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Praha 11  
pomáhá Ukrajině,  
zapojte se i VY!

Jarní výsadba  
stromů v plném  
proudu

NOVINKY  
z Jihoměstské  
majetkové

přijďte si užít tradiční českou pouť. vstup zdarma
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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. dubna 2022. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně 

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

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

Strany 31-33 jsou 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), vyhrazeny 
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měsíc duben a jeho aprílové počasí je již minulostí a přichází jeden z nejhezčích měsíců v roce. Květen bude opět 
zářit všemi barvami a vymaluje naše Jižní Město do plnohodnotné přehlídky jarních kolekcí. Přehlídku „jarních tónů“ je 
také možné pozorovat např. při procházce Krčským (Kunraticko-michelským), Hostivařským či Milíčovským lesoparkem. 
Jako malý kluk jsem nejvíce chodil odpoledne po škole do Hostivařského lesoparku, kde jsme většinou na loukách 
v okolí Hájeckého potoka hráli s kamarády fotbal, lakros, vybíjenou apod. To se psal přibližně rok 1985 až 1990 ;-)

Na radnici jsme po schválení rozpočtu zastupitelstvem MČ dne 17. 3. 2022 začali připravovat a postupně 
realizujeme plánované opravy a investiční akce roku 2022 tak, aby bylo možné jejich dokončení v co nejkratším 
termínu. Opravy a údržba budov škol a školek budou ve většině případů provedeny v době letních prázdnin, což je 
z provozního hlediska nejvhodnější varianta. Ostatní akce budou realizovány průběžně až do konce letošního roku. 
Osobně chci také dohlédnout na realizaci co největšího počtu projektů, které vznikly v souvislosti s nápady tzv. 
Participativního rozpočtu MČ Praha 11. Tyto projekty totiž reálně oživují veřejný prostor naší městské části a okolí 
našich domovů.

Městská část pomáhá Ukrajině. Děkuji všem, kteří jste pomohli a reálně dále pomáháte v souvislosti s řešením 
situace obyvatel, kteří byli nuceni odejít ze svých domovů z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. Společně 
s vámi jsme zajistili ubytování pro více než sto osob. Veškeré informace o tomto tématu naleznete na našem webu 
a sociálních sítích. Na jednom místě je tak možné vše kdykoliv zobrazit zde: www.praha11.cz/ukrajina.

Přispět můžete i finančně na transparentní účet 6148117309/0800. Děkujeme.

V současné době vrcholí přípravy ke zprovoznění nového Komunitního centra Roztyly pro Ukrajinu v Praze 11. 
Toto centrum bude v provozu od května tohoto roku na pozemcích bývalého areálu Interlov na adrese U Michelského 
lesa 1842, Praha 4 a nabídne mnoho aktivit, které pomohou dále rozvíjet a stabilizovat současnou situaci. Toto 
unikátní propojení soukromého sektoru, nadačního fondu Help Ukraine a naší městské části znamená reálnou formu 
vzájemné pomoci a spolupráce. Slavnostní otevření budovy je plánováno na středu 27. 4. 2022.

Přeji vám vše dobré, hodně zdraví a krásné jarní dny.

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Prahy 11,



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

4 Zprávy z Rady MČ

Odbor kancelář starosty oznamuje, že 
pokračování přerušeného 27. zasedání 

členů Zastupitelstva MČ Praha 11 
proběhne v květnu. Pro bližší 

informace, prosím, sledujte web  
MČ Praha 11 www.praha11.cz.

Praha 11 pomáhá Ukrajině, zapojte se i VY! 
Stejně jako mnoho dalších organizací či jednotlivců se i městská část Praha 11 
snaží od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině pomáhat napadené zemi a jejím 
občanům. Do pomoci se můžete zapojit také vy – nově i přispěním na transparentní 
účet, který byl pro tyto účely založen, nebo využitím speciální inzertní stránky. 

Transparentní účet založila městská část 
ve spolupráci s Jihoměstskou majetko-
vou, a. s., s cílem využít zde shromáž-
děné prostředky k financování aktuál-
ních potřeb ukrajinských občanů, kteří 
před válkou ve své zemi uprchli do Čes-
ké republiky. 

Přispět lze libovolnou částkou, trans-
parentní účet naleznete pod číslem 
6148117309/0800 (majitelem účtu je 
Jihoměstská majetková, a. s.)

Vybrané prostředky budou použity na ná-
kup zdravotních a hygienických potřeb, 
základních potravin a školních pomůcek 
pro ukrajinské uprchlíky na území naší 
městské části.

Chcete nabídnout konkrétní pomoc? In-
zerujte ji na nové stránce!

Pro lepší koordinaci pomoci také měst-
ská část Praha 11 spustila na svém 
webu speciální inzertní stránku. Najde-
te na ní konkrétní věci či služby poptá-
vané ze strany ukrajinských občanů, kteří 
se nyní kvůli válce nachází v Česku, a zá-
roveň zde konkrétní formy pomoci může-
te inzerovat. Ať už se vaše nabídka týká 
ubytování, poskytnutí oblečení nebo tře-
ba překladatelských služeb, přes inzertní 
stránku se nejlépe dostane k těm, kdo ji 
rádi využijí. 

Inzerci naleznete na úvodní stránce 
webu městské části v záložce Pomoc 

Ukrajině nebo na webovém odkazu 
www.praha11.cz/inzerce.

 „Naší městské části se tak podařilo uni-
kátním způsobem propojit potřeby ukra-
jinských uprchlíků s těmi, kdo jim chtě-
jí poskytnout pomoc nebo součinnost. 
Usnadněním celého procesu zprostřed-
kování pomoci se mimo jiné snažíme mo-
tivovat běžnou veřejnost, aby se do ní 
více zapojila. Ze stejného důvodu jsme 
rovněž zveřejnili výzvu k pomoci na něko-
lika jihoměstských reklamních plochách, 
které nám byly na základě dohody s part-
nery poskytnuty zcela ZDARMA,“ uvedl 
starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti). 

Děkujeme všem, kdo se na pomoci 
podílejí.

Dějepis trochu jinak:  
Praha 11 podporuje zájem dětí 
o historii přes příběhy a zážitky! 

Že dějepis nemusí být jen nudným sou-
borem fakt a letopočtů, ukazuje tra-
dičně velký zájem žáků jihoměstských 
základních škol o projekt Příběhy na-
šich sousedů. Žáci 8. a 9. tříd v rámci 
něj zaznamenávají příběhy pamětníků 
ze svého okolí a poznávají tak dějiny 
z mnohem zajímavější perspektivy než 
z učebnic – prostřednictvím emotivních 
lidských osudů. 

Vzhledem k úspěšné spolupráci s nezis-
kovou organizací Post Bellum, která za 
Příběhy našich sousedů stojí, proto nyní 
městská část Praha 11 dotačně podpo-
řila i realizaci další z aktivit společnosti, 
konkrétně Divadelního kroužku Paměti 
národa. Ten se pro děti od 12 do 18 let 
otevře od září v KC Zahrada. Divadelní 
kroužek má za cíl seznámit děti a mla-
dé lidi s klíčovými momenty moderních 
dějin za použití neotřelých edukativních 
nástrojů. Účastníci kroužků budou di-
vadelními prostředky vyprávět příběhy 
zaznamenané ve sbírce Paměť náro-
da, setkávat se s pamětníky a společně 
psát scénář k závěrečnému vystoupe-
ní. Zároveň zde dostanou prostor k dis-
kusi a reflexi nedávné historie, navštíví 
klíčová místa našich dějin a při práci na 
závěrečném veřejném vystoupení se 
naučí společně nést odpovědnost za 
výsledek. 

Na základě dlouholeté spolupráce na 
rozvíjení zájmu dětí o historii pak Pra-
ha 11 rovněž v dubnu poskytla dotaci 
Českému svazu bojovníků za svobodu, 
a to na pořádání vzdělávacích zájezdů 
pro žáky jihoměstských základních škol 
do Terezína a Lidic. 

Upozornění na komplikace při průjezdu Prahou 
Rádi bychom upozornili všechny řidiče,  

že se v květnu spouští rekonstrukce Barrandovského mostu. 

vše o opravě na barrandak.cz



Ukrajinským maminkám s dětmi  
nově pomáhá i Komunitní centrum Roztyly 
Již koncem dubna začalo na místě bývalých výrobních hal v areálu Interlovu 
fungovat Komunitní centrum Roztyly pro maminky s dětmi z Ukrajiny, 
které svou zemi musely opustit kvůli probíhající válce. Centrum vybudovala 
společnost Passerinvest Group, a.s., ve spolupráci s městskou částí 
Praha 11 a nadačním fondem Help Ukraine, který prostor provozuje.

Celá stavba je tvořena modulární sesta-
vou z 26 jednotlivých buněk a slouží jako 
neziskové a nekomerční zařízení. Mamin-
ky zde naleznou vhodné zázemí pro hlí-
dání dětí, sociální a volnočasové aktivity 
s možností edukace a zapojení se do so-
ciálních a podpůrných programů.

„Současné dění na Ukrajině nám není lho-
stejné a pociťujeme velmi intenzivní po-
třebu pomáhat. Projektem Komunitního 
centra Roztyly chceme maminkám a je-
jich dětem poskytnout kvalitní a funk- 
ční zázemí, které by jim mohlo pomo-
ci se s touto složitou situací co nejlépe 

vypořádat,“ vysvětluje za společnost Pa-
sserinvest Group, a.s., technický ředitel 
Martin Unger. 

Jak dodává Ing. Petr Jirava (za ANO), rad-
ní Prahy 11 pro sociální věci, bezpečnost 
a zdravotnictví, centrum se podařilo ote-
vřít opravdu v rekordním čase, tj. necelé 
dva měsíce od nápadu ho vystavět: „Vě-
řím, že se stane prospěšným a vyhledá-
vaným místem setkávání Ukrajinců, pro 
které je nyní Jižní Město domovem. Moc 
děkuji všem, kteří se o vznik Komunitního 
centra Roztyly zasloužili,“ uvedl.

5Zprávy z Rady MČ

Základ fyzické i duševní pohody? Především selský rozum 
Žijeme ve složité době, která před nás po dlouhých letech relativního klidu 
staví jednu nečekanou překážku za druhou. Po pandemii COVIDU–19, 
která výrazně zasáhla životy nás všech, se tak nyní potýkáme s množstvím 
otázek a nejistot, jež v nás vyvolává válka na nedaleké Ukrajině.

Čím dál častěji se tak na mě pacien-
ti i známí obracejí s prosbou o radu: jak 
mám zkrotit vlastní strach, že válka do-
razí až k nám? Jak vůbec žít v perma-
nentním stresu, ať už kvůli hrozbě války, 
nákazy koronavirem, nebo neustálému 
zdražování? Nejsem sice psycholog, jako 
kardiochirurg nicméně dobře vím, jak zá-
sadní vliv může mít na vznik nejrůznějších 
kardiovaskulárních onemocnění právě 
stres plynoucí z takových obav a úzkostí. 
Co tedy radím? 

Především používat zdravý selský rozum. 
Snad to zní až příliš banálně, ty nejjedno-
dušší věci však často bývají nejúčinnější. 
Vždycky si vzpomenu na svou oblíbenou 
pohádku Lotrando a Zubejda, kde se po 
marných pokusech světových léčitelů po-
dařilo zkroušenou princeznu vyléčit až 
českému Dr. Voštěpovi: sluncem, poby-
tem na čerstvém vzduchu a láskou. Jde 
o osvědčený recept, který bych přede-
psal každému, koho současné události 
až příliš vysilují. Pokud se to tedy týká 
i vás, vypněte pro jednou dramatické te-
levizní zprávy a jděte se projít do příro-
dy, která voní přicházejícím jarem. Uvařte 
si dobrý čaj, vezměte si oblíbenou kníž-
ku a začtěte se do ní někde na sluníčku. 

Užijte si čas ve společnosti vašich blíz-
kých a pořádně se spolu zasmějte sta-
rým historkám. Nebo pomáhejte těm, 
kdo to potřebují víc. 

Víte, když se ohlédnu za posledními dny 
a týdny, mám obrovskou radost z vlny 
solidarity, která se v naší zemi zved-
la vůči válkou zmítané Ukrajině. Kdo má 
ruce, pomáhá, což mě i jako lékaře hře-
je u srdce. Já sám jsem totiž se závaz-
kem využívat své znalosti a dovednosti 
k pomoci druhým končil studia. S hrdostí 
sleduji, jak se český národ opět semknul 
a stal se pevnou oporou ukrajinským 
uprchlíkům, jimž ve velké míře poskytuje 
střechu nad hlavou, jídlo, oblečení, asis-
tenci i tolik potřebnou psychickou podpo-
ru. Děkuji vám všem, kdo jste se zapojili, 
a smekám. Zároveň vás ale prosím, abys-
te měli na paměti následující skutečnosti. 

Zdravotní péče na Ukrajině je bohu-
žel na hony vzdálená péči poskytované 
v naší zemi. Běžně se tam vyskytuje tu-
berkulóza, mnoho lidí je nakaženo virem 
HIV, děti nejsou očkovány proti dětským 
chorobám. Myslete tedy i na zdraví své 
a vašich blízkých. Nechci stávající situa-
ci srovnávat s pandemií koronaviru, při 

zlehčování zdravotních rizik souvisejících 
s migrační vlnou se však naše republika 
může dostat do podobných problémů.

Nakonec pomáhat můžete jen tehdy, 
když na to máte energii a sílu. Proto se, 
prosím, opatrujte a myslete 
také na sebe.

MUDr. Petr Křiváček,  
(ODS), radní

Na téma zdraví 

s MUDr. Petrem 

Křiváčkem



6 Život na Jižním Městě

Pořádek a bezpečí v přirozených centrech Jižního Města
Problém neutěšeného vzhledu a celkové 
situace některých přirozených center 
Jižního Města, o kterých jsem psal 
v minulých vydáních časopisu Klíč, 
zjevně trápí nejenom mne, ale i řadu 
dalších obyvatel našeho sídliště. 

Dostal jsem na toto téma celou řadu mai-
lů a reakcí. Obyvatelé si stěžují na rozpa-
dající se objekty, které tyto oblasti tvoří, 
i na neutěšenou situaci s některými méně 
přizpůsobivými spoluobčany, kteří svým 
chováním běžné obyvatele obtěžují a také 
zneklidňují, pokud jde o otázku bezpečné-
ho pohybu a pobytu v těchto místech. 
I když jsem přesvědčen, že z dlouhodobé-
ho hlediska zlepší situaci pouze komplexní 
a zásadní revitalizace těchto objektů a je-
jich přeměna v moderní a 21. století od-
povídající centra našeho sídliště, jsem si 
zároveň vědom toho, že proces bude tr-
vat několik let a že pracovat na řešení to-
hoto problému je třeba hned. 

Při rozhovorech s kolegy z ostatních rad-
nic pražských městských částí jsem zjistil, 
že podobné problémy řeší i oni. Nejde jen 
o zanedbané oblasti v sídlištích, ale napří-
klad i o parky v centrální části Prahy. Ko-
legové z Prahy 2 řešili podobný problém 
v okolí Grébovky a zejména v Riegrových 
sadech. Dobrou volbou se ukázala být 
spolupráce se soukromou agenturou, kte-
rá ve spolupráci s městskou policií dohlí-
ží na dodržování pořádku a vytváří tlak na 
ty, kteří porušují pravidla slušného chování 
a obtěžují okolí. 

Situace ve zmíněných lokalitách v Praze 2 
se výrazně zlepšila. Domnívám se, že ten-
to postup je dobrou inspirací i pro nás. 
Nevyřeší sice problém rozpadajících se 
objektů, ten lze skutečně řešit pouze pře-
stavbou a revitalizací, ale může, a to ve-
lice rychle, řešit problém asociálního cho-
vaní některých jedinců, které jejich okolí 

opravdu obtěžuje. Problémem jsou ale fi-
nanční náklady na takovouto ostrahu. 

Spojil jsem se proto s několika vlastní-
ky podobných objektů s žádostí o finan- 
ční spoluúčast na podobném projektu. 
Jejich reakce nebyla odmítavá, a tak prv-
ní z takovýchto řešení může být ostraha 
objektu tvořící pochozí plochu u východ-
ního výstupu ze stanice metra Háje, ob-
last západního výstupu ze stanice metra 
Háje, objektů bývalého nákupního stře-
diska u Hviezdoslavovy ulice (mezi ulicemi 
Hněvkovského, Brandlova a Machkova) 
a okolí z výstupu stanice metra Opatov. 
Předběžně je dohodnuto, že patrola vy-
brané agentury by patrolovala od osmi 
hodin ráno do půlnoci. Její trasa by začína-
la u eskalátorů na východní straně pocho-
zí zóny u východního výstupu ze stanice 

metra Háje, pokračovala by přes tuto po-
chozí zónu k výstupu ze stanice metra, 
dále průchodem k bývalému kinu Galaxie, 
po projití pasáží tohoto bývalého kina by 
patrola prošla průchodem domu v Kupec-
kého ulici do oblasti západního výstupu ze 
stanice metra Háje. Pak by vedla kolem 
Komunitního centra Matky Terezy k ná-
kupnímu středisku u Hviezdoslavovy ulice 
a po projití jeho objekty by došla k výstu-
pu ze stanice metra Opatovská. Patrola 
by zkontrolovala i oblast kolem výstupu 
ze stanice metra Opatovská a vrátila se 
přes centrální park do oblasti východního 
výstupu ze stanice metra Háje.

Na základě zkušeností z jiných městských 
částí jsem přesvědčen, že při správném 
výběru agentury, která bude tuto činnost 
provádět, by se situace, na kterou si obča-
né opakovaně stěžují, měla rychle zlepšit. 
Nutnou podmínkou je samozřejmě spolu-
práce s městskou policií, která by v přípa-
dě potřeby poskytla najaté agentuře po-
třebnou součinnost. V této věci spoléhám 
na pomoc svého kolegy radního pro bez-
pečnost Petra Jiravy, který s MP dlouho-
době úspěšně komunikuje a potřebnou 
koordinací jistě rád pomůže. Návrh tako-
véhoto řešení tohoto problému předložím 
radě na počátku května s tím, že patrolo-
vaní by bylo zahájeno nejpozději počátkem 
července, a věřím, že kolegy v radě měst-
ské části přesvědčím, aby tento můj návrh 
podpořili. Jako optimální se ukazuje zkusit 
projekt nechat běžet po dobu tří měsíců 
a po nich vyhodnotit jeho úspěšnost a roz-
hodnout o tom, zda v něm 
pokračovat, či nikoliv.

Ing. Martin Sedeke 
(ODS)  

místostarosta  
pro územní rozvoj
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Letos na jaře pokračujeme ve výsadbě 
nových stromů v Praze 11. 

V době uzávěrky tohoto Klíče je již přes 
polovinu z více než stovky nově plánova-
ných stromů „v zemi“, výsadbu na zákla-
dě naší objednávky má opět na starosti 
středisko zeleně naší radniční firmy Jiho-
městská majetková, a. s. Odbor životního 

prostředí zvolil i tentokrát několik druhů 
listnatých stromů, které se do charakteru 
sídlištní zástavby Jižního Města hodí lépe 
než jehličnany. Jedná se zejména o javo-
ry mléč i babyka, lísky turecké, jírovce 
červené (tento typ kaštanu je odolný vůči 
klíněnce), svitely latnaté, třešně pilovité 
nebo myrobalány, které najdete na Hájích 
u zastávky MHD Horčičkova. 

Operativní úklidová četa

Vidíte někde v Praze 11 nepořádek, nalo-
menou větev, poškozený plot u dětské-
ho hřiště apod.? Pomozte nám, prosím, 
zařídit rychle nápravu!

Jak jsem vás informoval již v dubno-
vém Klíči, letos jsme posílili operativní 
péči o veřejný prostor tím, že jsme u Ji-
homěstské majetkové objednali speciál-
ní četu, která je na zavolání připravena 
plnit urgentní úkoly v rámci péče o náš 
veřejný prostor, a to nejen úklid, ale i ce-
lou řadu dalších úkonů typu ořezu větví, 
drobných oprav apod.

Své podněty (s identifikací místa a v pří-
padě e-mailu pokud možno i s fotografií) 
posílejte e-mail uklid@jihomestska.cz
nebo ideálně telefonujte přímo na číslo 
702 991 991, a to kdykoliv během pra-
covních dnů v čase mezi 7.00 a 15.00. 
Děkujeme za vaši pomoc!

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí

Den Země  
v Ekoškolce Markušova
22. dubna si každoročně připomínáme 
Den Země v podobě různých oslav, infor-
mačních a vzdělávacích akcí zaměřených 
na propagaci a podporu ochrany životní-
ho prostředí. 

K této akci se již tradičně připojila i ji-
homěstská mateřská škola Markušova. 
Oslavy proběhly v jednodenním předsti-
hu, tedy ve čtvrtek 21. dubna. Na zahra-
dě v pobočce Dubnova a v nedalekém 
lesoparku byla pro děti a jejich rodiče 
připravena stanoviště, kde se mohli do-
zvědět plno zajímavostí o přírodě, mj. 
o masožravých rostlinách, včelách či si 
dokonce pohladit opravdového netopýra. 

