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Zpravodaj  městské část i  Praha 11
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Rada MČ Praha 11 je připravena 
okamžitě pomoci obyvatelům 
domu postiženého požárem

Novinky  
z životního  
prostředí

ZUŠ Jižní Město  
uzavírá školní rok  
úspěchy na všech frontách
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Stopovačky pro děti:
Poznej Jižák a okolí

1. 6. Centrální park
Začátek stopovačky je v centrální části parku u Staré pošty. 
Těšte se na cukrovou vatu a věcné ceny. Probrat můžeme 
poslední etapu rekonstrukce parku nebo ubytovnu Sandra.

15. 6. Kunratický lesopark
Začátek stopovačky leží za nákupním centrem směrem ke 
srubu Gizela. I zde ceny a cukrová vata! Probereme budouc-

nost srubu nebo výstavbu na Roztylech.

29. 6. Hostivařská přehrada
Kousek od parkoviště u přehrady bude skákací hrad. Čeká 
vás stopovačka. U stánku probereme nápady a vize, jak co 

nejdéle udržet vodu v přehradě vhodnou ke koupání.

vždy od 15:00 do 18:00

Na akce Vás srdečně zve
Zuzana Böhmová a Piráti Praha 11
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo 
byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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zdravím vás v měsíci červnu. Kalendářním měsíci, kdy má slunce vůči rovníku naší Země největší deklinaci. Tento okamžik 
nazýváme letním slunovratem a prakticky tím v úterý 21. června nastane nejdelší den letošního roku. Léto a konec školního 
roku je tedy za dveřmi a osobně si moc přeji, aby bylo pro všechny z nás plné slunce, hezkých zážitků, poznání a možného 
odpočinku.

Ve dnech 21. dubna a 5. května proběhlo zasedání zastupitelstva naší městské části v prostorech TOP Hotelu 
Praha. Projednávali jsme více než 30 bodů a mezi nejdůležitějšími zastupitelé rozhodli a schválili např. prodej pozemku 
pod bytovým domem Jeřábkova 1460–1461 a V Průčelí 1655 vlastníkům bytových jednotek, žádosti v rámci dotačního 
programu pro oblast životního prostředí v celkové výši 349.646 Kč, žádosti v rámci dotačního programu pro oblast kultury – 
1. kolo ve výši 1 mil. Kč, žádosti v rámci dotačního programu pro oblast sportu a volného času – 1. kolo ve výši 6,53 mil. Kč, 
a také jednorázové odměny členům komisí a výborů z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11 za rok 2021. Tímto 
děkuji všem, kteří se podílíte na rozvoji naší městské části a pomáháte tak svojí prací posouvat Prahu 11 dále do 21. století.

Bohužel se na naší městské části stala v pondělí 2. května v odpoledních hodinách jedna nepříjemná situace. Na 
budově Divišovská 1, 3 a Šternovská 2 došlo k rozsáhlému požáru, jehož likvidace trvala do dlouhých nočních hodin. 
Celkem zasahovalo více než 10 hasičských jednotek se 32 automobily z celé Prahy a okolí po dobu několika hodin. Vlivem 
této události zůstalo 80 rodin bez možnosti vrátit se do svých domovů. Několik bytových jednotek nepůjde obývat, dokud 
nedojde k jejich opravě, včetně poškozené střechy. Bylo velké štěstí, že se nikomu nic nestalo, nikdo z obyvatel nebyl 
zraněn. S rodinami z daného bytového domu jsme ve spojení a ve spolupráci s bytovým družstvem a hlavním městem 
Prahou jsme nabídli nejvíce poškozeným rodinám možnost náhradního ubytování v městských bytech. Děkuji všem, kteří 
pomohli a dále pomáhají s likvidací následků požáru, a složkám IZS za rychlý a koordinovaný zásah.

Rád bych vás také pozval v tomto měsíci na bohatý kulturní program do Kulturního centra Zahrada nebo do Chodovské 
tvrze. Např. v termínu 16. až 23. června bude na venkovním nádvoří tvrze probíhat několik divadelních představení Divadla 
Na Jezerce. Z bohatého programu si zcela jistě vyberete pro vás to pravé.

Zároveň vás také zvu ve čtvrtek 9. června od 9 hodin na zasedání zastupitelstva naší městské části v prostorech TOP 
Hotelu Praha. Na programu bude opět mnoho důležitých bodů, přesný program schválený radou bude k dispozici předem na 
internetových stránkách MČ Praha 11 v sekci Radnice/Zastupitelstvo MČ/Podklady a výstupy jednání ZMČ.

Přeji vám s nadcházejícím létem vše dobré.

