je zamlžené, zhoršené 
a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také cit-
livost na světlo. Šedý zákal nelze odstranit nijak 
jinak než operací a  neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl zbytečně 
odkládat. Důvodem je nejen kvalita života, ale 
i  to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, tím je 
operace oka náročnější.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rych-
lý chirurgický zákrok, kterého není třeba se 
obávat. Operace trvá asi 15 minut a provádí se 
v místním znecitlivění kapkami. Oko je do dru-
hého dne zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním centru Praha je 

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní zakalená 
lidská oční čočka nahrazuje umělou nitrooční 
čočkou, která zůstává v oku natrvalo až do konce 
života. Typ nitroočních čoček se volí s ohledem na 

Oční centrum Praha, a. s. 
Lighthouse Tower, jankovcova 1569/2c, 

Praha 7. recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál 
více pacientů si uvědomuje, že díky operaci šedé-
ho zákalu mají možnost si vybrat, jak se budou 
dívat na svět po zákroku. I proto mnoho z nich na 
svých očích nešetří a při operaci si připlatí za mul-
tifokální nebo trifokální nitrooční čočky, které je 
úplně zbaví závislosti na brýlích. Po operaci nám 
pak často říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné 
a často nevratné a může vést až ke ztrátě 
zraku.  Důležitá je včasná diagnostika a ne-
odkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice ve svém počátku pro-
bíhá skrytě a  až v  pokročilém stádiu se projeví 
zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však ne-
lze napravit, pouze zpomalit. Každý po 35. roce 
života by tedy měl podstoupit speciální vyšetření 
sítnice (tzv. OCT angiografii), která dokáže odha-
lit mnoho očních onemocnění v počátečním stá-
diu, kdy ještě pacient žádné příznaky nepociťuje.

“OCT angiografie je revoluční zobrazovací me-
toda sítnice, která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jednotlivých vrstev sítni-
ce, ale zároveň i funkčnost všech jejích struktur.” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, odborná lé-
kařka Očního centra Praha. Speciální skenování 
sítnice tak dokáže odhalit závažná onemocnění 
sítnice jako jsou nádorová onemocnění oka, 
věkem podmíněná makulární degenerace, cév-
ní onemocnění sítnice (diabetická retinopatie), 
onemocnění makuly, odchlípení sítnice a  další 
degenerativní změny na sítnici. Vyšetření pomo-
cí OCT angiografie je rychlé a  bezpečné, navíc 
zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití kon-
trastních látek.

Oční centrum Praha má specializované centrum 
pro léčbu onemocnění sítnice, v  rámci kterého 
pacient získá komplexní péči na jednom místě – 
od diagnostiky až po následnou laserovou a bio-
logickou léčbu. “Pracovišť, zabývajících se kom-

plexní léčbou sítnice, je v současné době velmi 
málo a pacienti tak často musí čekat až půl roku 
na objednání. Bohužel při onemocnění sítnice si 
pacienti čekání nemohou dovolit. V našem cen-
tru pro onemocnění sítnice máme pro pacienty 
minimální objednací lhůty a nejmodernější dia-
gnostické a léčebné přístroje.” sděluje paní dok-
torka Černohubá.

Moderní biologická léčba sítnice

V  posledních několika letech se v  oftalmologii 
důrazně prosazuje moderní biologická léčba, 
která spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s an-
ti-VEGF preparátem do sklivce. „Pomocí účin-
ných látek biologického původu jsme tak dnes 
schopni léčit onemocnění sítnice jako je věkem 
podmíněná makulární degenerace, edémy sít-
nice nebo diabetickou retinopatii.” vysvětluje 
paní doktorka Černohubá a  dodává: „Výhodou 
této léčby je, že maximálně efektivní, cílená a její 

Centrum pro léčbu šedého zákalu 
Centrum pro léčbu sítnice 

Refrakční a laserové centrum 
Aplikace nitroočních injekcí 

Máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami!

VOLEJTE: 220 807 757

OBJEDNÁME VÁS 
BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ!

včasná aplikace může zastavit či významně zpo-
malit postup onemocnění.”

Oční centrum Praha je jedním z mála specializo-
vaných pracovišť v  Praze a  Středočeském kraji, 
které může biologickou léčbu sítnice pomocí 
tzv. anti-VEGF látek poskytovat. Ročně provede-
me stovky aplikací nitroočních injekcí a můžeme 
konstatovat, že biologická léčba je ve většině pří-
padů efektivní.
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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 21. 6. 2021 – 2. 7. 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 zadní vrchní šál 249,90 229,90 Kč
Vepřové ocásky 109,90 99,90 Kč
Debrecínská pečeně pr.130mm 199,90 179,90 Kč
Tlačenka šunková 179,90 159,90 Kč
Turistický salám 189,90 169,90 Kč
Zámecká papriková klobása 140g 159,90 139,90 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

Hledáme
 

ZDRAVÉ MUŽE A ŽENY
VE VĚKU OD 18 LET.