Naše městská část na akci prezentovala 
svůj projekt Zdravá Praha 11: návštěvníci 
se díky naší koordinátorce Ing. arch. Kris-
týně Jirsové mohli seznámit s novinkami 
v oblasti životního prostředí, popovídat 
si o participativních setkáních s obyvateli 
nebo o možnostech, jak na Jižním Měs-
tě trávit volný čas v areálu VAK u Modré 
školy i jinde. 

Ukliďme svět s dětmi z MŠ Konstantinova
Den Země oslavila i Mateřská škola Kon-
stantinova. Ta se ve čtvrtek 21. dubna 
zapojila do celorepublikové akce „Ukliď-
me svět“, kterou zaštiťuje Český svaz 
ochránců přírody. Dvě předškolní třídy 

– Filípci a Sovičky – se společně vydaly 
do Milíčovského lesa na sběr odpadků 
a nepořádku, cestou nasbíraly dva plné 
pytle. Nejzajímavější, co se během akce 
našlo, bylo staré tranzistorové rádio.

Jarní výsadba stromů v plném proudu
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Začátkem tohoto roku proběhly schůzky na půdě Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy (TSK) ohledně nových páteřních cyklotras u Kunratického lesa směřující 
k Šeberovu a druhá trasa podél Košíkovských nádrží vedoucí na Prahu 4. 

Ladily se poslední detaily, zejména při-
pomínky od pražského Institutu pláno-
vání a rozvoje (IPR PRAHA). V tomto 
roce začíná sběr razítek pro stavební 
povolení. V příštím roce bychom se měli 
dočkat již samotných realizací. Abychom 
se jako cyklisté dostali do Šeberova po 
oddělené cyklostezce, učinili jsme dal-
ší krok. Tím je participační smlouva se 
soukromým developerem, která zava-
zuje k vybudování cyklostezky u křižo-
vatky U Kunratického lesa / Roztylská. 
Dále zde bude vybudováno 77 parko-
vacích míst. Když jsme v minulém roce 
s Technologií hl. m. Prahy (THMP) rychle 

vytvořili projekt na nové osvětlení pod-
chodu u autobusové zastávky Dědi-
nova, probírali jsme průjezd pod D1 
v Kateřinkách u ulice Pastevců. Cyklis-
té i rodiny s dětmi si již dlouho stěžují 
na neutěšený stav temného podchodu. 
Mám radost, že THMP zadala zpraco-
vání projektu na nové osvětlení tohoto 
podchodu a již si vyjasnili s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR technické záležitosti.

V současné době se zpracovává doprav-
ní studie pro oblast Jižní Město II. Hlav-
ním výstupem bude úprava křižovatek 
Chilská / Na Jelenách a Na Jelenách / 

Roztylská. Křižovatky je potřeba zkapa-
citnit, neboť v současné době přestávají 
zvládat nápor motoristů. Naopak poměr-
ně jednoduchou úpravou, pomocí vodo-
rovného dopravního značení, se zrychlil 
průjezd okružní křižovatky Türkova smě-
rem na Chilskou ulici. Je to pokračová-
ní projektu úpravy nedaleké ulice Hviez-
doslavova, kdy se nám, ve spolupráci 
s hl. m. Prahou, kromě nové cyklointe-
grace, podařilo v minulých letech vytvořit 
i 150 parkovacích míst.

Hlavní město Praha přijalo naši studii na 
posunutí přechodu v ulici Novomeského. 
Skončí stávající nebezpečné vyústění z par-
koviště. Dále jsme dokončili připomínky pro 
dopravní studii Bezpečné cesty do škol pro 
Starochodovskou školu. Akce je hrazena 
hl. m. Prahou, do které se zapojili žáci, TSK 
a naše městská část. Děkujeme organizaci 
Pěšky městem, která tento projekt iniciu-
je a provází jím, a především místní učitel-
ce Lucii Vilímovské, která stojí za projektem 
právě pro ZŠ a MŠ Chodov. Primárně jde 
o zbudování středového ostrůvku u stávají-
cího přechodu v ulici Ke Stáčírně, stavební-
ho příčného prahu v ulici Benkova a v násle-
dujících letech celkové úpravy 
v prostoru před školou.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici

Workoutová hřiště
Před časem jsme uspořádali participativní setkání s hlavními uživateli 
Sportovního areálu Hrabákova na Jižním Městě II (zástupci školy, Atletiky 
Jižní Město a školní družiny), ze kterého vzešel kromě jiného požadavek 
na vybudování tzv. venkovní posilovny – workoutového hřiště. 

S obdobným přáním se na nás obraceli 
i mnozí obyvatelé z Jižního Města I, tam 
jsme jako místo vhodné pro realizaci vy-
brali Volnočasový areál při ZŠ Kupecké-
ho (VAK).

Obě workoutové sestavy jsou navrženy 
tak, aby na nich bylo možné absolvovat 
i kruhový trénink, při kterém si můžete 
procvičit celé tělo. Kromě žebříků, hrazd 
a posilovacích lavic bude možné využít 
i step up a pole – dance – sport tyč. Vý-
stavba probíhá na obou místech součas-
ně s tím, že by hřiště měla být dokonče-
na už na konci května. Věříme, že nová 
možnost zacvičit si ve venkovní posilov-
ně bude příjemným doplněním nabídky 
sportovních aktivit v Praze 11.

Novinky z Volnočasového  
areálu Kupeckého (VAK)

Na novou sezonu jsme VAK začali připra-
vovat už v předstihu. Nově jsme areál 
dovybavili pro větší komfort všech uživa-
telů – lavičkami a koši z recyklovaného

betonu a mobilní 
toaletou. Na 
základě zpět-
né vazby od 
rodičů těch 
nejmenších 
jsme přida-
li kruhový 
pumptrack, 
aby se na vel-
kém pumptrac-
ku nedělaly fronty 
a jezdci si mohli podle po-
třeby a dovedností vybrat nároč-
nější nebo méně náročnou trasu.

Pronajímáme tržní místa  
pro občerstvení

V průběhu května poběží lhůta pro po-
dání žádostí na pronájem dvou nových 
tržních míst pro provozování (mobil-
ních) občerstvení. Jedno je ve Volnoča-
sovém areálu Kupeckého (pozemek parc. 
č. 1099/2 k. ú. Háje), druhé je v parku 
(pozemek parc. č. 583/154 k. ú. Háje) 

mezi ulicemi Jurkovičova a Bohúňova 
u vstupu na UTUM (Milíčovský vrch). Po-
kud byste měli zájem, určitě se přihlaste. 
Více informací najdete již brzy na úřední 
desce městské části Praha 11.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný čas
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NOVINKY z Jihoměstské majetkové
Přestože se po nečekaných výzvách spojených s pandemií koronaviru nyní 
Jihoměstská majetková, a. s., potýká s dalšími mimořádnými úkoly v rámci 
pomoci ukrajinským uprchlíkům, chod této servisní společnosti městské části 
zůstává nenarušen. Právě naopak, vedle plnění standardních povinností 
přinesly uplynulé týdny i řadu novinek, o které bych se s vámi rád podělil. 

Stabilizovali jsme Zahrady Opatov 

Rád konstatuji, že teprve nyní začínám 
být se stavem celého projektu nájemního 
bydlení v Zahradách Opatov spokojený, 
i když o některých rezervách ještě víme 
a trpělivě pracujeme na jejich odstraně-
ní. Žijeme v turbulentní době, která vyža-
duje inovativní přístup ve většině oblastí 
našeho života a ani správa majetku není 
výjimkou. Právě díky zavedení nových po-
stupů dnes můžu říct, že se nám větši-
nu procesů podařilo nastavit do podo-
by, v níž se cítíme komfortně jak my coby 
správci, tak i naši klienti, tedy nájemníci. 

Výši nájemného například stanovujeme 
novým podnájemníkům podle aktuálního 
„rent indexu“ (proměnná, která v jednotli-
vých lokalitách ČR udává procentní změ-
nu ceny nájmu bytů oproti předchozímu 
období) vydávaného každé čtvrtletí spo-
lečností Deloitte. Takto stanovená výše 
nájmu je pak v rámci uzavřené podnájem-
ní smlouvy platná po dobu jednoho roku 
a po roce dochází k její úpravě podle ak-
tuální situace na trhu s bydlením. Stej-
ným způsobem přitom může dojít i ke 
snížení nájemného. 

Vůči nájemníkům jde o fér jednání, kterým 
se snažíme zajistit pro Zahrady Opatov 
stabilní klientelu – naše cenová politika 
totiž nájemníky nenutí hledat jiné byd-
lení. Pro příklad uvedu, že právě v uply-
nulém období letošního ledna až března 
bylo podle uvedeného indexu v lokalitě 
Jižního Města tržní nájemné stanovené 
na 279 Kč/m2, takže se v podstatě po-
malu vracíme na cenu nájemního bydlení 

z konce roku 2018. Ta byla v letech 2020 
a 2021 pandemií přechodně stlačena až 
pod hranici 250 Kč/m2. 

S nájemníky, u nichž je patrné, že se již 
dostávají nebo se v nejbližší době mo-
hou dostat do finančních problémů, které 
však aktivně neřeší, zároveň uzavíráme 
u notáře doložku přímé vykonatelnosti 
jak na dluh, tak i na vystěhování z bytu. 
Podobných opatření, jež Zahrady Opatov 
a s nimi i městskou část chrání, máme 
samozřejmě nastavených mnohem víc, 
ale to už bych z našeho know-how pro-
zrazoval příliš. 

Interaktivní mapa Jižního Města 
s užitečnými informacemi

Operativní vytvoření tzv. krizové mapy 
pomoci ukrajinským uprchlíkům, která je 
v současné době stále umístěna na úvod-
ní stránce webu www.jihomestska.cz, 
nás přimělo k zamyšlení nad dalšími mož-
nostmi využití mapového podkladu. Mo-
mentálně tak v Jihoměstské majetkové 
vzniká interaktivní mapa, na níž bude po-
stupně zaznamenáno umístění kamero-
vých bodů, všech pozemků a nemovitého 
majetku ve svěřené správě městské části 
Praha 11 či defibrilátorů. Vedle toho zde 
najdete i podrobný harmonogram a ma-
nuál blokového čištění a další užitečné 
informace. Naší snahou je poskytnout 
obyvatelům Jižního Města nejen tyto ak-
tuální informace, ale zároveň je i zapojit 
do jejich zpracování a pravidelné aktua-
lizace. První konkrétní výsledek bude na 
našem webu k nahlédnutí už v nejbližší 
době! 

Parkoviště

Rádi bychom si také pořádně posvítili 
na oblast, která pálí velkou část obyva-
tel naší městské části: řeč je o parková-
ní a problémech s ním spojených. Na my-
sli mám především rychlou úpravu jinak 
nevyužitých zpevněných ploch pro par-
kování podle nastavených pravidel. Stá-
le je však co zlepšovat i u stávajících par-
kovišť. Někde bohužel jejich další rozvoj 
závisí na dohodě Prahy 11 s Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy (TSK), 
která větší část parkovišť na území Již-
ního Města stále provozuje. Tam, kde je 
provozovatelem Jihoměstská majetko-
vá, však už nyní plánujeme investovat 
do úpravy povrchů, oplocení, zabezpeče-
ní včetně dalších kamerových bodů a do 
kultury parkování jako takové. Věřím, že 
naše snaha bude již zanedlouho vidět na 
parkovišti v Krejnické ulici, které jsme za-
čali provozovat začátkem letošního roku. 

Sportoviště musí zůstat 
dostupná všem

Do hospodaření našeho střediska spor-
tovišť zasáhla velmi významně pandemie 
covidu-19. Přesto uděláme vše pro to, 

aby se stávající ceny vstupného na spor-
toviště spravovaná Jihoměstskou majet-
kovou podařilo udržet co nejdéle, a to 
navzdory veškerému zdražování kolem 
nás. Zejména děti si to po dvou letech 
prožitých v lockdownu určitě zaslouží. 
Pokud dosáhneme na některý z dotač-
ních programů zaměřený právě na pod-
poru provozování sportovních zaříze-
ní, mohu slíbit, že rozsah, kvalitu služeb 
a ceny alespoň pro nejbližší 
měsíce udržíme. 

 Ing. Radek Adamec,  
 ředitel Jihoměstské  
 majetkové, a. s.

Realitní činnost zajišťujeme v souladu s novým realitním zákonem.
Provedeme ocenění Vaší nemovitosti a doporučíme optimální tržní cenu.

Jihoměstská majetková a.s. 
tel.: 733 736 163 | e-mail: info@jihomestska.cz

Správa bytů ParkovištěSpráva nebytových prostor Úklid a údržba zeleně Pronájem Zahrady Opatov

NÁŠ ZKUŠENÝ TÝM ZAJISTÍ  
PRODEJ NEBO PRONÁJEM VAŠEHO BYTU NEBO DOMU

KONTAKT 



10 Život na Jižním Městě

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

CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: ZA MIKEŠEM NA HVĚZDÁRNU
Dne: 23. 5. 2022 (pondělí) 
Start: v 10:00 z Kolovrat (vlak z hl. nádraží v 9:35, v 9:49 Hostivař, 9:52 
H. Měcholupy, 9:58 Kolovraty).
Trasa: Říčany, Světice, Všestary, Mnichovice, Mirošovice, Hrusice, Tur-
kovice, Ondřejov, Zlenice, Čtyřkoly vlak. (cca 48 km, pokud zvládneme 
i Sázavský klášter 60 km).
Co vše se dozvíte? Měl vodník Brčál políčeno na cyklisty? Co pa-
matuje hospoda U Sejků? Kam nás zavede asteroid Lada? Co 
spojuje žáby s astronomií? Kdo vezl naši vlajku a básně na 
Měsíc? Co malovali Mácha a Lada u Sázavy? Najdete tři hvěz-
dy na zvonici? Můžete se těšit na další setkání s Mirjou.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Vinohradské vily a park Grébovka 
neboli Havlíčkovy sady 
Dne: 16. 4. 2022 (sobota) v 10:00 hodin, dne: 21. 5. 2022 (sobota) 
Sraz: v 10 hodin na zastávce tramvaje č. 4, 22, 57, 59 Jana Masaryka ve směru od 
náměstí Míru.
Naše vycházka povede magickou oblastí okolí Grébovky – od rodného domu generála 
Eliáše na rohu Francouzské ulice a ul. Jana Masaryka, okolo několika slavných seces-
ních kaváren, restaurací a hotelů, bývalé vozovny koněspřežky.
Sejdeme ulicí Jana Masaryka k vile Orlová pojmenované podle staré místní vinice k po-
hádkové vile Belle Vue od oblíbeného vinohradského stavitele Karla Horáka. O kousek 
dál se nachází vila Osvěta zv. Amerika od architekta Vlčka, kde se narodil Jan Masa-
ryk, vedlejší vila je spojena se jménem bratří Fričových, kteří založili malou firmu Josef 
a Jan Frič – dílna pro přesnou mechaniku. 
V Koperníkově ulici si prohlédneme jednu z mála zachovaných vil v původní podobě 
Chlumetzky a vilu Dolní Kozačka, sejdeme k vile Kleovka či také Alvína na místě býva-
lého dvorce a viniční usedlosti. Půjdeme čtvrtou nejkrásnější secesní řadou domů po 
Pařížské, Masarykově nábřeží a Kodaňské, která se nazývá U Havlíčkových sadů. Pro-
hlédneme si funkcionalistickou vilu, kde bydlel herec Jindřich Plachta, naproti níž se 
nachází romantizující vila Perucka a jedna z mála zachovaných usedlostí Vondrač-
ka. Na konci vycházky se projdeme Havlíčkovými sady neboli Grébovkou, je-
jíž součástí je umělá krápníková jeskyně, vinice o rozloze 1,7 hektaru z doby 
Karla IV. a viniční altán původně postavený v 70. letech 19. století jako dobo-
vá herna pro širokou veřejnost. Na Grébovku zahradu překřtili Pražané po je-
jím zakladateli Moritzi Gröbe, který zdevastovaný pozemek v roce 1870 koupil 
a v roce 1871 ho postupně začal kultivovat. Trvalo mu to 17 let. Na konci roku 
1888 to již byla zalesněná zelená stráň, s více než 120 druhy mnohdy exotických 
dřevin. Naše vycházka skončí u vršovického nádraží, odkud se lze snadno dopravit 
kamkoliv. Procházkou vás provede paní Jelena.
Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! 
Kontakt pondělí–pátek 8:00–14:00: 605 819 096, 724 603 317, 
e-mail: info@jmsoc.cz

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH 
SENIORŮ
Kdy: 12. 5. 2022 (čtvrtek)
Sraz: 8:30 bus 213 – zastávka Háje 
u schodů z lávky, směr Horčičkova
Odjezd: 8:47
Délka trasy: 14,5 km – výlet pro zdat-
nou seniorskou populaci
Trasa: Křeslice – Uhříněves – Dubeč 
– Běchovice
Na co se můžete těšit: Údolím s bys-
tře běžící zlatonosnou říčkou Kocá-
bou, kolem míst původních mlýnů 
a Karlovy štoly skrze staré trempské 
Na cestu od Fantova mlýna přes Pit-
kovický belveder plný chlupatých, ale 
krásných fialových konikleců, kolem 
rodného domu malířů a loutkářů Oty 
a Jindřicha Bubeníčků, starého židov-
ského hřbitova v Uhříněvsi, mean-
dru tří potoků a po hrázích tří rybníků 
k tvrzi v Dubči a její Pan-
ské zahradě. Na ty, co 
mají stále svěží i duši, 
číhá při cestě nerezová 
skluzavka. 

Úsměv a svačinu 
s sebou. Na setkání 
s vámi se těší Jindra.

P. S.: Všem nadše-
ným turistům se sou-
časně omlouváme za 
omyl v Klíči č. 4, kde 
byl titulek z před-
cházejícího výletu. 
Nechtěli jsme vás 
ani zkoušet, ale ani 
zmátnout ;-)

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Strašnice (Staré a vilové) 
Dne: 17. 5. 2022 (úterý) od 14:00 hodin, 21. 5. 2022 (sobota) od 14:00 hodin
Sraz pro obě procházky: před stanicí metra Strašnická (směrem do ulice V Olšinách)
Projdeme si zajímavá místa Strašnic, mezi která patří například: opuštěná secesní bu-
dova bývalé školy, jediná dochovaná usedlost – klasicistní Bečvářův statek, park Gu-
tovka – multifunkční areál na území bývalého rybníka a polí, stará škola, které místní 
říkají zámeček, moderní kostel, jehož základní kámen byl posvěcen samotným pape-
žem Janem Pavlem II, dvě malé domkové kolonie – Svobody a Masarykova, Trmalova 
vila – místní architektonický klenot od Jana Kotěry. Na setkání s vámi se těší Jelena.
Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – 
pátek 8:00–14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY: 
Krajem Josefa Lady

Kdy: 24. 5. 2022 (úterý)
Odjezd: zastávka ČD Horní Měcholu-
py 8:22 hodin, jízdenka pro 2 pásma
Trasa: Mirošovice – Dolní Lomnice – 
Brtnice – Štiřín – Kamenice
Délka trasy: 12 km
Na co se můžete těšit: Od vlaku pů-
jdeme stále mírně do kopce půvabný-
mi vesničkami, loukami i lesíky, kolem 
Štiřínského zámku a parku na No-
vou Hospodu k autobusu. Na setkání 
s vámi se těší paní Jitka.
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Sportovní odpoledne pro seniory s pétanque
Kdy: 26. 5. 2022 (čtvrtek), 13:30 hodin
Kde: Stravovací centrum v Křejpského 1502/8
Přijďte si užít sportovní vzrušení i zábavu při společenské hře pétanque na zahradě 
Stravovacího centra v Křejpského ulici. Jednotlivci i tříčlenná družstva se mohou při-
hlásit do 16. 5. 2022. 
Kontakt: 724 603 317, 605 819 096, e-mail: poradenství@jmsoc.cz

POZVÁNKA na výlet  
na parníku po Vltavě
Městská část Praha 11 ve spolupráci s Jihoměstskou sociální 
a.s. pro vás i letos připravila vyhledávanou a atraktivní plav-
bu parníkem po Vltavě s romantickými výhledy na nejkrásněj-
ší zákoutí metropole. 
KDY: 7. 6. 2022 (úterý) od 15:00 hodin
Sraz: ve 14:50 h. na náplavce pod Nemocnicí Na Františku 
(stanoviště č. 10), od břehu vyplujeme v 15:00 hodin, připla-
víme se opět zpět v 17:00 hodin.
Cena: 80 Kč zahrnuje občerstvení (zákusek a nealkoholický 
nápoj)
Co vás čeká: Dvouhodinová plavba na lodi Hamburg histo-
rickým centrem Prahy až pod Vyšehrad a zpět, dechberou-
cí výhledy, ale také jedinečná atmosféra podbarvená živou 
hudbou.