 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
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Rada MČ Praha 11 je připravena 
okamžitě pomoci obyvatelům požárem 
zasaženého domu na Chodově 

V pondělí 2. května došlo v Divišovské 
ulici k požáru bytu, který se dále roz-
šířil na střechu budovy. V reakci na in-
formace o dosud zjištěných škodách 
způsobených požárem a situaci tamních 
obyvatel, obdržené od Oddělení krizové-
ho řízení, deklarovala Rada městské části 
Praha 11 na svém mimořádném jednání 
připravenost ihned pomoci obyvatelům 
zmíněného bytového domu, kteří byli 
požárem nejvíce postiženi, a to finanč-
ní podporou do výše v zákonném limitu 
50 tisíc Kč na osobu. V případě potřeby 
je městská část Praha 11 rovněž připra-
vena okamžitě zajistit obyvatelům domu 
náhradní bydlení.

Vývojem situace ohledně bytového 
domu v areálu Bytového družstva Ku-
latý Chodovec a jeho obyvatel se Rada 
i nadále zabývá a budou-li to okolnosti 
vyžadovat, je po zjištění konečného roz-
sahu škod připravena předložit zastupi-
telstvu městské části ke schválení návrh 
další pomoci. Zároveň již byla předjedná-
na možná podpora ze strany Rady hlavní-
ho města Prahy, která může poskytnout 
finanční pomoc až do výše 200 tisíc Kč 
na osobu.

  

Dočasné přerušení provozu skladů 
materiální pomoci Ukrajině 

Už tři měsíce pomáhá městská část Pra-
ha 11 ukrajinským občanům, kteří přišli na 
Jižní Město hledat dočasné útočiště před 
probíhající válkou v jejich zemi. Naše měst-
ská část pro ně zajistila přechodné uby-
tování v několika zařízeních, stravování, 
asistenci tlumočníků a interkulturních pra-
covníků, kontakt s úřady a mnoho dalšího, 
včetně otevření dvou skladů materiální po-
moci. To vše s obrovským přispěním vás 
všech, kteří jste nám od začátku pomáhali.

Nyní jsou již ukrajinští občané, kteří přišli 
do Prahy 11, v základním měřítku zajištěni. 
Mají střechu nad hlavou, vyřízené potřebné 
doklady, povolení k pobytu a mnozí z nich 
mají zaměstnání. Co se týče pokrytí základ-
ních potřeb, jsou tedy plně soběstační. Za-
čátkem května byl proto dočasně přerušen 
provoz obou skladů materiální pomoci, tj. 
skladu na adrese Opatovská 874 a výdejní-
ho skladu oblečení v ulici K Milíčovu. Všech-
ny věci jsou nyní uskladněny a uschovány 
pro případné další příchozí tak, aby bylo 
možné je v případě potřeby opět obratem 
poskytnout. 

Městská část Praha 11 a spolupracující or-
ganizace se nyní primárně zaměří na další 
fázi pomoci ukrajinským občanům, konkrét-
ně především na jejich postupné zapojení 
do společnosti. Děkujeme všem za dosa-
vadní podporu a spolupráci, společně to 
zvládneme.

  

Cena Miloslava Švandrlíka opět ovládne 
Chodovskou tvrz, přijďte se zasmát! 

Srdečně vás zveme na slavnostní vyhlá-
šení výsledků devátého ročníku literární 
soutěže Cena Miloslava Švandrlíka o nej-
lepší humoristickou knihu českého auto-
ra, vydanou v kalendářním roce 2020. 
Vyhlášení proběhne 8. června od 16 ho-
din na Chodovské tvrzi pod taktovkou 
moderátora, herce, stand-up komika 
a spisovatele Lukáše Pavláska, vítěze 
předchozího ročníku soutěže. V rámci 
programu se můžete těšit na vystoupe-
ní dalších populárních autorů, letošních 
laureátů ceny či předsedy Obce spisova-
telů, režiséra a herce Tomáše Magnuska. 
Tak neváhejte a přijďte se zasmát, vstup 
zdarma!

  

Uctění památky obětí II. světové války 

Zástupci městské části starosta Jiří Do-
hnal (Piráti), místostarosta Ing. Mar-
tin Sedeke (ODS), radní Mgr. Jan Stárek 
(TOP 09 – STAN) a zastupitelka Marta 
Šorfová (ANO) v pátek 6. května 2022 
uctili památku obětí II. světové války po-
ložením věnců a květin na Chodovském 
hřbitově, u pomníku obětem II. světo-
vé války ve Výstavní ulici, v parku u Li-
tochlebského náměstí, u památníku 
svobody v parku u Chodovské tvrze a pa-
mětní desky u ZŠ Chodov, v Šalounově 
ulici a v Kunraticích.

Pietní akt na Chodovském hřbitově u pří-
ležitosti 77. výročí konce II. světové války 
se nesl v komorním duchu a byl zakon-
čen minutou ticha za oběti všech válek.