 

QUINTA–ANALYTICA s.r.o., Pražská 1486/18c,  Praha 10-Hostivař, 102 00

242 454 429 klinika@quinta.cz

Finanční kompenzace za čas 
 
 

strávený ve studii až 60 000 Kč

Pozn.: Studie jsou schváleny Etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

VÍCE INFORMACÍ

ODPOVĚDNOST

Účastí ve studii pomáháte
zajistit dostupnost léčivých

přípravků pacientům.

PROFESIONALITA

Přátelský a zkušený
personál zajistí
vaše pohodlí.

KOMFORT

Příjemné prostředí,
kde se můžete věnovat

svým aktivitám nebo studiu.
 

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM

www.quinta.cz/dobrovolnici



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
• 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
• Přímý zájemce koupí byt. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Na velikos-
ti a stavu bytu nezáleží. Na vystěhování 
nespěchám. Vyplatím dluhy nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664
• Koupím zahrádku v Praze a blízkém 
okolí, nejlépe s dobrou dostupností z Již-
ního Města. Volejte nebo pište prosím na 
tel. 603 809 432

• Koupíme byt v novostavbě v Praze 4 
nebo 10, ideálně Milíčovský háj. Buď byt 
2+kk nebo byt 3+kk a větší. Garážové 
stání a balkon/terasa výhodou.  
Tel. 606 862 991
• 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
• Pro několik zájemců hledám ke koupi 
byt OV 2+kk v pěší dostupnosti na metro 
Chodov, možná je i výměna s doplatkem za 
byt OV 3+1/L také na JM. Makléřka PhDr. 
Jana Hloušková, tel. 732 174 735
• 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
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 
• 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
• 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, www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.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.

• 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
• 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
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, mo-
nitorů atd. Rozumné ceny. AVC SERVIS – 
tel.: 222 361 720, mob.: 602 390 630
• SADROKARTONOSKAR provádíme 
sádrokartonářské práce – příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické a malířské práce.  
SADROKARTONOSKAR@email.cz, 
T: 774 042 960
• Instalatérské práce, topení,  
zedn. práce. Výměna kuch. desek a dře-
zů. Volek-Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635
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Zajímá Vás cena Vaší nemovitosti? Odhad Vám uděláme zdarma.
Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu?
Nechte starosti na nás! Zvolte jistotu a garanci kvality našich služeb.  

Martin Dohnal
martin.dohnal@re-max.cz

731 631 220    

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

 775 561 313

Vladimíra Richterová
vladimira.richterova@re-max.cz

777 347 802

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

www.re-max.cz/cool
272 652 638
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CESTOVNÍ AGENTURA 
WWW.NUBIS.CZ
Tel.: 777 755 714
OC Háje, Arkalycká 757, 149 00 Praha 11
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

hdk_pva_leto95x65zaruka.indd   1 15.06.21   15:04

Přijmeme zaměstnance do pracovního poměru 
na pozice:

• Skladník (tel.: 724 316 711, 606 770 445)
• Pracovník/ce výroby lahůdek (tel.: 724 133 048)
• Balič/ka jídel (tel.: 724 133 048)
• Kuchař/ka (tel.: 724 133 048)

E-mail: job@jlv.cz

JLV, a.s., Chodovská 3/228, Praha 4 - Michle

www.jlv.cz

• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! 
Provádíme čištění, zrychlení, instalace, 
opravy, konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 731 732 737. Těšíme se 
na vás. Váš itcan.cz
• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad, Tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• 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
• 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
• 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
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci... T. 777 
285 669, www.kadernice-do-domu.cz.
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. 
Pracujeme v RESPIRÁTORECH a použí-
váme vlastní přípravky. Tel. 737 139 900
• !! 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
• 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, 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
• 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

• Řežeme živé ploty a keře, snížíme 
přerostlý živý plot, prořežeme či  
odstraníme stromy. Máme vlastní 
techniku, bioodpad odvezeme, máme 
i plošinu do výšek. T.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz
• 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
• Rekonstrukce, dlažby, obklady, 
malování, štukování, bytová jádra, 
pokládka plovoucích podlah a jiné 
práce. Marián Vojtek tel. 608 217 581, 
rekonstrukce.mv@seznam.cz
PRÁCE
• 1. ZŠ Říčany od 30. 8. 2021 přijme 
učitele/ku pro 2. st. ZŠ s aprobací 
Zeměpis, Fyzika, Informatika, Hudební 
výchova, Výtvarná výchova - 1. základní 
škola Masarykovo nám. Říčany, více 
informací na tel. 323 602 794,  
1zs@zs.ricany.cz
• Hledáme zdravotní sestru na část. 
úvazek do ordinace prakt. lékaře na P 4, 
tel. č. 722 292 004
OSTATNÍ
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROB-
NOU GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ 
KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. 
TEL.603 247 819 E-MAIL: 
CENTRUMS.T@POST.CZ
• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6, 1. patro přijímá k registraci nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme. 
Tel. 267 914 143, 721 479 023
• Pronajmu garážové stání Donovalská. 
Tel.: 603 227 133

PRO ŘÁDKOVOU  
INZERCI  

PROSÍM KONTAKTUJTE

Tel.: 733 720 744
radkova.inzerce@regvyd.cz
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