Vstupenky lze zakoupit dne 16. 5. 2022 (pondělí) od 8:30 
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 v Domě s pečovatelskou 
službou, Šalounova 2025, pouze do vyprodání kapacity. 
V případě volné kapacity lze následně zakoupit vstupen-
ky v účtárně ve 2. patře v čase 8:00–11:30 a 13:00–15:00. 
Info na tel. 724 603 317.

MOZKOVÝ JOGGING  
aneb jak trénovat paměť 

KDY: 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5. vždy 
od 15:00 hodin
KDE: DPS Šalounova 2025/7 1. pat-
ro klubovna
Už jste si párkrát nemohli vzpome-
nout, pro co jste šli do vedlejší míst-
nosti? Nevybaví se vám jméno herce, 
zpěváka nebo název filmu? Zrazu-
je vás krátkodobá paměť? Mozek je 
sval a potřebuje trénovat. Zajímavé 
techniky, které pomohou zapamato-
vat si nákup, tel. číslo apod., si může-
te osvojit na setkáních s trenérkou pa-
měti paní Ivou Brožíkovou. Stačit vám 
bude jen tužka a papír a chuť začít 
s trénováním mozku. Lepší paměť to-
tiž přináší kvalitnější život. ZDARMA, 
bez rezervace.

XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ 
Sportovní hry seniorů Jižního Města se budou konat pod záštitou MČ Praha 11.
Kdy: 2. června 2022 (čtvrtek) od 9:30 do 16:00 hodin
Kde: v objektu Stravovacího centra, ul. Křejpského 1502/8
Soutěžní disciplíny: ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, slalom vozíčká-
řů, hod míčem na cíl, hod na koš, nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky, střelba na 
branku a driblování s míčem.
Většina disciplín je připravena nejen pro seniory!
Každý účastník se může přihlášit maximálně ke třem disciplínám + do soutěže druž-
stev v ruských kuželkách pouze tříčlenný tým. 
Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení i kulturní program a hudební vystou-
pení paní Petry Černocké a Jiřího Pracného! Neváhejte se přihlásit spolu s přáteli, 
soutěžit se bude v několika věkových kategoriích.
Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím, nebo se jen pobavit.
Uzávěrka přihlášek je 6. 5. 2022. Po tomto termínu výjimečně pouze po telefonic-
ké domluvě na níže uvedeném kontaktním spojení.
Přihlášku získáte na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 
1. patro, kancelář sociální pracovnice v čase: 8:00–11:45, 13:00-15:00, e-mail: 
jana.holubova@jmsoc.cz, tel. 724 603 317, 605 819 096 nebo 3. patro (sekreta- 
riát), ke stažení na webových stránkách: www.jmsoc.cz.
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Vnitrobloky, které jsou pro Prahu 11 
typickým rysem, můžou vypadat různě. 
Mohou to být pěkná místa s lavičkami, 
trvalkovými záhony, společnými zahrád-
kami pro pěstování zeleniny či vodními 
prvky, které v horkých letních měsících 
nabídnou osvěžení. Nebo takové být 
vůbec nemusí… a Jižní Město je toho 
bohužel důkazem. 

Přesto, že Odbor územního rozvoje 
pečlivě zmapoval jihoměstská veřejná 
prostranství a vnitrobloky, které rege-
neraci potřebují, zůstávají tato místa 
žalostně zanedbaná. Ze 49 prostranství 
byla během posledních let upravena do 

přijatelného stavu ani ne pětina! Nezbývá 
se než ptát, z jakého důvodu: copak 
radní naší městské části nevidí zarostlou 
a rozbitou dlažbu na náměstíčkách mezi 
paneláky? Vysoká uschlá křoviska ve 
vnitroblocích, kolem kterých se člověk 
bojí po setmění projít? Rozbité lavičky 
a odpadky vysypané z košů na ulici? Nebo 
si prostě řekli, že lajdácká práce stačí 
a tyhle „drobnosti“ přehlíží?

Jenže obyvatelé Prahy 11 si zaslouží 
víc, a my proto říkáme DOST: pokud není 
radnice schopná revitalizaci veřejných 
prostranství a vnitrobloků posunout, 
začneme s tím sami. Jak? Ve volbách bu-

deme prosazovat, aby byl na Magistrátu 
vytvořen fond pro revitalizaci pražských 
sídlišť, tedy i Jižního Města. Naše radnice 
už se tak nebude moci vymlouvat, že na 
úpravy vnitrobloků nemá � nance.  

Zároveň pracujeme na tom, abychom 
měli pro revitalizaci jihoměstských veřej-
ných prostranství připravené podklady 
a mohli po volbách jednotlivé projekty co 
nejrychleji spustit. Klíčový je však pro nás 
váš názor, jak by měly jednotlivé lokality 
vypadat a co v nich chybí. Budeme moc 
rádi, když se o něj s námi podělíte.
• Pošlete nám své tipy, co je potřeba 

opravit! Ať už jde o zničenou lavičku, 

rozbité zábradlí nebo nevynesený koš, 
budeme to řešit. Jak vidíte na fotce 
lavičky, kterou jste mi poslali, jde to – 
do tří dnů byla opravená.

• Jak by měl vypadat vnitroblok nebo 
veřejné prostranství v okolí vašeho 
domova? 

Ing. Ondřej 
Prokop, 

předseda hnutí 
ANO v Praze

Zdravím všechny Jihoměšťany! Tak už víme, kdy to všechno vypukne. Do kalendáře si zapište pátek 23. září od 14 do 22 hodin a sobotu 24. září 
od 8 do 14 hodin. A pak až za čtyři roky... O čem že to píšu takto v hádankách? O blížících se komunálních volbách. Během těchto významných 
dní si budou nejen obyvatelé Jižního Města vybírat své zástupce na další čtyřleté volební období. Voliči svou volbou zhodnotí, jak jsme jako jejich 
zastupitelé uplynulé volební období pracovali, a vystaví nám za to účet. Jistě jste si všimli, že se proto pomalu, ale jistě začíná rozjíždět volební 
kampaň. Přál bych si, aby vždy probíhala ve věcné rovině, byla za všech okolností slušná, prosta osobních útoků a ukázala voličům bez rozdílu 
preference strany či hnutí, že se budeme po volbách schopni dohodnout. Byl bych rád, kdybychom společně spravovali jedenáctou městskou část 
směrem k jejímu rozvoji a prosperitě. Za hnutí ANO v Praze 11 vám mohu slíbit, milí Jihoměšťané, že pro to uděláme maximum.

Ing. Martin Horák, předseda hnutí ANO v Praze 11 

Zachraňme Pavlovín!

Zanedbané vnitrobloky a nepořádek v ulicích… říkáme DOST lajdácké práci  

Kontakty na nás:
Ondřej Prokop
centrála hnutí ANO
Babická 2329/2
149 00 Praha 4
E-mail: praha11@anobudelip.cz

Názor občana
Na Jižním Městě žiji 35 let a jsem tu 

celkem spokojený. Poslední dobou mě 
nicméně štvou možnosti parkování (hlavně 
ve večerních hodinách). Pozoruji, že problém 
s parkováním v mojí ulici (Jažlovická) se 
zhoršil hlavně v posledních 2 letech, kdy 
bylo otevřeno OC Opatovská. Vysvětluji si to 
tak, že část tehdejších garáží nyní funguje 
jako parkoviště pro toto nákupní centrum 
a auta, která tam dříve měla lidé zaparkova-

ná, teď stojí všude možně. Jsem 
si vědom faktu, že postavit parko-
vací dům je poněkud kompliko-
vané (� nanční nákladnost, sehnání 
vhodného pozemku atd.). I když by to bylo 
ideálním řešením. Prošel jsem se proto po 
Jižním Městě od Opatova po Háje a našel 2 
lokality, kde by podle mě mohla parkovat 
auta, a to s vynaložením minimální investice 
ze strany městské části. Jde o lokalitu v ulici 

Opatovská v těsné blízkosti metra 
Háje (parcelní číslo 1210/113 
a 1210/116) a parkoviště v ulici 

Výstavní v blízkosti čerpací stanice 
Shell (parcelní číslo 536/122). Předem dě-

kuji radnici, pokud obě možnosti parkování 
prověří a v ideálním případě i realizuje, aby 
se situace s parkováním pro občany Prahy 
11 aspoň trochu zlepšila. 

 Tomáš Novák

Čtěte blog Ondřeje Prokopa
www.ondrejprokop.cz

Sledujte facebookový pro� l
www.facebook.com/
IngOndrejProkop

Nenechte si ujít tweety na
twitter.com/oprokop 

Hledejte ve své schránce 
časopis Jižní Město ŽIJE
www.jiznimestozije.cz 

Pokud máte stejný názor, 
podpořte naši PETICI 
za záchranu PAVLOVÍNA! 

KDY: 25. května od 17 do 20 hodin
KDE: před restaurací Pavlovín 
v parku u Chodovské tvrze 

Přijďte se pobavit o tom, co dalšího vás 
na Jižním Městě trápí – přijďte si pro 
změnu. Kromě petičního stánku bude 
na místě i drobné občerstvení. 

Své tipy a názory prosím posílejte 
na e-mail praha11@anobudelip.cz
nebo nám je přijďte říct osobně na 
setkání 25. května od 17 hodin 
před restauraci Pavlovín v parku 
u Chodovské tvrze.

Sledujte mě na facebooku www.facebook.com/martinhorak.praha11 nebo mi napište na horakm@praha11.cz

Chodíte rádi do parku u Chodovské 
tvrze? Pak už jste si nejspíš všimli velké 
cedule na restauraci Pavlovín, která je 
jeho nedílnou součástí - stojí na ní smut-
ný nápis „TRVALE ZAVŘENO“. Po dlouhých 
měsících zimy, kdy se jaro konečně 
přihlásilo o slovo a park láká k návštěvě, 
zde chybí možnost občerstvení, které by 
si mohli vychutnat dospělí i ti nejmenší. 
Co s tím? Začali jsme pátrat a zjistili, že 
majitelem uzavřené restaurace je pan 
Hodina. Ten po špatných zkušenostech 
s několika nájemci nyní nabízí objekt 
k prodeji za přibližně 13 milionů korun. 
A my se ptáme vás, občanů Prahy 11: má 

vlastnit jedinou restauraci umístěnou 
v jedné z nejhezčích odpočinkových zón 
na Jižním Městě soukromá osoba, nebo 
naše městská část? 

My v hnutí ANO jsme přesvědčeni 
o tom, že by měla Praha 11 usilovat 
o koupi tohoto objektu, který by se vedle 
občerstvení mohl v budoucnu navíc stát 
součástí outdoorového rodičovského 
centra vybudovaného právě v krásném 
parku u Chodovské tvrze. 

Petici můžete 
podepsat 
i ONLINE, 
stačí si načíst 
QR kód:

12 Inzerce
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88
E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej cihlového rodinného 
domu 6+1, postaveného v 
roce 2000, v OV, užitná plo-
cha je 320 m2, pozemek má 
888 m2. 

PRODEJ DOMU 6+1
Sklenka, Strančice

Prodej pozemku v obci Říčky 
v Orlických horách o velikosti 
4100 m2, v osobním vlastnic-
tví (lze financovat hypoteč-
ním úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Říčky, Říčky v Orlických horách

Prodej bytu 3+kk s balkonem, 
užitná plocha bytu 78 m2 a 
balkonu 5 m2, v OV. Nachází 
se ve 4. nadpodlaží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/B/GS
Olgy Havlové, Žižkov

Prodej bytu 2+kk, užitná plo-
cha bytu 50 m2, v DV. Nachází 
se v 1. podlaží z 12. Byt je po 
částečné rekonstrukci. 

PRODEJ BYTU 2+kk
Hrabákova, Chodov

Prodej garáže v řadové zá-
stavbě v OV, včetně pozemku. 
Pozemek 37 m2, včetně stání 
před garáží. Garáž je po cel-
kové rekonstrukci.

PRODEJ GARÁŽE
Chodská, Říčany

Prodej bytu 1+kk, užitná plocha 
bytu 27 m2, v OV. Nachází se ve 
4. podlaží z 20. Byt je  po čás-
tečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 1+kk
Bajkonurská, Háje

Prodej bytu 3+1, užitná plocha 
bytu 56 m2, v DV. Nachází se v 
9. podlaží z 9. Byt je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1
Růžová, Most

Prodej bytu 1+kk s předza-
hrádkou, užitná plocha bytu 
38 m2  a předzahrádky 39 m2. 
Nachází se v 1. podlaží z 5. 
Byt je novostavba. 

PRODEJ BYTU 1+kk/GS
Hornoměcholupská, H. Měcholupy

Za 13 let 
s Vámi
na Jižním Městě

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

jsme prodali 1 478 nemovitostí 
jsme pronajali 1 272 nemovitostí 
známe téměř každé bytové družstvo a SVJ 

máme 17 657 poptávajících klientů
zajišťujeme oddlužení nemovitostí 
známe přesnou cenu Vaší nemovitosti



 

Usměvavá drobná žena, aktivní cyklistka, která si jen tak zajela Tour de 
France a projela na kole celou Evropu. Milovnice adrenalinových sportů, která 
si splnila sen skočit padákem. Vášnivá lyžařka, trávící čas střídavě v českých 
a italských horách. Milovnice výletů (občas i přes oceán) a inline bruslení. 

To všechno a ještě trošku víc je Eliška 
Fořtíková. Možná si řeknete, fajn, další ak-
tivní žena nové doby. A nebylo by na tom 
opravdu nic překvapujícího, kdyby Eliš-
ka neoslavila letos osmdesáté narozeni-
ny. Jižní Město je jejím domovem od roku 
1976, a jak říká, má to tu moc ráda. Paní 
Eliška je krásně nabitý a optimistický člo-
věk, a i když její život rozhodně nebyl pro-
cházka růžovým sadem, neztrácí ani ve 
svých letech elán a energii a nebrání se 
novým věcem a zážitkům.

Eliško, jak vzpomínáte na dětství a jaké 
vlastně bylo? 

Já se narodila v roce 1942 v Berlíně čes-
kým rodičům. Tatínek byl v Německu jako 
ročník 1921 totálně nasazený a mamin-
ka se tam starala o mě a mladšího brat-
říčka. Při jednom z velkých náletů ke kon-
ci války jsme se nestihli včas dostat do 
krytu a otec i bratr zahynuli. Já skončila 
v nemocnici a maminka se po strastiplné 
cestě dostala zpátky do Čech. Díky Čer-
venému kříži jsme se po delší době v Če-
chách setkaly. To víte, že to bylo složité. 
To prožité peklo se tak nějak podepsalo 

na všech a já jsem v osmi letech puto-
vala do dětského domova v České Ka-
menici. Dostala jsem se ještě časem do 
domova ve Frýdlantu v Čechách. Jed-
nou z mála pozitivních věcí pobytu tam 
bylo, že jsem si mohla vyzkoušet lyžová-
ní a různé sporty, a to zůstalo mou celo-
životní láskou. 

To je hezké, že jste na tom všem našla 
pozitivní věc a hlavně že vás to ovlivnilo 
i v dospělosti. Měla byste ještě nějakou 
hezkou vzpomínku z dětství?

To víte, že ano. Pro mě byl nejkrásnější 
den v životě, když mi v domově ve Frý-
dlantu vychovatelka přišla říct, že na mě 
čeká maminka a že jedu domů. Nemohla 
jsem tomu uvěřit, všechno se mi rozjas-
nilo a všechno špatné bylo rázem zapo-
menuto. Víte, nebylo to snadné, nemě-
ly jsme moc peněz, ale byla jsem doma. 
Bylo mi čtrnáct, začala jsem pracovat 
a život se zajížděl pomaličku do normál-
nějších kolejí. 

Po čem taková mladá slečna v padesá-
tých letech toužila? 

Já byla živel odjakživa. Chtěla jsem si 
všechno vyzkoušet a zažít. Měla své 
sny a plány a spousta z nich se mi v ži-
votě splnila. Za to jsem opravdu vděč-
ná. Chtěla jsem rodinu, děti, a to se mi 
splnilo. Mám dvě dcery a tři vnoučata 
a oni jsou má radost. Ale k vaší otázce. 
Já jsem vždycky toužila navštívit Ameri-
ku a představte si, že se mi to shodou 
náhod podařilo. Sice až v šedesáti, ale to 
nevadí. Dostala jsem to vlastně k naroze-
ninám od své dobré známé. Projela jsem 
celou severní Karolínu a bylo to neuvěři-
telné a dobrodružné. 

Eliško, a co další sny a plány? 

Já jsem celoživotně zapálený cyklista, teď 
už mám sice elektrokolo, které mi nadě-
lil přítel Ivoš, ale cyklistiku miluju. A když 
mně známý před lety nabídl, že má vol-
né místo na výlet do Francie na Tour de 
France, neváhala jsem ani minutu. A tak 
jsem si skoro v sedmdesáti splnila další 
sen. Zajela si tuhle trasu na vlastní kůži. 
Ještě jsem vám neřekla, že jsem kromě 
té Ameriky dostala k šedesátinám ses-
kok padákem. No tak jsem skočila :-).

Říkala jste, že cestujete, lyžujete, jezdí-
te na „inlajnech“, kdy vlastně stihnete 
relaxovat? 

U mě je relax odjakživa právě pohyb 
a zážitky, a když se trošku zklidním, háč-
kuju myšáky pro radost. Rozdala jsem 
jich spoustu přátelům a známým a jsou 

vlastně po celém světě. Jeden je třeba 
v Americe a další ve Vietnamu. S těmi 
myšáky to vlastně byla také náhoda. 
Já původně uháčkovala kočku, ale nějak 
jsem neodhadla čumáček a byl z toho ta-
kový pěkný myšák, všem se líbil, tak už 
jsem u toho zůstala. 

S paní Eliškou by to bylo povídání na 
dlouho, její život je pestrý a barevný jako 
její háčkovaná zvířátka, a tak mi nezbývá, 
než jí popřát, ať jí to vydrží co nejdéle.

Eliško, přeji vám za sebe i naše čtená-
ře, ať máte stále chuť do života, plníte si 
sny, nejen ty sportovní, a uháčkujete ješ-
tě spousty těch skvělých myšek plných 
vaší pozitivní energie. 

 Dana Foučková 

14 Rozhovor

Když platí, že věk je jenom číslo

Pro mě byl 
nejkrásnější den 
v životě, když mi 

v domově ve Frýdlantu 
vychovatelka přišla 
říct, že na mě čeká 
maminka a že jedu 

domů. 
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MČ Praha 11 vyhlásila XIII. ročník literární SOUTĚŽE

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

kulturu a volný čas MČ Praha 11
Soutěž je určena obyvatelům a příznivcům Jižního Města 

a vyhlašuje se v těchto věkových kategoriích: 

a) do 15 let b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města  
(lze zvolit libovolné téma, které bude souviset s Jižním Městem) 

Žánr: bez omezení, např. fejeton, pohádka, báseň, povídka, komiks 
(i sci-fi či fantasy)

V každé kategorii budou vyhlášeni autoři nejlepších prací bez ohledu na 
žánr. Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby přihlášené literární dílo 

bylo původní, dosud nepublikované, maximální rozsah  
díla – 3 normostrany. 

 
Své práce posílejte pouze v elektronické podobě v jednom z uvedených 

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

případně telefonický kontakt, u žáků a studentů i adresu školy. 

Termín uzávěrky: 30. června 2022

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v rámci Dnů Prahy 11 a nejlepší 
práce budou odměněny hodnotnými cenami a zveřejněny na internetových 

stránkách MČ Praha 11. 

100leté narozeniny
20. 4. 2022 se dožila 100 let 
paní Boženka Malá. Na Jižním 
Městě žije od roku 1978, nyní 5. ro-
kem v DS Janouchova. Za celou širokou 
rodinu přejeme babičce do budoucna 
hodně zdraví a duševní svěžesti. 
Syn Jiří s manželkou.

Vážená redakce,

jmenuji se Věra Tesařová a 8. března 
mi bylo 85 let. Dostala jsem mnoho 
blahopřání, ale moc mne překvapilo 
to krásné od vás, podepsané panem 
starostou Jiřím Dohnalem, a dárko-
vý balíček doručený až domů. Bylo to 
pro mne radostné překvapení a ob-
sah balíčku mě opravdu potěšil. Jste 
nejen štědří, ale děláte starým lidem 
velkou radost. 

Děkuji!

Životní 

jubilea 

Vítání občánků | Jarní vítání nejmladších občánků na Jižním Městě jsou v plném proudu! 
Starosta Jiří Dohnal a radní Jan Stárek přivítali v dubnu další nové občánky již tradičně 
v obřadní síni Chodovské tvrze a popřáli rodičům i dětem hodně zdraví, pohody a rodin-
né spokojenosti.