Zprávy z Rady MČ

Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 28. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11 je naplánováno 
na čtvrtek 9. 6. 2022. Pro bližší 
informace, prosím, sledujte web  
MČ Praha 11 www.praha11.cz.

Městská část Praha 11 přijme s nástupem od 1. 7. 2022 vrátného/vrátnou do pracov-
ního poměru na dobu určitou. Pracovní místo je vhodné i pro důchodce, obyvatel/ka 
Jižního Města výhodou. Bližší info podá pí Brichová na tel. čísle 606 084 046 v pracov-
ní dny od 10 do 12 hodin. 

V současné chvíli probíhá veřejné pro-
jednání nového územního plánu hl. 
m. Prahy, tzv. Metropolitního plá-
nu. Veškeré potřebné informace jsou 
k dispozici na webu městské části  
www.praha11.cz v sekci „Územní roz-
voj a regenerace“, v podsekci „Stra-
tegické a územní plánování“ a dále 
„Územní plán“ v záložce „Metropolit-
ní plán“ anebo na webu hl. m. Prahy 
www.praha.eu v záložce titulní strany 
„To je plán“. Zastupitelstvo MČ Pra-
ha 11 bude tento návrh projednávat 
na svém zasedání, které je plánováno 
dne 9. 6. 2022.



5Zprávy z Rady MČ

Ukrajinským maminkám s dětmi  
už měsíc slouží nové Komunitní centrum Roztyly 
Koncem dubna bylo v areálu bývalých jatek Interlov oficiálně otevřeno 
Komunitní centrum Roztyly pro ukrajinské maminky a jejich děti. Projekt 
iniciovala společnost Passerinvest Group, a.s., která jej realizovala ve spolupráci 
s městskou částí Praha 11, nadačním fondem Help Ukraine a dalšími partnery. 
Centrum tvořené speciální modulární sestavou 26 buněk nabízí zázemí pro 
hlídání dětí, ale i řadu sociálních, volnočasových a integračních aktivit. 

„Na pražských Roztylech, konkrétně 
v místě brownfieldu původních jatek Inter-
lov, vlastní naše firma pozemek, na němž 
ještě dva roky nebudeme stavět, tudíž 
jsme chtěli toto místo využít pro možnou 
pomoc. Zakoupili jsme hotovou modulární 
sestavu buněk, která byla původně urče-
na do Německa jako školka, a vybudova-
li zde dočasné Komunitní centrum Rozty-
ly. V rekordním čase s podporou městské 
části Praha 11 se podařilo vše projednat, 
postavit a napojit na veškerou infrastruk-
turu. Není to trvalé řešení, ale ve středně-
dobém horizontu může hodně pomoci,“ 
vysvětlil Radim Passer, zakladatel a CEO 
Passerinvest Group, a.s. 

Komunitní centrum Roztyly je posta-
veno z 26 modulárních buněk. Vnitřní 

uspořádání nabízí čtyři třídy s příslušen-
stvím, dále pak sociální zařízení, kuchyň-
ku a zázemí pro personál. Centrum o ka-
pacitě cca 80–100 dětí je určeno pro 
všechny věkové kategorie. Klienti zde 
naleznou vhodné zázemí pro hlídání dětí, 

sociální a volnočasové aktivity s mož-
ností edukace a zapojení se do sociál-
ních a podpůrných programů. „Představu 
o programu máme, každopádně provoz 
centra se nastaví především podle aktuál- 
ních potřeb našich maminek. Jsem velmi 
rád, že je o centrum zájem a registrujeme 
první zájemce,“ dodává Vladimír Gergel, 
předseda správní rady nadačního fondu 
Help Ukraine. Právě na webových strán-
kách fondu www.helpukrainefund.com 
pak zájemci naleznou bližší informace 
o provozu centra i registraci. 

„Jsem velmi rád, že se podařilo toto Ko-
munitní centrum Roztyly vhodnou formou 
zajistit, postavit a zprovoznit v krátkém 
čase pouhých několika týdnů. Rozvoj Pra-
hy 11 v oblasti bydlení, vzdělání a trávení 
volného času našich občanů a nově i ukra-
jinských spoluobčanů v naší městské 
části je prioritou. Každá taková pomoc 
a podpora, která dává smysl, je v dnešní 
době potřeba,“ uvedl na závěr slavnost-
ního otevření centra starosta městské 
části Praha 11 Jiří Dohnal (Piráti).

Unikátní značení Jižního Města
Informační a tematické značení vzniklo 
v průběhu výstavby sídliště JM II 
v letech 1973–1990. Investorem 
výstavby byla VHMP (Výstavba sídlišť 
HMP), která informační a tematické 
značení převedla na MNV Chodov 
(Místní národní výbor Chodov). 
Hlavními autory návrhu JM II vč. 
unikátního orientačního značení bylo 
duo archtektů Zelený a Rothbauerová. 