SUDOKU
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Hamerský rybník
Zahradní město

OC Vivo Hostivař

Toulcův dvůr

Košíkovské rybníky

Spořilov

Chodov

TROJMEZÍ

Hostivařská přehrada

Budoucí podobu Trojmezí určí krajinářská studie,  
do jejíž přípravy se můžete zapojit i vy
Trojmezí je pro obyvatele žijící v jeho okolí klidným koutem přírody, kam směřují 
ve svém volném čase. Jeho potenciál pro rekreaci je však daleko větší. Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy proto začíná připravovat krajinářskou studii, 
která prozkoumá možnosti budoucí podoby Trojmezí. Cílem je navrhnout takovou 
podobu území, které bude respektovat potřeby místních a zachová jeho cenné 
přírodní hodnoty. Příprava studie bude probíhat až do konce roku 2022 a bude 
se do ní moci zapojit každý, pro koho je budoucnost Trojmezí důležitá.

V minulosti toho bylo v oblasti Trojmezí 
naplánováno hodně. Žádný návrh však 
nenalezl potřebnou shodu mezi vlastní-
ky, městskými částmi a občany. V dubnu 
2021 proto Magistrát hl. m. Prahy spo-
lečně s městskými částmi Praha 4, 10, 
11 a 15 uzavřel memorandum o společ-
ném postupu při plánování využití území 
Trojmezí. Pořízení studie je jedním z prv-
ních kroků na cestě ke společné doho-
dě mezi všemi zúčastněnými. Bude tře-
ba také zajistit potřebné majetkoprávní 
dohody mezi hl. m. Prahou a vlastníky 
pozemků.

Díky dohodě na společném postupu 
vzniklo také společné zadání pro studii, 
kterým se budou muset řídit její zpra-
covatelé. Zadání říká, co je třeba v úze-
mí chránit a jaké využití by se zde mělo 
podporovat. Studie prověří možnosti pro 
vybudování zázemí rekreačních aktivit, 
které nevyžadují rozsáhlé stavební práce 
a budou respektovat cenné přírodní hod-
noty, jako jsou např. meandry Botiče.

Architekti by měli také dbát na „vyváže-
nou kompozici krajiny“. To znamená na-
příklad rozčlenění velkých polí remízky, 
stromořadími a mezemi, vhodnější za-

členění vodních nádrží a celkově lepší 
hospodaření s vodou. Už dnes je území 
protkáno a rozděleno cestičkami, které 
si vytvořili lidé sami při procházkách či 
sportování. Studie by proto měla navrh-
nout, jak zajistit návštěvníkům lepší pro-
stupnost územím. Měla by vzniknout síť 
cyklostezek a pěších cest, případně ste-
zek pro vyjížďky na koních. Bude třeba 

řešit napojení na dopravní infrastruktu-
ru v okolí a zajistit, aby návštěvníci ne-
vytvářeli na Trojmezí a obyvatele v bez-
prostředním okolí nepřiměřenou zátěž, 
například formou nevhodného parkování.

Do přípravy studie se budou moci zapo-
jit všichni obyvatelé. V červnu proběhne 
v Trojmezí několik akcí pro veřejnost. Při-
pravujeme pro vás komentovanou pro-
cházku, diskuze nad mapou, anketní še-
tření. Získané názory zapracují architekti 
do prvního návrhu studie. Tento návrh 
bude hotový na podzim. My vám ho ná-
sledně představíme a budete se k němu 
moci opět vyjádřit. Připomínky budou za-
pracovány a finální podobu studie před-
stavíme v Centru Architektury a Měst-
ského Plánování (CAMP) na sklonku 
tohoto roku. 

 IPR Praha ve spolupráci  
 s Agorou CE o.p.s. 

KDE SE DOZVÍTE VÍCE 
Detailní info, aktuality, termíny setkání 
a podklady najdete na webu Institutu 
plánování a rozvoje https://iprpraha.
cz/trojmezi. Info bude k dispozici také 
na webu a sociálních sítích městské 
části Praha 11.

Díky dohodě na jednotném 
postupu vzniklo také 

společné zadání pro studii, 
kterým se budou muset řídit 

její zpracovatelé. 
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Letos v září se již po sedmnácté uskuteční sousedský festival Zažít město 
jinak, který zve obyvatele českých měst do ulic, parků a vnitrobloků. 
Jeho cílem je propojovat komunity. Letošní ročník s podtitulem Bez 
zábran chce také pomoci překonávat bariéry mezi lidmi, jak fyzické, 
tak mentální. Stát se jeho aktivní součástí můžete i vy. 

Spolek AutoMat, který Zažít město ji-
nak pořádá, vyzývá všechny, kteří chtě-
jí 17. září oživit své sousedství, aby 
se do konce května registrovali jako 
organizátoři. 

V rámci festivalu, který se tradičně koná 
třetí zářijovou sobotu v rámci Evropské-
ho týdne mobility, ožívají každoročně 
desítky lokalit po celé Praze a v mnoha 
dalších městech po celé republice. Sou-
sedé, místní komunity, rodiny s dětmi 
i lokální umělci a podnikatelé přinášejí 

do svých důvěrně známých ulic aktivity, 
které se po celý zbytek roku odehrávají 
spíše v uzavřených prostorách, zvelebu-
jí své okolí a navzájem si vyměňují nejen 
dobrou náladu, ale i nápady a zkušenos-
ti. Spolek AutoMat nabízí zdarma všem, 
kteří mají chuť se aktivně připojit, pomoc 
s administrativou a propagací. 

V loňském roce v rámci slavností tak-
to ožila celá řada lokalit nejen v Praze, 
ale i dalších českých městech a potěšila 
tak nejen místní, ale i spousty nadšenců 

sousedského cvrkotu z širšího okolí. Má-
te-li nápad, jak proměnit i „svou“ lokalitu 
a zažít ji jinak, není na co čekat. 

Veškeré informace o tom, jak se zapojit, 
najdete v průběhu dubna na webových 
stránkách zazitmestojinak.cz. 

Oživte veřejný prostor Prahy 11. Přidejte se k organizátorům Zažít město jinak
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CHODOVSKÁ TVRZ Ledvinova 86/9, 149 00 Praha 4
www.chodovskatvrz.cz | info@chodovskatvrz.cz | tel: 267 914 831

Program festivalu najdete na webu a facebooku.

Máte-li nápad, jak 
proměnit i „svou” 
lokalitu a zažít ji 
jinak, není na co 

čekat.



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 

DIVADLO
 17. 5., 19.00 – Kat a blázen
Satirická divadelní zkratka o absurditě poli-
tických intrik, nástupu a zneužití moci z pera 
největších divadelních klasiků českého prvore-
publikového avantgardního divadla Voskovce 
a Wericha. DS Divná Bára.
 25. 5., 19.00 – Skleněný zvěřinec 
Slavná hra amerického autora Tennessee 
Williamse s humorem i dojetím a upřímností 
líčí život opuštěné matky Amandy, která svou 
láskou a touhou udělat své děti co možná nej-
šťastnějšími nadělá v rodině velikou paseku. 
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, 
Andrea Daňková/Kamila Trnková, Zdeněk Piš-
kula/Adam Vacula. 

KONCERT 
 12. 5., 20.00 – Pavel Dobeš
Český folkový písničkář.
 19. 5., 20.00 – Petr Kocman s kapelou
Zpěvák, multiinstrumentalista a skladatel pů-
sobil 12 let po boku Honzy Vyčítala v legendár-
ní country kapele Greenhorns. Se svou dopro-
vodnou kapelou PK Band zahraje a zazpívá na 
koncertě v Zahradě.

PRO SENIORY 
 2. 5., 14.30 – Májový koncert Pražského 
salonního orchestru
Diriguje Václav Vomáčka.

KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 2. 5., 19.00 – Betlémské světlo
Scénář a hlavní role Zdeněk Svěrák, režie 
Jan Svěrák, střih František Svěrák. Komedie, 
99 min. Přístupné.
 9. 5., 19.00 – Nejhorší člověk na světě
Za hlavní roli v diváckém hitu letošního festi-
valu v Cannes si představitelka hlavní hrdinky 

KC ZAHRADA
Julie Renate Reinsve odnesla cenu pro nejlep-
ší herečku. Norsko 2021, 129 min. Nevhodné 
do 12 let.
 16. 5., 19.00 – Divoch
V zoufalé snaze překonat krizi středního věku 
utekl Martin ze společnosti, aby žil v lese. Ob-
staral si luk a výstroj jeskynního muže, ale prav-
dou je, že přežívá jen tak tak. Komedie, Dánsko 
2022, 102 min. Přístupné. 
 23. 5., 19.00 – Drive my car
Oscar a Zlatý globus za nejlepší cizojazyčný 
film a další mnohá ocenění na renomovaných 
filmových festivalech. Drama, Japonsko 2021, 
179 min. Nevhodné do 12 let. 
 30. 5., 19.00 – Moucha v kufru
Divoká a surrealistická road-movie vypráví je-
dinečný komediální příběh o přátelství, velkých 
snech a ještě větších katastrofách, které se 
daly do pohybu po nalezení obrovské mouchy. 
Fr., Belgie 2020, 77 min. Nevhodné do 12 let. 

DĚTEM 
 3. 5., 17.30 – Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 
 7. 5., 15.00 – Kabinet obrů 
Tři příběhy o „obrech“. Obři nejsou jen velcí ko-
lohnáti, kteří nevědí, kam šlapou, ale mohou se 
skrývat v nejmenším jednotlivci, v jeho obří od-
vaze. Hrají Toy Machine.
 11. 5., 14.30 – O velikém čaroději
Autorská loutková pohádka o čaroději Tamano-
vi, který musí vstoupit do učení k černokněžní-
kovi. Hrají Toy Machine. Pro děti od tří let.
 14. 5., 15.00 – Pohádka ekologická
Co je to ekologie a jak správně pečovat o naši 
planetu? Divadlo Vocaď pocaď.
 21. 5. 10.00–12.00 / 15.00–17.30 
Hraní bez hranic X. Jedeme do Afriky
Výtvarná dílna – výroba vlastního zápisníku. Af-
rická pohádka. 
Další program pro celou rodinu na africké téma.
Dětský minibazárek.

AKCE 
 3. 5., 18.30 – Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 

VÝSTAVA 
 3.–31. 5.
Marie Tvarohová: Malování jehlou. Vyšívané 
obrazy.
Jihoměstská patriotka se od dětství věnuje 
ručním pracím – háčkování, pletení, šití a vy-
šívání. Jejím snem bylo stát se malířkou, tak 
alespoň maluje jehlou, intenzivně již 25 let, 
dnem i nocí.

PŘIPRAVUJEME 
 1. 6., 16.00 – Den dětí v KC Zahrada
 2. 6., 20.00 – Koncert Kamelot a Roman 
Horký
 9. 6., 16.00 – Grilování bez hranic pro 
Ukrajinu 

K U L T U R A
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

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 10.00–19.00,  
so–ne 13.00–19.00, pondělí: zavřeno

KONCERTY
 11. 5., 19.00 – Jedenáctky: Krása 
Quartet
Šárka Petříková – 1. housle, Jan Palouček – 
2. housle, Daniel Menhart – viola, Marie Do-
razilová – violoncello. Na programu zazní: 
Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvar-
tet, „Razumovsky“ Hans Krása – Quartetto, 
Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet op. 96 
no. 12 „Americký“.
 12. 5., 19.00 – Melodie pro každého 
Písničky na vaše přání. To byl kdysi nápad, 
který se vám líbil, a my ho dnes oživíme. Tak 
kromě připomínky „obvyklých“ autorů: Kar-
la Hašlera, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, 
pánů Suchého a Šlitra a stejně tak i časů prv-
ní republiky i let 60., 70. a 80. minulého sto-
letí zazní to, co jste si sami přáli, co jste sami 
vybrali. Zpěv: Erik Bezdíček – emeritní sólis-
ta opery a operety DJKT v Plzni. Klavírní do-
provod: Václav Vedral – hudební skladatel 
a učitel.
 18. 5., 18.00 – Šansony na tvrzi 
Pravidelný Šansonový večer vám tentokrát 
přinášejí oblíbená písničkářka a moderátorka 
Jana Rychterová, moderátor, herec a zpěvák 
Filip Sychra, klavírista Radim Linhart, hostem 
bude novinářka, publicistka a spisovatelka 
Marie Formáčková.
 24. 5., 18.30 – Absolventský koncert 
ZUŠ 
Absolventský koncert žáků ZUŠ Jižní Město.

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

KURZY/KROUŽKY 
Podrobné informace o jednotlivých kurzech na 
www.kczahrada.cz nebo na recepci. 
Rodinné centrum Babočka. Informace o pro-
gramu a kurzech pro nejmenší získáte na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.
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Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124
Mobil: 603 468 151

NOVINKY 
 25. 4. Den otevřených dveří v mateřské 
škole Benjaminek, 10–12 a 15–17 hod. Zá-
pisy proběhnou 3.–12. 5. 2022.
 Víkendová cvičení pro ženy naleznete ak-
tuálně na našich webových stránkách.
 GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA – pro dív-
ky od 4,5 roku, které se chtějí naučit zákla-
dy gymnastiky, akrobacie, umět skákat přes 
švihadlo nebo ovládat obruč, středa 17.00.
 FIT SENIOR – cvičení pro všechny věko-
vé kategorie bez omezení, cvičení pro zacho-
vání fyzické a psychické zdatnosti zahrnuje 

BENJAMIN KLUB Šalounova 2024, 149 00 Pra-
ha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E–mail: sal@ddmjm.cz

PROGRAM 
 7. 5., 8.15–18.00: Výprava za poznáním 
– Ještěd
Turistický výlet pro děti od 7 do 15 let nebo 
rodiny s dětmi. Ještěd.
 14. 5., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci 
Od 6 do 13 let. DDM JM, Šalounova.
 14. 5., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci
Od 13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 20.–22. 5., 10.00–18.00: Keramicko-vý-
tvarná výstava 
Kouzelný svět pohádek. Toulcův dvůr.
 22. 5., 9.00–16.00: 6. závod poháru 
Mini-Z DDM JM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Kulturní přehled květen

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Fit & Active – pondělí 7:00–8:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 Fit & Core – úterý 17:00–18:00
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20–20:20
 Fit & Core – středa 7:00–8:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
15:00–16:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
16:00–17:00
 Jóga – středa 19:20–20:20
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fit & Active – čtvrtek 19:20–20:20
 Fit & Active – pátek 7:00–8:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – pátek 
8:00–9:00

ANTIGENNÍ I PCR TESTOVÁNÍ ze slin.  
PO–NE (otevírací doba na webu)
Nově provádíme také zdravotní ošetření 
pleti – kosmetika. 
Přijďte k nám vyzkoušet unikátní masáže, 
které jinde nenajdete: Fyzio-PRESS masáž 
a hloubkovou vibrační masáž!

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

FYZIOKLINIKA

zdravotní, relaxační a kompenzační cvičení 
vhodné i při oslabení pohybového aparátu, úte-
rý 17.30. 

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Děti u nás najdou prostředí školky vy-
cházející z principů lesní pedagogiky s eko-
programem, podporující přirozenou pohybo-
vou aktivitu a vzdělávání s prvky Montessori 
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 holčič-
ky od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro děti od 
3 do 7 let, úterý 16.30.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
 STREAT DANCE – 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.
 SMARTY HAPPY – systematický 
všestranný pohybový rozvoj dítěte v před-
školním věku a prevence poruch učení, čtvr-
tek – 15.15.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út, 
st, čt 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 dospě-
lé a seniory – cvičení pro zdraví a kondici 
podporující protažení zatěžovaných svalo-
vých skupin, prevenci bolestí zad a relaxaci 
pro dobrou psychickou pohodu, út 17.30, čt 
17.00 a 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

 26. 5., 20.00 – Jazz klub tvrz: 
Radek's Group 
Jazzové standardy ve své nejautentičtější 
podobě. Piano – Jakub Tokoly (SK), bass – 
Tomáš Baroš, drums – Radek Němejc.
 30. 5., 18.30 – Absolventský koncert 
ZUŠ 
Absolventský koncert žáků ZUŠ Jižní Město.
 31. 5., 18.00 – Karel Kekeši a Radim 
Linhart – recitál
Koncertní vystoupení zpěváka Karla Keke-
ši a pianisty Radima Linharta, s novým pro-
gramem Barvy lásky. Uslyšíte skladby a tex-
ty převážně jejich vlastní tvorby, ale i hudbu 
Joshe Grobana, Lary Fabian aj. Písně o lásce, 
které napsal sám život.
DĚTEM
 8. 5., 15.00 – Idunčino kvítí 
Malé holčičky mají své sny. A stejně tak klu-
ci. Ale věděli jste, že jejich hračky také sní? 
Loutková pohádka Idunčino kvítí nás přenese 
do světa snů panenky Žofky a panáčka Žofa. 
Přejeme příjemný let. Velice něžná pohádka 
o hlubokém přátelství, doprovázená autor-
skou hudbou a zpěvem. Divadlo KAKÁ.
 22. 5., 15.00 – Cirkusárium 
Na vědomost se dává, že do vašeho města 
přijíždí nejmenší zvířecí cirkusové varieté na 
světě. Tento cirkus je ojedinělý tím, že v něm 
žádných lidí nevystupuje, anóbrž program 
čistě ze zvířecích kousků jest sestaven. Ne-
nechte si náš cirkus ujít, neb se již nemusí 
opakovat. Hraje divadlo Toymachine.
 29. 5., 14.00 – Den dětí na Chodovské 
tvrzi 
Přijďte si užít odpoledne plné her, cukrovinek 
a zábavy ve stylu tradiční poutě.
AKCE
 13.–15. 5. – Bitva o Chodovskou tvrz
Středověké slavnosti pro celou rodinu. Popr-
vé na Jižním Městě. 
VÝSTAVA 
 20. 4. – 5. 6. – František Tichý: kresby, 
grafika
Nová výstava představuje dílo Františka Ti-
chého, který je považován za přední osobnost 
české výtvarné avantgardy 40. let 20. století. 
Tichý se proslavil především kresbami a grafi-
kami z prostředí cirkusů a varieté. 

Od 6 do 99 let. DDM JM, Květnového vítěz-
ství.
 28. 5., 11.00–22.00: Den dětí. Vypich
 8. 6., 15.00–19.00: Hurá prázdniny! 
Zahradní slavnost na závěr školního roku. 
DDM JM, Šalounova.
 11. 6., od 10.00: MUFLOuN – Táborová 
expedice
Dobrodružná týmová hra. Kunratický les.
Podrobné informace naleznete na webu 
www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.
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Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
Jsme otevřené společenství křesťanů a rádi 
vás mezi sebou uvítáme. Srdečně vás zve-
me k účasti na bohoslužbách i dalších pro-
gramech a akcích.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Bohoslužby: každou neděli od 9.30.
Na našich facebookových stránkách:
www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto
Biblická hodina pro dospělé: úterý 15:00
Biblická hodina pro děti: pondělí 16:30 
(nebo dle domluvy)

POZVÁNÍ
kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny: Po 
14-15:30, čt 10-11:30

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

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

Z PROGRAMU
 7. 5., 13.30 – žehnání motorkářům v kos-
tele sv. Františka na Chodově
 8. 5., 16.00 Plstěný šperk 
Tvořivá dílna (nejen) pro maminky k jejich 
svátku. Přijďte si vytvořit barevné korále, 
přívěsek na kabelku nebo brož z plsti. Jed-
noduchým způsobem plstění z vlny vytvoří-
te vlastnoruční dárek-originál. Dílnu najdete 
u kavárny Café Terezie. Na dílnu je třeba 
se přihlásit na janadomsova@gmail.com. 
Cena 150 Kč. 
 11. 5., 19.00–20.30 Hudební kavárna
Posezení s příjemnou hudbou v Café Terezie. 
Vstupné 60 Kč.
 15. 5., 15.00 Pouť u kapličky Jana Ne-
pomucké v ulici Starobylá
 15. 5., 15.00 Tančírna s kapelou „Hvězd-
ný prach“ 
Vstup pro pár 150 Kč, pro jednotlivce 70 Kč. 
 19. 5., 19.00 Zastavení U Matky Terezy 
s P. Jaroslavem Brožem
Tentokráte ohlédnutí za ženou, po které naše 
Komunitní centrum nese své jméno. Co dnes 
dělají sestry? 
 29. 5. Jihoměstské posvícení
15 let Komunitního centra MT na Hájích.
10.00 mše svatá – následuje společný čas.
13.00 program pro rodiny s dětmi
15.30 pohádka (divadlo Kubko) 
18.00–21.00 Společenský večer 
Podrobnější info o programu dne najdete na 
www.kcmt.cz/kalendar-akci
Změna programu vyhrazena. 

KCMT

Kulturní přehled květen

www.fitness1807.cz
www.facebook.com/ 
fitness1807
po-pá: 15:00–22:00
so: 10:00–14:00, ne: 15:00–22:00
Ve všedních dnech v čase 8:00–15:00 je 
možné po předchozí objednávce využít 
malou posilovnu s kapacitou dva cvičenci.

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

Vystavující: 
Eva Frantálová

Název výstavy: 
Život má tisíce tváří (kresby)

3.–31. 5. 2022

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

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

VÝSTAVA NA RADNICI

setkání poskytovatelů ubytování uprchlí-
kům z Ukrajiny: St 17:30

Nabízíme výuku českého jazyka
Pro ukrajinské maminky s miminky a malými 
dětmi zdarma. Místo konání v ul. Modletická. 
Přihlášky a více info: ceskysdetmi@seznam.czKřejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov

Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ 13–19 HOD.

Vážení a milí návštěvníci 
Komunitního centra MEZI DOMY, 
v květnu nabízíme následující kurzy:
úterý 18:00–19:00 Fit Dance
čtvrtek 18:00–19:00 Fit Body
Na všechny kurzy je třeba se registrovat na te-
lefonním čísle 777 485 939 nebo na e-mailu 
alena.langova@mezi-domy.cz, počet míst je 
omezen. Cena lekce je 100 Kč/osoba, každá 
desátá lekce zdarma.
AKCE 
 sobota 21. 5., 10:00–15:00 – velmi ob-
líbená výměnná akce SWAP – zbavte se 
věcí, které nevyužijete, nebo si přijďte vybrat 
z toho, co se jiným nehodí. Přinést můžete 
oblečení, obuv, věci do domácnosti, hračky 
a naopak si můžete odnést, co potřebujete. 
To, co vy už nepoužijete, může být pro jiného 
poklad. 
 středa 1. 6., od 13 hodin DEN DĚTÍ 
V MEZI DOMY – přijďte k nám oslavit svá-
tek vašich ratolestí. Děti všech věkových 
kategorií jsou srdečně zvány. Kromě tradič-
ních dobrot se můžete těšit na oblíbenou 
zmrzlinu za speciální cenu kopeček/15 Kč. 
Od 17 hodin se bude v zahradě před kavár-
nou konat loutkové představení O ČERVENÉ 
KARKULCE v podání herce Štěpána Volného 
(LouDivadlo).

Sledujte náš facebook a instagram. Budeme 
zde vkládat bližší informace o aktuálním pro-
vozu a programu KC. Stále pro vás každý den 
připravujeme sladké i slané dobroty a teplou 
polévku. Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Pokračujeme v objednávání a výdeji mléč-
ných výrobků. V našich prostorách nabízíme 
možnost rodinného posezení nebo rodinné 
oslavy, více informací na daniela.viltova@
mezi-domy.cz.

Těšíme se na vás!
Váš tým KC Mezi Domy

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY
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Pozvánky do KC Zahrada

divadlo – Skleněný zvěřinec
25. 5. / 19.00 
Tato rodinná tragikomedie je o nás, o kaž- 
dém z nás, je to zrcadlo nastavené našim 
směšným rodinným kotrmelcům. Z lás-
ky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nej-
horší věci. Společně s Amandou, Tomem, 
Laurou a nápadníkem Jimem se směje-
me i pláčeme sami nad sebou. V hlav-
ních rolích se představí Simona Stašová, 

Jaromír Nosek, Andrea Daňková nebo 
Zdeněk Piškula.
„Konečně jsem dozrála do role mat-
ky Amandy, do té bláznivé matky, které 
tak dobře rozumím. Amanda je na zabití 
i k pomilování, tak jako celý ten náš ne-
uvěřitelný život,“ říká o své roli Simona 
Stašová.

KONCERT – Pavel Dobeš
12. 5. / 20.00 
Český folkový písničkář preferuje vlast-
ní tvorbu interpretovanou svou akus-
tickou dvanáctistrunnou kytarou. Písně 

jsou melodicky i harmonicky velmi pros-
té s velkým důrazem na text.

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

Opatovská 1754/14, Praha 11 
tel.: +420 770 130 258 
www.mlp.cz
Dopravní spojení: metro linka „C“, 
stanice Opatov nebo Háje; odtud 
autobusem číslo 136 a 213 na stanici 
Metodějova.
Otevírací doba pobočky: po 13–19,  
út, st, čt, pá 9–19, so 9–15

 Každé pondělí 16:00 – Virtuální rea- 
lita. Cestujte z knihovny po oceánu či 
vesmíru. Přihlásit se je možné v dět-
ském oddělení nebo po telefonu 770 
130 258. Akce probíhá v dětském od-
dělení, vstup zdarma. 
 Každou středu 15:45 – Ymkárium. 
Klub pro příchozí, informace a pora-
denství, jak bezpečně trávit volný čas 
na Jižním Městě. Konzultační hodiny 
pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 
26 let. Službu poskytují pracovníci níz-
koprahového centra Ymkárium ano-
nymně a bezplatně.
 Každou středu 16:15 Interkultur-
ní klub. Pro děti migranty od 11 do 
14 let a jejich české kamarády. Procvi-
čování češtiny. Pořádá Inbáze.
 Každý čtvrtek 14:30 – Čtenářský 
klub. Setkání nad knížkami pro kluky 
a holky do 9 let. Určeno i pro děti, pro 
něž čeština není mateřským jazykem. 
 Každý čtvrtek 16:00 – Doučování 
na Opatově. Plaveš ve škole? Tak přijď 
do knihovny, společně to zvládneme. 
Bezplatná první pomoc se školou pro 
žáky ZŠ a SŠ s dobrovolníky z Nové 
školy o.p.s. Nemusíte se registro-
vat, stačí přijít. Doučování probíhá od 
16:00 do 18:00 hodin. Vstup zdarma 
 Každý pátek 14:30 – Virtuální rea- 
lita. Přijďte s námi objevit kouzlo virtuál- 
ní reality! Přihlásit se je možné v dět-
ském oddělení nebo po telefonu 770 
130 258. Akce probíhá v dětském od-
dělení, vstup zdarma. 
 Pondělí 2. 5. 15:00–17:30 – Po-
hádkové babičky. Přijďte si s dětmi 
poslechnout pohádkovou čtecí babič-
ku do dětského oddělení pobočky MKP 
na Opatově. 
 Úterý 10. 5. 10:00 – Od dubna opět 
hrajeme v knihovně Scrabble. 
 Čtvrtek 12. 5. 16:00 – Starobylá 
Hostivař. Dávné centrum oblasti, dnes 
součást Prahy 15, chová cenné sta-
ré památky. Přesahují rámec regionu. 
PhDr. Jiří Bartoň je přiblíží slovem i pro-
mítáním. Na cyklus Za předními místy 
české historie vsedě je vstup volný do 
vyčerpání kapacity.
 Středa 25. 5. 17:00 – Procházka 
Prahou – od Prašné brány na Sta-
roměstské náměstí. Povíme si nejen 
o historii Prašné brány, kde stál starý 
Královský dvůr a proč se ulice jmenu-
je Celetná. Sraz v 17:00 před vchodem 
do Obecního domu. Přihlášky na infor-
macích nebo tel.: 770 130 258. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 

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 

Knihovna je otevřena po, st, čt 13–18 hodin. 
Výdejní okénko na konci ulice Zimákova je rovněž stále otevřeno. 

V průběhu měsíce května obdrží naše knihovna 600 nových svazků z výměnného 
souboru Městské knihovny v Praze. Výměnný soubor bude zapůjčen na dobu jed-
noho roku, takže čtenáři budou míst dost času na přečtení nových poutavých knih, 
které byly vybrány s ohledem na výsledky průzkumu jejich čtenářských zájmů. Ze 
záplavy nabídky nových knih knihovnice rovněž vybraly a na-
koupily třináct horkých knižních novinek, ve kterých 
nechybí tolik žádané de- tektivky či beletrie. Těšit 
se můžete například na islandské krimi Dívka 
u mostu či na nejno- vější českou detektiv-
ku Michaely Kleviso- vé Dům na samotě.
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Pozvánky do Chodovské tvrze

RODINA S DĚTMI – Bitva o Chodovskou tvrz
13.–15. 5.
Středověké slavnosti pro celou rodinu 
v jedinečném prostředí Chodovské tvrze 
a přilehlého parku. 
Středověký festival vůbec poprvé na Již-
ním Městě. Tvořivé dílny pro děti, škola 

lukostřelby, ukázky řemesel. Pohádka 
na nádvoří, středověký jarmark. Dobo-
vá hudba a tanec. Unikátní a autentická 
bitva o tvrz, večerní bojový turnaj HMB 
a ohnivá show. Vstup zdarma.

KONCERT – JAZZ KLUB TVRZ: RADEK'S GROUP 
26. 5. / 20.00 
Jazzové standardy ve své nejautentič-
tější podobě. Bubeník a perkusista Ra-
dek Němejc přizývá do svého vlastní-
ho projektu jedny z nejlepších hráčů 
na tuzemské jazzové scéně včetně za-
jímavých hostů ze zahraničí. Všechny 
muzikanty propojuje hluboký vztah k jaz-
zové tradici, která v sobě zahrnuje nej-
různější muzikantské vlivy a přístupy. 
Tomu odpovídá i repertoár, který vzdá-
vá hold velikánům jazzové hudby a je-
jich dílu a současně poskytuje inspiraci 
pro autorské skladby členů kapely. Piano 

– Jakub Tokoly (SK), bass – Tomáš Ba-
roš, drums – Radek Němejc.

VÝSTAVA – František Tichý: kresby, grafika 
20. 4. – 5. 6. 
Světově uznávaný malíř, grafik, jevištní 
výtvarník a významný představitel čes-
kého moderního umění. František Tichý 
je považován za přední osobnost české 
výtvarné avantgardy 40. let 20. století. 
Při vyslovení tohoto jména se nám vy-
baví jeho kresby a grafiky z prostředí cir-
kusů a varieté. Přestože motivy Tichého 
tvorby jsou rozmanité (portréty, zátiší, 

městské krajiny), k tématu cirkusu se au-
tor stále vracel a zpracovával jej v nej-
různějších variantách. V roce 1961 se 
mu dostalo vyznamenání a byl jmeno-
ván zasloužilým umělcem. V roce 1996 
mu byla in memoriam udělena medaile 
Za zásluhy I. stupně.

Kurátorka výstavy  
Mgr. Pavla Vaňková

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

Jitka Petrášová: 
NAMĚKKO

9. 5. – 4. 6. 2022

Opatovská 1754 /14
Praha 11

Vernisáž výstavy se uskuteční 
9. 5. 2022 od 19.00.

Jitka Petrášová je posluchačkou 
3. ročníku Akademie výtvarných umě-
ní v Praze. Její jasně identifikovatelný 
malířský rukopis je spontánní a intui-
tivní, pracuje s výraznou expresí i re-
dukcí barev. Ve svých plátnech nás 
zve do introspektivního světa osob-
ních prožitků a vzpomínek. Výstava 
Naměkko představuje průřez pokra-
čujícími obrazovými cykly Gauneři, 
Dětství a Sbírka sportovců.
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Galerie Chodovská tvrz, Ledvinova 86/9, Praha 4-Chodov
Otevřeno denně (kromě pondělí) 13.00–19.00
Zvýhodněné vstupné pro seniory, studenty a Klub přátel Chodovské tvrze.
Předprodej a objednávky: www.chodovskatvrz.cz
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Operace šedého zákalu by  
se neměla zbytečně odkládat

Co je to šedý zákal a podle čeho pa-
cient pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke 
snížení průhlednosti lidské čočky, a to 
nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou 

hého dne zakryto náplastí a po jejím 
sejmutí již pacient na oko vidí. V Oč-
ním centru Praha je operace šedého 
zákalu hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami.

NÁVRAT DO JASNÉHO SVĚTA  
NA DOSAH RUKY

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 zákalu 
odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha, které se na 
léčbu a operace šedého zákalu specializuje.

se objevuje ve věku 60 až 75 let a pří-
znakem je zamlžené, zhoršené a zkres-
lené vidění na blízko i do dálky a také 
citlivost na světlo. Šedý zákal nelze od-
stranit nijak jinak než operací a neexis-
tuje 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, bezbolest-
ný a rychlý chirurgický zákrok, které-
ho není třeba se obávat. Operace trvá 
asi 15 minut a provádí se v místním 
znecitlivění kapkami. Oko je do dru-

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní 
zakalená lidská oční čočka nahrazuje 
umělou nitrooční čočkou, která zůstá-
vá v oku natrvalo až do konce života. 
Typ nitroočních čoček se volí s ohle-
dem na problém a požadavky pacien-
ta na vidění. Čím dál více pacientů si 
uvědomuje, že díky operaci šedého 
zákalu mají možnost si vybrat, jak se 
budou dívat na svět po zákroku. I pro-
to mnoho z nich na svých očích nešetří 
a při operaci si připlatí za multifokální 
nebo trifokální nitrooční čočky, které 
je úplně zbaví závislosti na brýlích. Po 
operaci nám pak často říkají, že oprav-
du vidí jak zamlada.

„Šance vybrat si, jak se po zákroku budete dívat na svět,  
je při operaci šedého zákalu úžasný bonus.“

OČNÍ AMBULANCE

MediPort HOLEŠOVICE s.r.o.

OBJEDNEJTE SE: +420 283 022 143

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ 

PACIENTY, 
včetně DĚTÍ

V naší oční ambulanci poskytujeme svým pacientům komplexní oční péči 
pro dospělé i dětské pacienty. Naleznete u nás zkušený tým očních lékařů, 
příjemné prostředí a moderní diagnostické přístrojové vybavení.

Úzce spolupracujeme s Očním centrem Praha, 
a pacientům tak dokážeme zajistit i navazující 
operační péči a další odborná či specializovaná 
vyšetření, která jsou prováděna nad rámec 
běžné oční ambulance.

MediPort Holešovice, s.r.o.
Tusarova 1152/36, 170 00, Praha 7 – Holešovice

www.ocnimediport.cz

KOMPLEXNÍ OČNÍ PÉČE

DĚTSKÁ OČNÍ PÉČE 
včetně ortoptického pracoviště

SMLOUVY SE VŠEMI 
POJIŠŤOVNAMI

MediPort_Holesovice_inzerce_95x135_MistniNoviny7.indd   1 07.01.22   8:19

Výběr nitroočních čoček
• monofokální čočky – zlepší vidění na jednu vzdálenost dle volby 

pacienta, na opačnou vzdálenost je pak nutné nadále nosit brýle
• multifokální či trifokální nitrooční čočky – zlepší kvalitu vidění na 

blízko i na dálku, zcela tak pacienta zbaví závislosti na brýlích
• asférické čočky – poskytují kvalitnější vidění za zhoršených světelných 

podmínek (např. za šera)
• torické čočky – odstraňují astigmatismus

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU
v Očním centru Praha

• Provedli jsme více než 75.000 úspěšných operací
• Vysoká kvalita operací garantovaná excelentními operatéry
• Nejmodernější operační technologie
• Krátké objednací termíny

VOLEJTE: 220 807 757

Oční centrum Praha 
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

PLNĚ 
HRAZENÁ ZE 

ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ
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Praha by mohla mít primátora  
s celoživotním vztahem k městu
4. dubna letošního roku, na 
jednání sněmu pražské ODS, 
rozhodli členové pražské or-
ganizace ODS o pokračování 
projektu SPOLU, ve volbách 
do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy, které se budou 
konat na podzim letošního 
roku. ODS tak do těchto vo-
leb půjde společně s TOP 09 
a KDU-ČSL. Podobně jako na 
celostátní úrovni je toto spo-
jenectví výrazem přesvěd-
čení, že politiku lze dělat 
slušně, korektně a v zájmu obyvatel našeho města. Lídrem kan-
didátky byl zvolen doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, bývalý primá-
tor hl. města. Praha by tak po letech mohla mít opět primátora, 
který je s tímto městem celoživotně spjat a jehož dosavadní ži-
votní dráha je zárukou kvalitního a poctivého řízení města.

ODS Praha 11 uspořádala  
dětské velikonoční odpoledne 
Oblastní organizace ODS Pra-
ha 11 uspořádala v parku Ocelík, 
vedle radnice Prahy11, na Ška-
redou středu dětské velikonoční 
odpoledne. Cílem bylo připome-
nout našim dětem některé veli-
konoční zvyky, jako je například 
pletení pomlázek nebo malování 
a  zdobení kraslic. Počasí vyšlo 
krásné, a tak se nám podařilo vy-
kouzlit nejednomu dítěti úsměv 
na tváři. Jsme opravdu rádi, že 
účast byla více než hojná a že se 
všichni účastníci opravdu bavili. Děti si užily odpoledne plné 
zábavy a dospělí si mohli s našimi zástupci na radnici popovídat 
o tom, co je, pokud jde o situaci na Jižním Městě, zajímá. Přijela 
nás podpořit i  radní hlavní města Prahy, paní Hana Kordová – 
Marvanová, a tak se diskuze nakonec netýkala jen Prahy 11, ale 
celého hl. města. Věříme, že na další akce, kterou uspořádáme 
před koncem školního roku, se těšíme nejen my, ale i obyvatelé 
Prahy 11. 

RV
21

02
10

1/
05

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

• 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

Platnost akce 25. 4. – 6. 5. 2022  
nebo do vyprodání zásob prodejny.  

Ceny jsou uvedeny za kg včetně DPH.
Navštivte nás  

i v našich dalších prodejnách v Praze. 
www.krecekkk.cz | masokrecekkk.cz

Vepřová krkovice bez kosti 179,90 Kč 119,90 Kč
Hovězí přední kližka, karabáček 224,90 Kč 214,90 Kč
Kladenská pečeně s tukem 199,90 Kč 179,90 Kč
Vídeňský párek 199,90 Kč 179,90 Kč
Játrový sýr 169,90 Kč 149,90 Kč
Křečkova klobása jemná 209,90 Kč 189,90 Kč

Akční nabídka
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Nový pomník na hřbitově | Areál památníku na 
hřbitově v Opatově doplnil vloni na levé straně 
pomník se jmény padlých a obětí pohřbených 
zde 11. 5. 1945. Další zemřelé za místních udá-
lostí při Pražském povstání tenkrát před po-
hřbem odvezli jejich rodinní příslušníci z okolí. 
Foto: Jiří Bartoň

Ve společných hrobech na Chodovském hřbitově, dnes se rozkládajícím na Opatově, spočinuli lidé 
z nejrůznějších tehdy sovětských území, kteří po konci 2. světové války v Evropě dožili ve vojenských 
lazaretech v dnešní Thomayerově nemocnici. Foto: Jiří Bartoň

Dramatické zvraty
Květen nebývá jen lásky čas. A naší obcí 
je Praha. Média letos připomenou 80. 
výročí úspěšného zásahu výsadkářů z čs. 
zahraničního vojska zde v Praze proti 
jednomu z nejpřednějších v nacistickém 
Německu a mezi jeho špičkami 
obávanému Reinhardu Heydrichovi. 

Do protektorátu Heydrich přišel 27. září 
1941 zajistit v něm naprostý klid. Vyhlásil 
„občanský výjimečný stav“ – stanné prá-
vo. Platilo až do konce ledna 1942. Nastal 
útlum spolkové činnosti, vedle jiného byl 
zrušen Sokol. Zatčeno bylo mnoho přísluš-
níků různých skupin českého odboje. Také 
předseda protektorátní vlády generál Ing. 
Alois Eliáš, obratem „odsouzený“ k smrti. 
Vypraven byl první transport Židů (od půli 
září museli nosit na oděvu žluté hvězdy) 
do ghetta, zatím v polské Lodži. V prosin-
ci už je mohl přijímat Terezín. Temno doby 
zvýšilo účast Čechů na sběru lyží a zimních 
oděvů pro německou armádu. V pankrácké 
firmě vznikl prototyp sporáku na fosilní pa-
liva, vhodného pro kolonisty na zabraném 
sovětském území. Od 1. ledna 1942 pla-
tily osobní průkazy, vedle jiného předpo-
klad k získání „lístků“ – poukázek nutných, 
jako za 1. světové války, ke koupi potravin 
a vlastně téměř všeho. Vycházely fotokni-
hy o nedávných porážkách západních zemí. 
Heydrich dal z Vídně přemístit a v Holešo-
vicích zpřístupnit výstavu Sovětský ráj. Od 
března byly organizovány její hromadné 
návštěvy. 

Zprávy z válečných front tísnily. Ostrovní 
Anglie se držela, ale britské útvary na růz-
ných místech světa ne zrovna úspěšně 
bránily koloniální zisky. USA byly od pro-
since v Tichomoří ve válce s útočným Japon- 
skem, válku jim vyhlásilo i Německo, Itá-
lie a další. Na evropském východě se oble-
žený Petrohrad-Leningrad jen bránil. Útok 
na Moskvu na konci roku 1941 zamrzl na 

dohled od předměstí. V zimě se i hodně us-
tupovalo, nyní ale nacisté všude zase úto-
čili. Spojenci a satelity Hitlerovy říše daly 
k dispozici svoje armády nebo umožnily 
vznik dobrovolnických jednotek. Vznikaly 
i v etnikách, která předtím nacisté porazili. 
Už vloni dobyli na sovětech Kyjev, Charkov, 
Doněckou pánev a Oděsu, na Krymu ještě 
vzdoroval Sevastopol. 

V protektorátu, zbylém z demokratického 
Československa, podle hlášení okupantů 
stále přežívala „šeptanda“ a „zatvrzelost“ 
s projevy odporu. Heydrich ovšem krátce 
po svém nástupu, již 2. října, pregnantně 
sdělil na poradě předních nacistů, že „Čech“ 
v tomhle, podle jejich představ samém srd-
ci německého prostoru, nemá již brzy co 
pohledávat. Nemluvil ledaskdo, Heydrich 
byl v červenci 1941 pověřen „konečným 
řešením“ židovské otázky. Pokud se týka-
lo dalších etnik, tam naznačil oficiální plán, 

sestavený v Berlíně u Heydrichova esesác-
kého šéfa Himmlera, že z Čechů měla nej-
výš polovina po pečlivém přezkoumání „na-
ději“, že budou moci zůstat, aby byli časem 
zněmčeni. Poláků, Bělorusů a Ukrajinců 
měla být po vítězné válce vyhnána na Si-
biř většina.

Čs. výsadkáři provedli útok na Heydricha 
27. května 1942 v zatáčce v Libni. Zastu-
pující říšský protektor zemřel v důsledku 
útoku 4. června v nemocnici na Bulovce. 
Zprávy o konci jednoho z předáků „tisícile-
té říše“ pronikly snad do celého světa: Říše 
nebyla nezranitelná. A Češi k ní nenáleželi.

Mřížemi protektorátu se už ale po Češích 
sápala probuzená bestie nacistické po-
mstychtivosti. Pohybovala se volně, v kleci 
byl český národ. 

 Jiří Bartoň

Z českého tisku 28. 5. 1942. Bestie pomsty ztratila zábrany. Soukr. sbírka.
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Na jaře 1988, když mi bylo 14 let, jsem 
se rozhodl vypůjčit rodinný fotoaparát 
Minolta Hi-Matic F a zdokumentovat na 
naší zastávce Donovalská provoz au-
tobusů typu ŠM11. Ač jsem na stano-
višti prostál několik hodin, tak jsem se 
vozu ŠM11 nedočkal. A nedočkal jsem 
se ho na pravidelné lince v Praze už ani 
nikdy jindy. O dost později jsem se do-
zvěděl, že tyto autobusy přestaly jezdit 
v dubnu 1988 a není ani vlastně jasný 
přesný den a výkon, kde k tomu došlo. 

Přesto ještě jedna příležitost přišla. Ne-
šlo přímo o autobus ŠM11, ale o dvou- 
dveřovou modrou verzi ŠL11. V roce 
1988 stále na lince 227 probíhala tzv. 
výpomoc ČSAD, a tak na lince nejezdi-
ly vozy Dopravního podniku. Na jaře, pa-
trně v červnu 1988, protože datum po-
řízení snímku jsem si nepoznamenal, se 
však na lince 227 skutečně objevil ještě 
vůz ŠL11. Linka tehdy jezdila v trase Háje 
(Kosmonautů) – Poliklinika Háje – K jezeru 
– Wagnerova – Ke Stáčírně (tato zastávka 

Jak se fotí autobusy

bývala u dnešní benzinky OMV) – Dono-
valská – Opatov (Družby) – Ke Kateřin-
kám (Zupkova) – Kateřinky – Újezd u Prů-
honic. Na linku byl v roce 1988 plánován 
jediný autobus jezdící v intervalu 41 mi-
nut v ranní špičce a poté 43 minut. Dnes 
z Újezdu u Průhonic na Opatov jede mezi 
7. a 8. hodinou ranní spojů sedm…

Autobus ŠL11 jsem viděl na Donovalské 
cestou ze školy. Rychle jsem běžel pro 
fotoaparát a na kole Liberta vyrazil smě-
rem ke Kateřinkám. Měl jsem totiž dvoj-
násobnou zkušenost, že na linku 227 byl 
výjimečně vypraven i kloubový Ikarus, ná-
sledně jsem s ním jel z Donovalské na 
Háje, a to sám, neboť linka v tomto úse-
ku byla zcela nevytížená. Na Hájích řidič 
vyndal tabulky 227 a s Ikarusem odjel 
někam pryč a už se nevrátil.

Focení ŠL11 se podařilo. Na snímku vjíž-
dí vůz ŠL11 z dnešní ulice Ke Kateřinkám 
do křižovatky s Opatovskou (tehdy Šmid-
keho) a po odbočení vlevo bude mít za-
stávku. Ano, zastávka Ke Kateřinkám, 
tehdy Zupkova, se nacházela pro všech-
ny linky v tomto odlehlém místě, neboť 
tam, kde je dnes, tehdy ještě probíhala 
výstavba lávek a objektu Rozvoj, později 
Delvita a nyní Billa.

 Jan Šurovský

kouzlo 

archivní 

fotografie

Je vaše dítě závislé na počítačových hrách?
Vlivem covidové doby bylo mnoho lidí připoutáno k online prostředí. Před 
vzrůstajícím počtem závislých na internetu nebo počítačových hrách bili odborníci 
na poplach už několik let před pandemií koronaviru. Bohužel situace se zhoršuje. 
Až 4 % dětí jsou závislá na hrách. Hraní her není vždy jen pouhou zábavou, což 
potvrzuje i názor mnoha diagnostiků, kteří si prosadili zavedení takzvané poruchy 
hraní. Od roku 2022 se tak bude jednat o regulérní diagnózu psychické nemoci.

Jak tedy poznat závislost a co proti ní 
dělat?

Závislost na počítačových hrách a na 
počítači vůbec je velmi těžké rozlišit od 
běžného koníčku nebo zvýšeného užívá-
ní. Můžeme ale vysledovat určité přízna-
ky, které svědčí o rozvíjející se závislosti. 
Těmi jsou například neschopnost ovládat 
nebo omezit hraní. Dalšími příznaky jsou 
nezájem o svůj zevnějšek, brzké vstává-
ní nebo ponocování u počítače, rostoucí 
nervozita a neklid, když delší dobu nemů-
že hrát, nedodržování základních potřeb 
(jídlo, pití), zanedbávání učení anebo 
opouštění dřívějších zájmů a přátel. Nej-
více postiženou skupinou z hlediska rizi-
kového chování jsou žáci druhého stupně 
základních škol. Hlavně na děti ve věku 
11 až 15 let by měla být upřena pozor-
nost rodičů. To, že nejčastěji se závislost 
na počítačových hrách objevuje u mladis-
tvých ve věku 11 až 15 let, je mimo jiné 
zapříčiněno tím, že v tomto věku jsou již 
poměrně samostatní, a tak není třeba 
neustálé kontroly ze strany rodičů. Mno-
ho hodin o samotě u počítačových her 
proto není výjimkou a to už je jen krůček 

k nadměrnému hraní her.

Jak závislosti předcházet? 

Kontrolujte, jaké hry děti hrají. Důležitý 
je výběr her, protože hry mají také klad-
ný účinek na vývoj dítěte, podporují roz-
voj logiky, schopnost rychlé orientace 
ve složité situaci, koordinaci očí a rukou, 
koncentraci, plánování, řešení problémů 
a další schopnosti. Povídejte si s dět-
mi o hrách, které hrají, dítě musí rozli-
šit fikci od reality. Stanovte jasný režim, 
kdy může dítě hrát a kdy ne. Veďte dítě 
k tomu, aby si po určité době hraní (např. 
po hodině) udělalo přestávku a během 
přestávky o hře mluvte. Zajímejte se s dí-
tětem také o jiné koníčky a zájmy. 

Pravidla pro rodiče k bezpečnému pou-
žívání internetu jejich dětmi

Nechte se dítětem poučit o službách, 
které používá, a ujistěte se o jejich ob-
sahu. Dítě bude mít pocit důležitosti 
a vy si tím zlepšíte svou znalost inter-
netu. Zajímejte se o internetové kama-
rády svých dětí stejně, jako se zajímáte 

o jejich kamarády ve škole. Snažte se se 
svým dítětem otevřeně mluvit o tom, 
co dělá. To platí také o internetu. Měli 
byste si povídat o tom, co vaše dítě na 
internetu našlo nebo s kým komuniko-
valo. Netrestejte ho, když se neúmysl-
ně dostane na stránky, na které se dí-
vat nesmí, jen mu vysvětlete, proč jsou 
pro něj nevhodné nebo nebezpečné. Do-
cílíte toho, že se vám dítě bude bez zá-
bran svěřovat úplně se vším a vy budete 
mít nad ním kontrolu a přehled, co dělá 
a s kým se kontaktuje. Můžete omezit 
přístup svého dítěte na nevhodné strán-
ky pomocí přímého omezení interneto-
vého prohlížeče. Dávejte si pozor na 
soubory, které dítě z internetu stahuje 
a ukládá je na disk.

 Bc. Petra Víznerová,  
 oddělení krizového řízení
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Taneční páry z Tanečního klubu SPARTA PRAHA opět zazářily na mistrovství 
České republiky v latinskoamerických tancích 20. 3. v pražské Lucerně 
a hned týden potom v kombinaci všech deseti tanců ve Zlíně. 

Opět se podařilo, že jsme měli finálo-
vou účast ve třech kategoriích: Jun I (do 
13 let), Jun II (do 15 let) a v kategorii do 
21 let. V kategorii Jun I se páru Vojtěch 
Anelt a Barbora Dalekorejová podařil mi-
strovský kousek, když se po několika mě-
sících společného tancování probojovali 
na všech mistrovstvích do finále. Pečlivá 
příprava se vyplatila a stali se tak skoka-
ny roku. Moc jim gratulujeme. 

Dalším velmi úspěšným párem v kategorii 
Jun II je Richard Volf a Veronika Dostálová, 
kteří se v 10 tancích protančili až do finá-
le, kde obsadili skvělé 5. místo. V kategorii 
do 21 let tančil také velmi talentovaný pár 
Martin Fried a Aneta Krásová. Na mistrov-
ství v latinskoamerických tancích se umísti-
li na 2. místě. Na mistrovství v 10 tancích 
v krásných prostorách zlínského kulturní-
ho domu, který navrhovala architektka Eva 

Jiřičná, získali další mistrovský titul. Patří 
jim za to obrovská gratulace!

Velkou radost nám udělaly všechny páry, 
které se mistrovství zúčastnily, tančily 
opravdu výborně. Všechna hlavní mist-
rovství máme pro tento rok úspěšně za 
sebou. Držíme všem párům palce, ať se 
jim daří na dalších soutěží u nás i v zahra-
ničí. Velké poděkování patří také městské 
části Praha 11, která nás v našem snaže-
ní podporuje. 

Mgr. Lenka Gebertová, www.tksparta.cz
Foto: V. Anelt a B. Dalekorejová

Další mistrovský titul pro SPARTU

Cheerleading
Show, zábava, láska, vášeň, důvěra, ale 
hlavně dřina, to vše je cheerleading, od roku 
2021 oficiální olympijský sport.

Psal se rok 2017, kdy jsem sama poprvé 
zaregistrovala tuto sportovní disciplínu. 
Řekla jsem si „Aha, roztleskávačky“, kroutí 
zadkem a mávají barevnými třásněmi. Na-
myšlené, zmalované a nakrucující se hol-
činy s pomami na stadionu, jak to známe 
z USA. Ale dobře, dcera si to vybrala a jako 
rodič jsem ji musela podpořit. Řekla jsem 
si: „Ale co, hlavně že nebude sedět doma 
na mobilu.“ Dva roky utekly a následovala ji 
i její mladší sestra, po drobném protestu ze 
strany manžela, který měl zcela jiné smýš-
lení ohledně sportovních aktivit. Předsta-
voval si fotbal, atletiku, tenis, to jsou přece 
sporty, které mají budoucnost. Měl prav-
du v tom, že se jedná o sporty, které jsou 
v oku společnosti vnímány jako prestižní, 
a tudíž obdivované. 

Ale co je to vlastně cheerleading? Ve zkrat-
ce: akrobacie, stunty a pyramidy, pro neza-
ujaté nic neříkající slova. Obě mé děti však 
tomuto sportu propadly, v tělocvičně jsou 
jako doma a „tělocvičnu“ máme i doma. 
Neustálé počítání „5,6,7,8“. Nechápu. Na-
víc u toho zvedají ruce a přešlapují. A to 
má být jako sport? „Naznačujeme,“ odbijí 
mě. Abych lépe pochopila podstatu toho-
to sportu, musím do tělocvičny. Holky jsou 
šťastné a snad i hrdé, že maminka a pozor 
i tatínek se stali členy týmu rodičů. Pravda, 

trénujeme sporadicky, ale 
s o to větším zápalem. Prv-
ní závody před námi a já se 
doma přistihnu, jak počítám: 
„5,6,7,8“ a v hlavě si přehrá-
vám naučenou sestavu. Nazna-
čuji!!! Uaaau, pochopila jsem: naznačování 
je opakovaní sestavy promítáním jednot-
livých sekvencí v hlavě. Mé děti sportem 
žijí, cvičí všude, „staví“ venku, v bazénu i na 
dovolené. 

Můj slovník se obohatil: pyramida, stunt, li-
bertka, baby block a drill. Na první pohled 
pohodička, ale když mám sama vyskočit 
do „drillu“ a pak jít do „baby blocku“ pocho-
pím, že je to vlastně dřina. Důvěra v ostat-
ní atlety je základem úspěchu, vše je týmo-
vá práce. 24 lidí rovná se jeden celek, jeden 
člověk. Každý člen týmu je důležitý a nena-
hraditelný, každý do toho musí dát 100 %. 
Za tým se dýchá. 

Jsem vděčná za své děti, že mi otevřely oči. 
Jsem vděčná klubu JNS cheerleaders, který 
vede děti nejen ke sportu, ale také k zod-
povědnosti, kamarádství a důvěře. Obdivu-
ji zapálenost trenérů, jejich snahu vykřesat 
v dětech lásku ke sportu při zachování zá-
kladních životních hodnot: KAMARÁDSTVÍ, 
DŮVĚRA, PODPORA, CÍLEVĚDOMOST, 
ZODPOVĚDNOST. Udělej maximum pro 
sebe a tím uděláš maximum pro ostat-
ní. Nedá se stručně popsat, co vše tento 
sport nabízí, to se musí zažít. 

V dubnu odlétla reprezentace ČR na 
mistrovství světa v cheerleadingu. 
Kolébka cheeru, USA, Orlando, spl-

něný sen každého atleta, každé cheer-
ky. A já byla při tom, i když jen jako rodič 

u televize. Pocit pýchy a hrdosti se mísí se 
smutkem, že o tak významné akci se prak-
ticky neví, vlastně se neví nic o tomto krás-
ném sportu. A to nemluvím o prakticky nu-
lové podpoře naší reprezentace ze strany 
státu, protože takřka veškeré náklady na 
cestu si musí atleti hradit sami, a věřte, 
že cesta do Ameriky není zrovna zadarmo. 
Rodinný rozpočet je rázem o 70 tisíc Kč 
chudší, nutná „sranda“ za 10 dní pobytu, 
za 10 dní reprezentace. Ale co by rodič pro 
své dítě neudělal. Přesto doufám a věřím, 
že třeba jednou se pohled na tento nádher-
ný sport změní, že se dostane do hledáčku 
médií, a tím i státu, protože dle mého ná-
zoru si to zaslouží. Tento sport dává dětem 
mnoho a na rozdíl od individuálních sportů 
či jiných kolektivních je vede k soudržnosti 
a týmovosti. Jeden za všechny, všichni za 
jednoho. 

V roce 2028 pořádá olympiádu USA, a kdo 
ví, třeba o sportovním cheerleadingu ko-
nečně uslyšíme, protože je to nádherný 
sport, který by si zasloužil více pozornosti. 
Blue-white-JNS, go lions, go Czech republic.

 Pavla Žižková

očima  
rodiče
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OF dance group z.s. – Opatow Flavours 
OF dance group z. s. – Opatow Flavours 
je taneční škola, která se zaměřuje na 
styly breakdance, streetdance a disco-
dance. Vychovává tanečníky od 5 let až 
po dospěláky. Za 14 let své existence do-
sáhl OF dance značných úspěchů v Čes-
ké republice i v zahraničí. Náš klub se 
stále rozrůstá a nabírá nové členy všech 

tanečních úrovní. Taneční styl breakdan-
ce se jako první taneční discicplína před-
staví na OH v Paříži v roce 2024.

Taneční lekce probíhají v našem hlavním 
tanečním zázemí v ulici Matúškova 1 (OC 
Blankyt) a dále v sálech na ZŠ Květnové-
ho vítězství 1554.

Opatow Flavours není jen taneční ško-
lou, ale jak říkají samotní členové skupiny, 
je to především taneční rodina. Tanečníci 
jsou hlavně kamarádi. Ne náhodou je let-
ní soustředění OF dance kemp pro vět-
šinu přítomných nejlepší týden prázdnin. 
OF dance si zakládá především na přá-
telském přístupu a otevřenosti. Každý si 
může ve skupině najít své místo. Nezále-
ží na taneční úrovni ani na fyzické kondi-
ci. Součástí taneční skupiny se může stát 
každý, ať už na rekreační, nebo soutěžní 
úrovni. 

Kontaktní osoba: 
Robert Kysela 
Tel.: 774 174 117 
e-mail: ofdance@centrum.cz 
www.ofdance.cz 
www.of-dance.cz 

Jižní Město Chodov – fotbalový klub, z.s. 
Zaměření: fotbal pro chlapce ve věku 
5–18 let a pro dívky ve věku 5–14 let. 
Sportovní tréninky jsou 2-3x týdně vždy 
na 90 minut. Tréninky probíhají na hřišti 
Volkovova 2291/3, kde jsme v pronájmu.

Fotbal na Chodově má dlouhou historii, 
byl založen v roce 1924. Do roku 2012 
byl fotbal pod Tělovýchovnou jednotou 
Chodov a v dubnu 2012 byl založen sa-
mostatný klub JM Chodov. Fotbalový klub 
JM Chodov je spíše rodinného typu, přes-
to je zde 200 aktivních členů. JM Cho-
dov se pyšní krásným travnatým hřištěm. 
V každé věkové kategorii jsou minimálně 

dva zkušení trenéři s trenérskou licencí. 

Nábory do našich řad probíhají během ce-
lého roku. Každý rok se pořádá letní fot-
balové soustředění v okrese Beroun. Aby-
chom zpříjemnili dětem jejich volný čas, 
pořádáme pálení čarodějnic a soutěže na 
Den dětí. 

Rodiče našich svěřenců mohou sledovat 
tréninky dětí na zahrádce restaurace, kte-
rá je přímo v areálu. Při mistrovských zá-
pasech je vždy příjemná atmosféra, neboť 
zde bývá velké množství fanoušků z blíz-
kého okolí. 

Kontaktní osoba: 
Andrea Lodinová
Tel.: 732411615
www.jmchodov.cz

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů
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District NewsНОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИНОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИ

Culture and Education 

Free Time in the District / Community Life and Sports 

The Ministry of the Interior of the Czech Republic – Information 
for Ukrainian citizens: mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-
ukrajiny.aspx ֍ Prague 11 district administration offers 
support in the integration of people fleeing from the war in 
Ukraine. Do you need support in the following: interpreting, 
education for children in nursery and elementary schools, 
education for adults, Czech courses, social counselling, legal 
counselling, healthcare, psychological help, culture, leisure 
activities for children and adults, community activities in the 
district? Contact info: matysovab@praha11.cz; +420 267 
902 156. ֍ Prague 11 offers support from intercultural 
workers for the Ukrainian minority and Russian speakers. Do 
you need assistance getting oriented in what kind of support 
the district can offer? Do you need information in the areas 
mentioned above? You can find more info at: matysovab@
praha11.cz; +420 267 902 156. 

Міністерство внутрішніх справ Чехії – Інформація для 
громадян України: mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-
ukrajiny.aspx ֍ Міська частина Прага 11 пропонує підтримку 
в інтеграції для людей, що вимушено виїхали через війну 
в Україні. Вам потрібна підтримка у таких сферах: усний 
переклад, освіта дітей у дитсадках і початкових школах, 
освіта дорослих, курси чеської мови, соціальні та юридичні 
консультації, медицина, психологічна допомога, культура, 
дозвілля для дітей і дорослих, громадські події в міській 
частині? Контакт: matysovab@praha11.cz; +420 267 902 156. 
֍ Міська частина Прага 11 пропонує підтримку 
інтеркультурних працівниць для української спільноти та 
російськомовних. Вам потрібно допомогти зорієнтуватися в 
тому, що вам може запропонувати міська частина? Ви хочете 
дізнатися інформацію про вищевказані сфери? Більше 
інформації можна отримати тут:  
matysovab@praha11.cz; +420 267 902 156. 

There will be a Club and Community Centre for Ukrainian 
citizens established near Roztyly metro station. It will be 
a community space (particularly) for mothers with children 
under the age of 15. It will serve as a space for meeting 
each other, playing and babysitting for children, leisure 
activities, and for activities aimed at active social integration 
of individuals and families. ֍ Prague 11 District authorities 
would like to support households which accommodate 
Ukrainian refugees. They want to help connect these 
households with one another and offer support, including 
both self-help and professional help. Are you accommodating 
a family or an individual from Ukraine at your house? 
Would you like to share your experience with other similar 
households? For more info email matysovab@praha11.cz 
or call +420 267 902 156. ֍ Is Prague 11 your new home 
or you have been living here for many years? You love the 
place where you live and would like to get more involved in 
the events in your district? You can contact the community 
intercultural worker Olga Vencovská, who focuses on 
community activities in the district: vencovska@inbaze.cz, 
+420 722 447 633. ֍ Support for refugees at the Municipal 
Library at Chodov. The library is located in the building of 
Campanus elementary school (Jírovcovo náměstí 1), on the 
right from the main entrance; the entrance is inside the school 
yard. There is a changing table by the toilet. You can also 
make tea, coffee or warm up baby food in the microwave 
oven. 

Неподалік від метро Roztyly виникне Клуб і громадський 
центр для громадян України. Йдеться про громадський 
простір, який створить базу зокрема для матерів з дітьми 
до 15 років. Простір служитиме для спільних зустрічей, 
ігор, догляду за дітьми, дозвілля, а також для діяльності, 
що посприяє активній соціалізації та включенню окремих 
осіб і сімей до суспільства. ֍ Міська частина Прага 11 
хоче підтримати помешкання та сім’ї, які прийняли до 
себе біженців з України. Адміністрація хоче посприяти, 
щоб ці сім’ї налагодили зв’язок між собою, і запропонувати 
їм професійну підтримку та самодопомогу. Ви прийняли 
додому сім’ю чи окремих осіб з України? Хочете поділитися 
досвідом з іншими людьми, які знаходяться у схожій ситуації? 
Більше інформації за електронною поштою matysovab@
praha11.cz чи за телефоном +420 267 902 156. ֍ Прага 
11 стала для вас новим домом або ж ви вже мешкаєте 
тут багато років? Ви любите місце, де ви живете, та хотіли 
би долучитися до подій у міській частині? Зв’яжіться 
з інтеркультурною працівницею Ольгою Венцовською, 
яка займається громадськими подіями в міській частині: 
vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ Підтримка 
біженців у Міській бібліотеці на Ходові. Бібліотека 
знаходиться у будівлі Початкової школи «Campanus» 
(Jírovcovo náměstí 1), праворуч від головного входу, вхід із 
саду школи. Біля туалетів знаходиться пеленальний стіл. 
У бібліотеці можна приготувати чай, каву, підігріти їжу для 
дітей у мікрохвильовці. 

Міська частина Прага 11 пропонує онлайн та очні курси 
чеської мови для біженців з України. Для онлайн-курсу 
необхідно мати якісну веб-камеру, мікрофон і добре інтернет-
з’єднання. Курси безкоштовні. Ви бажаєте приєднатися? 
Пишіть на e-mail matysovab@praha11.cz або телефонуйте 
за номером +420 267 902 156. ֍ Організація «YMCA 
Praha» пропонує соціальні консультації, під час яких буде 
забезпечено нагляд за дітьми: у понеділок, середу та четвер 
з 12:00 до 16:00 у Материнському центрі «Domeček». 
Адреса центру: U Modré školy 1. На головному вході під 
вежею дзвоніть на дзвінок з позначкою «MC Domeček». 
Контакт українською: +420 777 716 160. ֍ Доступний і 
зручний сайт «До школи на Празі 11»: www.skolstvijm.cz 
֍ Громадський центр «КC Zahrada» запрошує вас на ІГРИ 
БЕЗ КОРДОНІВ X. Їдемо до Африки! В рамках ювілейних 
десятих «Ігор без кордонів» ми помандруємо на африканський 
континент. Ми знову підготували різноманітну програму для 
дітей і батьків. Запрошуємо всіх жителів району Jižní Město – 
чехів та іноземців! Подія відбудеться в суботу 21.05 з 10:00. 
Місце події: Malenická 1784/2. Вхід безкоштовний.

Prague 11 offers online and offline Czech courses for 
Ukrainian refugees. For online courses, you need to have 
a quality webcam, microphone and a good internet connection. 
The courses are free of charge. Are you interested in 
attending the course? Email matysovab@praha11.cz or call 
+420 267 902 156. ֍ YMCA Prague offers social counselling 
with babysitting: on Monday, Wednesday and Thursday 
from 12AM to 4PM at the Family Centre Domeček. Address: 
U Modré školy 1. Press the MC Domeček bell at the main 
entrance under the tower. To communicate in Ukrainian, 
contact: +420 777 716 160. ֍ The How to get into school 
in Prague 11 website with easy to digest information: www.
skolstvijm.cz ֍ KC Zahrada invites you to the PLAYING 
WITHOUT BORDERS X event. We are going to Africa! The 
tenth anniversary event will take us to the African continent. 
As always, there will be a wide range of activities prepared 
both for children, and parents. All neighbours from Jižní Město, 
both Czechs and foreigners, are welcome! The event will 
take place on Saturday 21.5.2022 from 10:00AM. Location: 
Malenická 1784/2. Entry is free.

ДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ТА СПОРТДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ТА СПОРТ

КУЛЬТУРА Й ОСВІТА КУЛЬТУРА Й ОСВІТА 
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• Nedostatek parkovacích míst | je jed-
ním z největších problémů Prahy 11, a tak 
není divu, že ho řidiči často řeší parková-
ním na všemožných místech, čímž kom-
plikují průjezd složek IZS. Jsem tedy rád, 
že pražští radní v březnu projednali záměr 
výstavby parkoviště P+R Opatov s kapa-
citou 495 stání. Parkoviště by mělo as-
poň trochu ulevit občanům Prahy 11, je-
jichž parkovací místa dnes zabírají auta 
lidí, kteří do Prahy pouze dojíždí a snaží se 

parkovat blízko MHD. Část nového P+R 
budeme navíc požadovat vyhradit pouze 
pro občany Prahy 11. P+R vznikne podél 
ulice Chilská místo části valu a izolační ze-
leně, která je roky neudržovaná a nepří-
stupná. Nahradí ji rozsáhlý park se vzrost-
lými stromy na ploché střeše parkoviště. 
Co se týče negativních důsledků výstavby, 
budeme pro obyvatele přilehlých ulic, ze-
jména pak klienty DPS Šalounova, žádat 
po hlavním městě konkrétní kompenzace. 

Další dobrá zpráva souvisí s parkovištěm 
Ledvinova. Na původně hlídaném parkovi-
šti dostal soukromý provozovatel výpo-
věď a parkoviště bylo uvolněno pro obča-
ny. Bohužel se zde ale zvýšila kriminalita, 
a tak se vrátí režim placeného, hlídané-
ho stání nově pod správu Jihoměstské 
majetkové a.s. To samé čeká parkoviště 
Doubravická, kde bude provozovatelem 
TSK hl. m. Prahy. 
  Tomáš Bříza, ANO

• HPP 11 obnoví pravidelná setkání 
radnice s občany | Občané, chybí vám 
setkávání se s radnicí na volné téma, 
zrušené „transparentními“ Piráty po vol-
bách 2018? Nám ano. Pirátská radnice 
se pouze domnívá, že ví, co vás trápí, 
ale zároveň se veřejnosti pravidelně nep-
tá a její problémy neřeší. Velké vládnou-
cí strany dávno zapomněly na své voleb-
ní sliby, kterak budou otevřeny občanům 
– a schovaly se před nimi v kancelářích 

radnice. HPP 11 naopak chodí za lidmi, 
naslouchá jim, vnímá podněty pro zlep-
šení, neboť tak má radnice pracovat pro 
občany, zastupovat je, hájit jejich prá-
va a zájmy. Setkávání jsou inspirativní, 
osobní setkání „z očí do očí“ vyjasňují 
nepřesnosti a dezinformace, jež vznikají 
na internetu nebo i v písemné komunika-
ci. HPP 11 vždy zajímal (a zajímat bude) 
váš názor na konkrétní (stavební) projek-
ty, tak i na rozvoj života na Jižním Městě. 

V letech 2014-16 se HPP 11 setkávalo 
s občany přímo v místě jejich bydliště, 
obvykle ve školách, vše dokládají zázna-
my. Věříme, že po podzimních komunál-
ních volbách budeme mít příležitost tuto 
demokratickou tradici obnovit, radnice 
MČ Praha 11 tak bude opět pracovat pro 
občany. Přímý dialog s radnicí je snem 
každého občana Prahy 11, HPP 11 vám 
vaše sny splní. 
  Martin Farmačka, HPP 11

• Letos v březnu jsme v zastupitelstvu 
Prahy 11 schválili | po více než třech mě-
sících provizoria rozpočet městské části 
na r. 2022. Abych mohl pro návrh zved-
nout ruku, doporučil jsem dvě zásadní 
úpravy, které schválená verze rozpočtu 
obsahuje. První úprava reflektovala sku-
tečnost, že nám letos v říjnu končí voleb-
ní období, a tak bychom se měli snažit 
dokončit co nejvíc rozpracovaných in-
vestic z minulých let a nové začínat jen 

tehdy, máme-li pro ně zajištěné financo-
vání. Nechť si pak nová politická repre-
zentace řídí investice podle svých prefe-
rencí. Druhá změna se týkala původního 
nesmyslného záměru utratit (nebo lidově 
řečeno „projíst“) v rámci běžného provo-
zu radnice finanční prostředky, které si 
městská část šetřila na investice v bu-
doucnu. S tímto přístupem jsem zásad-
ně nesouhlasil. Navíc pro mě byla zcela 
nepřijatelná rezignace radních na hledání 

úspor v provozních nákladech radnice, 
zvlášť ve volebním roce. Proto došlo za 
podpory kolegů z Finančního výboru a Fi-
nanční komise k prosazení návrhu na 
zachování téměř 68 mil. Kč na budoucí 
investice a zároveň nalezení úspor v běž-
ných výdajích. Pro takový rozpočet jsem 
už hlasovat mohl – nakonec městská 
část rozpočet prostě potřebuje, v této 
těžké době dvojnásob. 
  Ing. Martin Horák, ANO

• Víme, kudy vede cesta k lepším ško-
lám – přes radnici! | Dobrou školu pro 
své dítě si přeje každý z nás. A je řada 
věcí, které může radnice pro dobré a kva-
litní vzdělávání dělat, a splnit tak tohle 
naše společné přání.
Škola je totiž, tak jako všechno v životě, 
především o lidech. Je tedy třeba zejmé-
na šikovný ředitel, nadšený učitel a děti, 
co se těší do školy. Aby se ale děti do 
školy těšily, musí se do ní těšit i učitelé 

a ředitelé. A práce je musí nejen bavit, 
ale musí na ni mít i dostatek času – a prá-
vě s tím může radnice školám hodně po-
moci. Zcela prioritní jsou opravy a údržba 
školských budov. Jejich absence kom-
plikuje ředitelům práci a „požírá“ velké 
množství jejich času, který pak nemohou 
věnovat jiným činnostem. Spolu s do-
statkem peněz na provoz jim ale může 
radnice „rozvázat ruce“ a dát jim pro-
stor školy inovovat a rozvíjet, a to i po 

stránce pedagogické. Pokud jim navíc po-
může se získáváním dotací a administra-
tivou, je z půlky vyhráno! Učitelům zase 
může nabídnout bydlení poblíž. Ušetří 
čas na dojíždění a lépe sladí péči o rodi-
nu se zaměstnáním – nebudou pak od-
cházet do jiných škol, nebude jich málo. 
A budou mít více času na sebevzdělávání 
i přípravu svých hodin.
A to jsou jen první možné kroky.
  Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Pokračování na straně 32

• Poděkování | Vážení spoluobčané, na po-
zadí tragických událostí, které právě společ-
ně prožíváme, bych všem alespoň symbo-
licky chtěla vyjádřit úctu a poděkování za 
Vaši pomoc našim méně šťastnějším sou-
sedům. Věřím, že MČ Praha 11 ocení kaž-
dou vaši pomoc, ať už podporu od zkuše-
ných neziskových organizací, či individuální 
od Vás občanů, byť i úplně drobnou. Nedáv-
no také mnohými z nás otřásla další smut-
ná událost, ke které došlo na SOU Ohradní. 

Chtěla bych tímto apelovat na nás všechny, 
abychom se svým občanským jednáním po-
stavili proti agresi ve společnosti, ať už má 
formu šikany na školách, politického boje 
za hranou etického jednání, nebo válečné 
agrese mezi státy. Snažím se sama jít pří-
kladem, proto na zasedání zastupitelstva 
jsem vždy obhajovala financování preven-
tivních programů proti šikaně na školách 
a další sociální, vzdělávací či kulturní projek-
ty, které při schvalování letošního rozpočtu 

prošly jen naprostou těsnou většinou, i za 
přispění mého jednoho hlasu. Moc bych si 
přála, abychom i my komunální politikové 
a zastupitelé šli podobně příkladem a ne-
podněcovali napětí, agresivitu a rozdělo-
vání lidí ve společnosti. Prosím snažme se 
vést nadcházející volební kampaň ve stínu 
války v Evropě etičtěji, než bývá v mírových 
dobách zvykem. 
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková, 
 Piráti a Zelení / bez PP

Obsah textu příspěvků v zastupitelské sekci vyjadřuje pouze názory zastupitelů,  
nikoli názory městské části Praha 11.

• Solidarita našich občanů | Praha 11 
pod vedením starosty Jiřího Dohnala jako 
první zareagovala na výzvu primátora 
Zdeňka Hřiba a poskytla provizorní uby-
tování uprchlíkům v ZŠ Campanus. To, co 
mne nejvíce těší, je úžasná solidarita lidí. 
Každý den přicházejí občané a ptají se, 
s čím mohou pomoci. Následně přinesou 
to, o co jsou požádáni, například ovoce, 
pečivo nebo hygienické potřeby. Nefotí 

se u toho, prostě je vede potřeba ales-
poň nějak pomoci. Přicházejí lidé z oko-
lí, přijíždějí z větších dálek, Češi i Ukra-
jinci. Ta spontánnost mě nabíjí a dává 
optimismus do budoucna. Hlavně zde 
chci poděkovat všem těm bezejmenným, 
kteří se nezištně zapojili a stále zapoju-
jí. Všem, co se jakkoliv podílejí na provo-
zu, všem, co pomohli s privátním ubyto-
váním, a díky tomu mohla být připravena 

tělocvična pro další uprchlíky z Ukrajiny. 
Nikdo v tuto chvíli neví, jak dlouho tato 
situace bude trvat, a proto je dlouhodo-
bá podpora důležitá. Každá, byť sebe-
menší pomoc pomáhá a hlavně dává po-
cit, že na to nejsou sami.
Vy všichni, co jste se jakkoliv zapojili, jste 
hrdinové dnešní doby. Proto Vám upřím-
ně děkuji! 
  Josef Kocourek, Piráti
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• Senior taxi | Již nějakou dobu využíva-
jí občané Prahy 11 Senior taxi a již nyní je 
jisté, že má své pevné místo mezi služba-
mi, které naše radnice občanům poskytu-
je, je hojně využívána a bude prioritou ji za-
chovat i do budoucna. Toho se docílí jen za 
předpokladu, že budou daná jasná pravi-
dla, jak tuto službu provozovat, a bude se 
také tato služba ze strany radnice i kontro-
lovat. Je tedy důležité, aby nová smlouva 

s provozovatelem, která se nyní připravu-
je, byla plně v souladu se zákonem a hlav-
ně aby se dodržovala, což se v současné 
době moc neděje. Proto bylo možné na-
příklad to, aby provozovatel svážel klienty 
z více adres najednou, a to i bez předchozí-
ho upozornění klienta na tuto skutečnost. 
Dále například provozovat službu v rozpo-
ru se smlouvou, kdy není používán taxame-
tr, ale jen aplikace na počítání ujetých km, 

účtován poplatek 20 Kč za nástup bez vy-
dání stvrzenky klientovi. Není tedy pravda, 
co tvrdí pan radní Jirava, že provozovatel 
smlouvu dodržuje. Nedodržuje a porušuje 
i silniční zákon. Výsledkem tohoto přístupu 
je fakt, že se fakturuje naší radnici v přípa-
dě spolujízdy každá jízda zvlášť, a to při jíz-
dě tří klientů jedním vozem dělá neuvěřitel-
ných 106, – Kč/km… 
  Marek Milaberský, HPP 11

• Řekni, kde ty lávky jsou… | Nejspíš 
jste si už všimli, že nám z Jižního Města 
postupně mizí lávky. Během posledních 
let byly odstraněny hned dvě: jedna spo-
jující objekt bývalého KD Opatov s pro-
tější částí sídliště u Polikliniky EUC, dru-
há u autobusové zastávky Metodějova. 
V případě lávky u Polikliniky EUC se při-
pravuje výstavba lávky nové, příběh lávky 
u Metodějovy je však o dost smutnější – 
náhrada se neplánuje. Z mého pohledu 

jde o chybu, protože tím dojde k zásad-
nímu narušení původního urbanistické-
ho konceptu Jižního Města, který spo-
čívá ve vytvoření úrovňově oddělených 
komunikací pro pěší (systém nižších ob-
jektů podél hlavní silnice, spojených po-
chozími zónami a lávkami) umožňujících 
bezpečný a klidný pohyb chodců mimo 
rušnou komunikaci. Mimo to je v rám-
ci současného řešení pěší doprava sve-
dena z velké části přilehlého sídliště do 

nejnevhodnějšího místa, kde chodci musí 
překonávat rušnou komunikaci (v místě 
je koncentrován autobusový pruh, výjezd 
a nájezd do zastávek, semafor, ostrůvek, 
přechod, blízký kruhový objezd) a záro-
veň je tím narušena plynulost silniční do-
pravy i MHD. V takové situaci už se ne-
bavíme jen o pohodlí obyvatel Prahy 11, 
ale o jejich bezpečí – a to by mělo být pro 
vedení městské části na prvním místě.
  Jan Navrátil, ODS

• Jižní Město na šikmé ploše | Praha 11 
uhájila svůj bytový fond, mohu s úlevou 
říct, že nikoho z kolegů zastupitelů ne-
napadlo dávat bytový fond naší městské 
části uprchlíkům. Bylo by to nespravedlivé 
vůči místním, kteří i deset let čekají pocti-
vě v pořadníku. 
Naopak nezkolaudovaná ubytovna San-
dra, kterou od začátku kritizujeme, pro-
tože něco takového nemá ve stavebně 
ukončeném Jižním Městě své místo, by 

nyní mohla dočasně posloužit uprchlíkům. 
My, co tu žijeme to podmiňujeme stálou 
policejní přítomností. Důvěřuj, ale pro-
věřuj. Znáte zákon o slučování rodin? Až 
skončí válka na Ukrajině, je velkým otaz-
níkem, co se stane s válečnými uprchlíky. 
Pokud získají trvalý pobyt, na základě zá-
kona k nim přibudou jejich muži a již tak 
přelidněné a sociálně napjaté Jižní Měs-
to se ocitne na šikmé ploše. Matky s dět-
mi opravdu nikdo nemůže považovat za 

nebezpečí, jsou to přece ženy, které dá-
vají život a city svým bezbranným dě-
tem. O mužích si jako muž troufám tvr-
dit, že takové záruky ale vůbec nemáme. 
A mohu jen varovat, protože před válkou 
byla Ukrajina vyhlášeným peklem pro řidi-
če kamionů, které tamější gangy přepadá-
valy a okrádaly. Měli bychom dvakrát my-
slet, než změníme sociodemografickou 
strukturu Prahy 11. 
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme

• Pan architekt Lasovský odpověď již 
dostal | V březnovém Klíči je na str. 8 
a 9 článek k 45 letům Jižního Města. Au-
torem je jeden z architektů sídliště Jižní 
Město pan Jiří Lasovský. V článku se ob-
jevuje kritika záměru Nový Opatov: „Na 
západ od podchodové haly stanice metra 
Opatov má být nyní realizován tak zvaný 
Nový Opatov prezentovaný autory návr-
hu jako centrum Jižního Města. Několik 
převýšených izolovaně stojících obytných 

bloků s minimální občanskou vybavenos-
tí v líbivé vizualizaci „Zahradního města“ 
vytváří pouze iluze. Chybí sevřenost a ar-
chitektonická velkorysost. Z návrhu čiší 
komerční zájmy developera.“ Dále pan 
architekt pokračuje: „Ptám se: Dokáže 
radnice městské části udržet cenné úze-
mí na východ od stanice metra Opatov 
pro budoucí skutečné městské centrum 
a neobětuje je hladovým developerům?“ 
Odpověď na otázku arch. Lasovského je 

ve stejném vydání Klíče, na str. 5, v ne-
podepsaném článku nazvaném VELKÁ 
OPATOVSKÁ SMĚNA přinese narovná-
ní historických křivd a desítky milionů na 
rozvoj Prahy 11. Touto směnou Praha 
předala veškeré své pozemky východ-
ně od stanice metra Opatov developero-
vi FINEP. A Praze 11 tam žádné pozem-
ky nepatří. Odpověď tedy zní: Nedokáže 
a právě obětovala. 
  Zuzana Malá, HPP 11

• Slíbili nám koupaliště, zůstalo ale jen 
u slibu | Když HPP 11 přišlo v r. 2018 
s myšlenkou vybudování koupaliště, ostat-
ní strany jej rovněž opsaly do svých voleb-
ních programů. HPP 11 nakonec skončilo 
v opozici a přípravu výstavby koupaliště 
tak převzaly vládnoucí strany Piráti, ANO, 
ODS, TOP 09 a STAN. Nejprve se rok 
a půl vybírala lokalita. Z několika možných 
byla vybrána ta nejhorší – prostor mezi 

bazénem a halou TJ Chodov. Plocha pouhý 
jeden hektar, v těsném doteku s rušnou ko-
munikací Mírového hnutí. Poté byla zadána 
tzv. „studie“. Jejím výsledkem bylo několik 
obrázků, ze kterých je zřejmé, že namačkat 
koupaliště pro 100.000 obyvatel na jeden 
hektar není možné. Vzniklo by pouhé „kou-
pališťátko“. „Studie“ vznikla před více než 
rokem. A jaký byl další postup přípravy vý-
stavby? Nebyl žádný. Studii uložilo vedení 

MČ s uspokojením do šuplíku. Obrázky 
koupališťátka ze studie se ale jistě objeví 
v předvolebních materiálech výše uvede-
ných stran, které nám zase budou slibovat, 
že za další čtyři roky koupaliště už určitě 
postaví. A stejné je to s rekonstrukcí San-
dry, opravou pochozí zóny Háje, patrovými 
garážemi… Komunální volby jsou naštěstí 
již za necelý půlrok.
  Ladislav Kos, HPP 11

• Jižní Město si zaslouží obnovu uliční-
ho značení | Víte, že na Jižním Městě II 
máme, resp. jsme měli, unikátní orientač-
ní značení odlišené barevně a specifickou 
symbolikou? Slepé štíty domů, trafosta-
nice a komíny kotelen v části Roztylské 
mají zeleno-modrou, červeno-oranžovou 
(země) a hnědou barvu, představující fau-
nu. Modro-zelené sídliště Horní Roztyly 
označené modrým terčíkem je zasvěceno 
vzduchu. Proto zdejší ulice nesou jména 

významných českých klimatologů a me-
teorologů, např. Aloise Gregora. Domní-
vám se, že by stálo za to toto orientač-
ní značení postupně obnovit. Po domluvě 
s místním SVJ jsem proto v březnu 2021 
požádal radnici Prahy 11, aby obnovila in-
formační ceduli o Aloisi Gregorovi na fa-
sádě domu v Gregorově ulici. Dokonce 
jsem radnici poslal návrh znění informač-
ního textu. Radnice přislíbila zaplacení ná-
těru a proběhla jednání představitele SVJ 

a radních za Piráty a TOP09-STAN. Od té 
doby, i přes mé urgence, se radnice ne- 
ozvala a nic v rámci tohoto záměru nepod-
nikla. Z výše uvedeného mám nepříjemný 
pocit, jestli naši radní s podobnou laxnos-
tí přistupují i k řešení ostatních projektů 
a problémů na Praze 11. Podle toho, co se 
pravidelně dozvídám na jednáních zastupi-
telstva, mám vážnou obavu, že ano. 

  Aleš Kulhánek, HPP 11

Není pravda, že je porušován zákon. Služba senior taxi je poskytována přesně dle § 21 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, v platném znění. Cena za jednu jízdu je 20 Kč a na požádání je vytištěn doklad o zaplacení. O případném spolucestujícím 
je klient informován dispečinkem předem. K žádným stížnostem nedochází. Naopak, s úrovní poskytování naší služby jsou klienti 
maximálně spokojeni. Nezaznamenali jsme žádné stížnosti. 
 Ing. Petr Jirava, (za ANO), radní pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost



• Co čeká naše školy v září? | Celá ČR se 
vypořádává s přílivem válečných uprchlíků 
z Ukrajiny, především žen a dětí. Do kon-
ce školního roku jsou tyto děti ještě osvo-
bozeny od povinné školní docházky, ale 
od září se již zapojí do vzdělávání. Toto 
zásadní téma jsme mj. probírali na Komi-
si pro výchovu, vzdělávání a národnost-
ní menšiny. V tuto chvíli naše mateřské 

a základní školy situaci zvládají. Co přinese 
nový školní rok, se dá nyní jen těžko od-
hadnout a komise doporučila městské čás-
ti přípravu na budoucí situaci např. v podo-
bě adaptačních skupin. MŠMT se na tuto 
situaci pečlivě připravuje, počítá s celoden-
ními i půldenními adaptačními skupinami, 
intenzivními jazykovými skupinami i přizpů-
sobení tzv. Šablon na stávající situaci. Je 

myšleno i na pedagogy a jejich intenzivní 
jazykovou přípravu, dále na podporu škol-
ního stravování a navýšení možností pro 
asistenty pedagogů. I když se ještě ško-
ly pořádně „nenadechly“ z pandemie co-
vidu a čeká je další velká zkouška, jsem 
přesvědčena, že to zvládnou skvěle. Moc 
děkuji všem, kteří pomáhají.
  Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Piráti

• Loni v létě | dospěla jihoměstská ko- 
alice do zásadní krize. Jednak vinou dlou-
hodobě liknavého přístupu některých pi-
rátských zastupitelů, zadruhé kvůli ote-
vřenému dopisu všech ředitelů základních 
škol zřizovaných městskou částí. Jejich 
stížnosti mohlo vyřešit pouze odstoupení 
pirátské radní pro školství Zuzany Ujhelyi-
ové, které bylo jednohlasně odsouhlase-
no, včetně podmínek stanovených pří-
mo paní radní. Ta si pak sice odstoupení 

rozmyslela, vzhledem k trvalému snížení 
počtu pirátských koaličních hlasů v roz-
poru s koaliční smlouvou však byla nako-
nec stejně odvolána. Zbytek příběhu zná-
te: z pozice radního pro majetek odvolali 
Piráti na truc mě a mé gesce tak „spad-
ly“ na pirátského starostu Jiřího Dohnala. 
Výsledkem je, že si dnes Piráti stěžují, že 
mají moc práce, kterou nestíhají. Zásad-
ně tím trpí například rekonstrukce Sand-
ry. Přesto, že už v roce 2019 celá rada 

z písemných posudků prokazatelně vědě-
la, že zatéká do střechy, byla tato skuteč-
nost použita jako argument pro mé od-
volání. Právě po něm se ale paradoxně 
zastavily na Sandře práce, což s ohledem 
na strmé zvýšení cen materiálu a sta-
vebních prací celou rekonstrukci prodraží 
a navíc zpozdí. Praha 11 tak vinou Pirá-
tů přijde zbytečně o desítky milionů, jež 
mohla investovat jinam. 
  Ing. Ondřej Prokop, ANO
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• My, co tu žijeme jsme hlasovali pro 
rozpočet s výhradami | Opozice snad 
poprvé hlasovala pro rozpočet Prahy 11. 
My, co tu žijeme, jsme vám v našem pro-
gramu „Za každý hlas jeden strom“ slíbili 
výsadbu stromů a veřejné toalety. Obo-
je se nám v rozpočtu splnilo. Vysadíme 
dalších 200 stromů, v Centrálním par-
ku vznikne konečně veřejná toaleta, aby 
si maminky s dětmi nemusely ulevovat 

v křoví. A protože koalice se s našimi ná-
vrhy ztotožnila, podpořili jsme rozpočet. 
Letošní rozpočet se schvaloval na třech 
zasedáních po dobu tří měsíců. 
Jediný, kdo se pokusil poškodit Jižní Měs-
to, bylo Hnutí pro Prahu 11, které si do 
čela účelově umístilo loutku Šárku Zdeň-
kovou. Tu považuji za takovou okras-
nou čínskou pandu, která v ruce drží eu-
kalyptové listy vlastní nenávisti a plive 

jedovaté sliny na mou osobu. Ostatně 
hnutí zklamalo všechny své voliče, pro-
tože už třetí volební období své voliče 
podvedli, když se jim nepodařilo zasta-
vit výstavbu, ač to lidem dokola slibuje 
a vlastně jim dlouhodobě lže. 
Pamatujte si to u voleb, až vám zase bu-
dou lhát. Volte změnu, volte My, co tu 
žijeme! 
  Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Doprava na Jižním Městě – tu chceme 
řešit | Všichni víme, že naše městská část 
je okrajovou částí Prahy, což přináší mnohá 
úskalí. Například když se něco stane na D1, 
tak okamžitě kolabuje doprava na některých 
místech na Jižním Městě. Ať se jedná o uli-
ci Na Jelenách, Chilskou atd. Obratem sko-
kově naroste provoz ve frekventovaném 
čase na našich komunikacích a s tím sou-
visí bezpečnost provozu. Co se za ty roky 

pro bezpečnost udělalo? Několikrát jsem 
například na bezpečnostní komisi navrhoval 
osadit na další frekventované přechody pro 
chodce silnější světla a položit protiskluzo-
vý asfalt. Není to zas tak drahé a jistě by 
to zvýšilo bezpečnost chodců. Nebo osa-
dit velmi frekventovaný přechod na Hájích 
u metra diodovou páskou, která je umístě-
na ve vozovce – super věc, krásně to signa-
lizuje, zda se někdo na přechodu pohybuje. 

Na dopravní komisi jsme navrhovali osvětle-
ní přechodu před ZŠ Květnového vítězství/ 
Brechtova. Bohužel prý na to nejsou peníze, 
budeme tedy čekat, až se něco na neosvět-
lených přechodech stane? Každopádně tyto 
úpravy prostě budeme prosazovat, stejně 
jako některé naše nápady na alespoň čás-
tečné zlepšení parkování občanů naší měst-
ské části, ale o tom až jindy… 
  Libor Vrkoč, HPP 11

• Praha 11 má rozpočet na rok 2022. 
A připravuje se bývalá zahrada Křtinská 
kácením na výstavbu? | Rozpočet P11 – 
dluhy, škrty, trafiky. Všemu jsme se sna-
žili zabránit. Nechybí statisíce na funkce 
Piráti, TOP-09/STAN, ANO, ODS, JM-ND, 
SPD, na propagaci, předražené studie, ri-
zikové projekty. Peníze zoufale chybí na 
péči o městskou část, desítky milionů 
vybrali z rezerv, zadlužení 250 mil. Kč. 
Chybí 150 mil. Kč na dokončení Sandry, 

hlavního slibu Rady. Do rozpočtu rozpus-
tili dvojnásobně navýšenou daň z nemo-
vitosti. Finance MČ za tři roky starosty 
Dohnala v katastrofálním stavu. Navrh-
li jsme desítky úspor i skvělých nápadů, 
neprošel nám koalicí žádný. Rozpočet, 
který by sestavilo Hnutí pro Prahu 11, by 
reflektoval potřeby obyvatel JM – pozor-
nost veřejnému prostoru, úklidu, opra-
vám, kvalitní údržbě a ochraně zeleně, 
podpoře sociální oblasti. Nedávno jsem 

šla kolem vykácené bývalé zahrady ZUŠ 
Křtinská. Třeba je šance pozemek zachrá-
nit pro veřejný nebo školní park. Jako há-
jecký rodák jsem tam měla školku, jiní 
koncerty v amfiteátru. Mementem slávy 
staré herní prvky, schody, osamělá zídka. 
Zeleň má ustoupit výstavbě domova pro 
seniory. Ale bude to skutečně DPS? Čáry 
máry fuk, a někdy jsou z projektů byty. 
Hezký květen, lásky čas:). 
  Šárka Zdeňková, HPP 11

• Autobusová zastávka Petýrkova | Kon-
cem ledna t. r. došlo k výměně přístřešku 
u autobusové zastávky „Petýrkova“. Mís-
to bezbariérového přístřešku byl nahra-
zen novým, menším, ale hlavně na 20cm 
soklu. Je paradoxem, že v lokalitě, kde je 
bezbariérový dům a zastávku využívají vo-
zíčkáři, byl nainstalován tento nevhodný 
přístřešek pro vozíčkáře, ale i pro matky 

s kočárky. V době, kdy je snaha odstraňo-
vat bariéry ať už v dopravě, nebo vstupy 
do veřejných institucí apod., bylo nainsta-
lování takového přístřešku jako výsměch. 
V únoru jsem na zastupitelstvu vznesla 
dotaz na radu MČ, kdo rozhodl o výměně 
funkčního přístřešku. Bylo mi sděleno, že 
to je akce magistrátu. Proto jsem je po-
žádala o pomoc při řešení s magistrátem. 

Tímto chci poděkovat radnímu p. Duškovi, 
který se postaral o to, že byl vybudován 
nový, zcela bezbariérový a dostatečně 
velký a v relativně krátkém čase. Nebyly 
to zbytečně vyhozené peníze zvl. v této 
době a kdo ponese zodpovědnost? Zde 
je vidět, jak vázne vzájemná komunikace 
mezi orgány. 
  Alžběta Šafránková, HPP 11/KDU-ČSL

Redakce časopisu v souladu s § 4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) příspěvky prezentuje  
v plném znění, s výjimkou případů, kdy obsahují vulgarity či jiný ze zákona nepřípustný obsah. 



BYDLENÍ

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

• Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém 
i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 725 911 070

• Koupím chalupu, domek nebo chatu s dobrým 
dojezdem do Prahy. Může být i před rekonstrukcí. Děkuji 
za nabídku tel: 720 031 400

• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 
pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, může být balkon, 
centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat. 
Děkuji. 605 845 088

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

• 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 Realitní centrum Jižní Město. 
Vestibul metra Opatov. www.zbynekhlousek.cz, 
tel. 732 237 741, 732 174 735

• Koupím zahradu v Praze nebo blízkém okolí, nejlépe 
s dobrou dostupností z Jižního Města. Možno i s chatou 
nebo domem. Tel. 603 809 432

• Koupím řadový dům nebo RD v Praze (nejlépe P4 
nebo 10) a v okolí (nejlépe na jih nebo východ od Prahy). 
Tel. 606 862 991

• Výměna bytu 2+kk za 3+kk(1)/L. Pro klienty 
hledám ke koupi byt 3+kk nebo 3+1/L na JM. Možná 
i výměna menšího bytu a doplatku za větší byt, oba 
na Jižním Městě. Ing. Hloušek, t. 732 237 741

• Hledáte byt ke koupi nebo výměně na Jižním 
Městě a v okolí? Zadejte si poptávku. PhDr. Jana 
Hloušková – makléřka z JM. www.hlouskova.cz 
Tel: 732 174 735

SLUŽBY

• Osobní přeprava – Martin Křeček. Nabízím 
dopravu os. vozem nejen po Praze.  
Cena od 28 Kč/km, tel.: 775 926 453

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

• 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 

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

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

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

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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, DVD, přepis 
VHS kazet atd. Rozumné ceny. AVC Servis. mob.  
602 390 630.

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

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

• 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

• MATRACE NA MÍRU – prodej – molitany, mol. drť, 
koženky, potahové látky, juta, plátna a jiné. Čalounictví 
Na Veselí 2 – za rohem domu, P4, parkování v místě.  
Tel.: 241 402 270. www.molitany.cz

• Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, štukování 
stěn i stropů. Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

• Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený 
elektrikář zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, smontuje, 
připevní. Volejte 774 426 635

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, BATERIE, odpady, 
topení. Rozvody vody a instalace. Připojení myček, 
praček. Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, levně, se 
zárukou. Včetně víkendů. Tel.: 602 377 213

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Čištění, zrychlení 
a odvirování u Vás doma. Výběr, nákup a opravy: PC, 
tabletů, monitorů, tiskáren. Výuka práce na počítači. 
T: 733 731 892 www.davidsimko.cz

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

• Dostali jste se do finanční tísně a nechcete přijít 
o svou nemovitost? Máme jednoduché řešení, díky 
kterému nebudete muset hledat nové bydlení! 
Napište na zachrananemovitosti@email.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

• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 7 let. Máme 
zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. 
Svátky a víkendy bez příplatků. Km po Praze zdarma. 
702 111 999, www.stehovanivrana.cz 

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

• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme malířské 
a lakýrnické práce. Byty, nebytové prostory, školy, 
kanceláře. T: 606 556 547, www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz

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

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

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

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

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Háje, nabízí 
právní služby – smlouvy, SJM, výživné, rozvody, 
dědictví, zastupování u soudu, občanské , trestní, 
bytové právo atd. tel: 606 125 069

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 630 Kč/
AUTO. Pevná konečná cena bez poplatků za čekání 
a nástup, max. 4 pasažéři, snadné objednávání, 
spolehlivost. www.mrtransfer.cz, tel. 603 431 716, 
608 553 080

• Elektrikářské práce – Erben. Nová elektrická 
vedení, zásuvky, světla, opravy apod. Revize 
elektrického zařízení. Odstranění revizních závad. 
www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344

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

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

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

• Hodinový manžel. Rekonstrukce bytu a malování 
vč. Provádím řemesl. aj. práce v Praze. Mám 
dlouholet. praxi i vl. nářadí. Kvalita a spolehlivost 
zaručena. T. 739 613 488, jin60jir@seznam.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, TOPENÍ, PLYN, 
ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA VAN, SPRCH A DROBNÉ 
OPRAVY V DOMĚ A BYTĚ. T: 734 250 970

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

• Chybí vám dědic a jeho pomoc? Zařídíme, 
pomůžeme, uděláme. Pestrá nabídka služeb, 
i zdarma. Např. bezbariérové bydlení, auto, 
dodávka pro vozíčkáře. Tel.: 704 616 188

PRÁCE
• Do kanceláře zdravotního zařízení, P4,  
hledáme administrativního pracovníka.  
Zkrácený úvazek/DPP. Kontakt:  
kancelar.opatovskapediatrie@gmail.com

• Firma na údržbu zeleně v Praze přijme nového 
pracovníka. Náplň práce: ořez keřů, tvarování 
živých plotů, kácení stromů, práce s motorovými 
řeznými nástroji. Výkon práce probíhá i na žebříku 
a vysokozdvižné plošině. Řidičský průkaz skupiny B 
nutností, aktivní řidič. Práce probíhá na nekuřáckém 
pracovišti. Nutná dobrá fyzická kondice. Pište 
email na: info@pvj-group.cz

• Učitel nebo učitelka pro 1. ročník, vychovatel 
nebo vychovatelka do školní družiny a kuchař 
či kuchařka do školní jídelny – V právě vznikající 
Základní a mateřské škole Modletice hledáme 
kolegy, kteří mají chuť společně vytvářet školu pro 
21. století. Do našeho týmu přijímáme pro školní 
rok 2022/2023 s nástupem v srpnu 2022. Máte-li 
zájem pracovat v malém kolektivu rodinné školy, 
prosím, zašlete vaše CV do konce června 2022 
na e-mail zsmodletice@modletice.cz.  
Podrobnější informace získáte též telefonicky 
na čísle 775 957 775

OSTATNÍ

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

• 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

• Plánujete miminko nebo jste už těhotná? Dopřejte 
si péči a oporu od certifikované duly, laktační poradkyně 
i specialistky v péči o ženy po císařském řezu, 774 665 
015, www.dulavseprozivot.cz

• BAZÁREK – second hand, Jarníkova1868/28, 
proti prodejně Lidl. NOVĚ OTEVŘENO 10-12 a 14-
17. Zastávka autobusu 154 + 197 – Jarníkova

• Koupím staré rybářské náčiní do muzea. Pruty 
bambusové, laminátové, navijáky, splávky, třpytky, 
knihy, krabičky a veškerý rybářský cajk do roku 1992. 
Kontakt: 777 206 746, hofman@dexempo.cz
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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.

AUTOSERVIS - zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika

• Opravy bouraček vč. jednání s pojišťovnou • Pneuservis 
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482, e-mail: milan.vranek@seznam.cz 

Praha 11-Zakouřilova 2275/142
www.auto-vranek.cz
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Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

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

KVALITNÍ  STÍNÍCÍ

TECHNIKA  V  PRAZE

+420 732 689 266

praha@zaluziekomfort.cz
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CK FISCHER 
– OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00 Praha 4
tel.: 777 755 714
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MAMMA CENTRUM HRADČANSKÁ
Bubenečská 284/12
Praha 6 – Dejvice 

+ 420 775 13 11 11
mammacentrum@buprague.cz
Objednávat se můžete také online 
přímo na www.buprague.cz

MAMMA CENTRUM OPATOV
Líbalova 2348/1
Praha 4 – Chodov

Objednací termíny nabídneme dle Vašich potřeb.

Přistupujeme ke každé klientce individuálně a s citlivou péčí.

Využíváme nejmodernější diagnostické vybavení.

Předáme Vám zprávu ihned po vyšetření.

Screeningové centrum 
pro diagnostiku a léčbu 
onemocnění prsu

Objednejte se na preventivní vyšetření včas.
Staráme se o ženy všech věkových kategorií. 

Většina žen, která podstoupí preventivní vyšetření prsu odchází s potvrzením, 
že je zdravá. O ostatní se s péčí postaráme. 

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
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PRVNÍ ČESKÝ             MUZIKÁL ZE VSI