Toto značení je tvořeno systémem pik-
togramů s původní přiřazenou barevnos-
tí: Fauna - hnědé štíty BD, Vzduch – ze-
lené štíty BD, Voda – hnědé štíty BD, 
Slunce – tmavě hnědé (černé) štíty BD, 
a Země – červené štíty BD. Šestou lokali-
tou měla být část Flora, nacházející se již-
ně od JM II na území dnešních Kunratic. 
K její plné výstavbě podle původní kon-
cepce však nedošlo. Místu původně za-
mýšlenému jako prostor pro koncentraci 
občanské vybavenosti je speciálně přiřa-
zen symbol Člověk. 

Tematické značení se dále propisuje na 
prvcích městského mobiliáře, jakými jsou 
cedule na trafostanicích a kotelnách vč. 
jejich barevně odlišených komínů či boj-
lerových a regulačních stanic, cedule na 
fasádách panelových bytových domů se 
jmény významných osobností, cedule „in-
valida“, cedule s orientačními čísly, cedule 
s orientačními a informačními mapami, 
označení poliklinik, průchodů, škol a dal-
ších důležitých objektů a dále různé kres-
by na fasádách (např. kresba ptáčka) a pa-
mětní desky. Celý systém slouží k lepší 

orientaci obyvatel v rámci sídliště s hust-
ší urbanistickou strukturou. Je dobré si 
uvědomit, že v rámci konkrétního náměstí 
(Pošepného či Jírovcovo) umístěného jako 
těžiště jedné ze dvou částí JM II, se na-
cházejí korouhve s piktogramy, které jsou 
této konkrétní části přiřazeny.

V současné době probíhá analýza stavu 
tohoto značení, protože postupem času 
zmizela řada prvků tvořících tento infor-
mační systém, a to ať již vlivem revitali-
zace budov, nebo kvůli jiným okolnostem 
souvisejícím s proměnou tváře Jižního 

Města přirozeným během času. Cílem je 
připravit podklady pro obnovu tohoto in-
formačního systému, který by měl nejen 
pomáhat orientaci obyvatel naší měst-
ské části, ale také napomoci obnově ge-
nia loci Jižního Města. Vlastní obnova to-
hoto značení by měla být jedním z úkolů 
budoucího vedení naší měst-
ské části.

Ing. Martin Sedeke 
(ODS)  

místostarosta  
pro územní rozvoj 



6 Život na Jižním Městě

Plánované investiční akce v oblasti sportu a kultury 
I letos máme připravenu řadu investičních akcí, jejichž realizací dojde 
jednak k rozšíření možností, jak na Jižním Městě trávit volný čas, 
jednak k potřebným opravám, které zlepší stávající stav věcí. 

Bohužel kvůli nestabilní politické situaci 
se zastupitelstvu městské části podařilo 
schválit rozpočet pro rok 2022 až v prů-
běhu března. Proto jsou některé inves-
tiční akce ohroženy minimálně z pohle-
du jejich realizace v plánovaných letních 
měsících, kdy je jejich provedení nejvhod-
nější. I tak věřím, že se všechny letos 
stihnou a nedojde k jejich odkladu až na 
příští rok. My v tuto chvíli děláme maxi-
mum proto, aby se všechno stihlo tak, 
jak jsme naplánovali.

Oprava KC Zahrada

Na konci června, po skončení hlavních 
kulturních akcí této sezony, totiž začne 
dlouho připravovaná oprava střechy Kul-
turního centra Zahrada, která již byla vel-
mi potřeba, aby zejména během větších 
průtrží do objektu nezatékalo. Oprava by 
měla být hotová do konce letních prázd-
nin. Kulturní centrum by tak bylo možné 
pro návštěvníky otevřít už od září. 

Renovace školních  
hřišť a sportovních areálů 

Stejně jako v minulých letech pokračuje-
me i letos v opravách a vylepšování na-
šich sportovišť. Ve Sportovním areálu 
Hrabákova by mělo zvelebení proběh-
nout ve dvou fázích: v té první přibude al-
tán/venkovní učebna a herní zóna s hou-
pačkou typu hnízdo, lanovou pyramidou 
a domkem na strom, což jsou prvky, kte-
ré si přály zejména děti z nedaleké škol-
ní družiny. Ve druhé fázi dojde ke zrušení 
starého klecového hřiště u lesa, novému 
zatravnění a úpravě plochy pro potřeby 
místního atletického oddílu. To vše na 
základě participace s hlavními uživate-
li tohoto areálu, kterou jsme v minulos-
ti na místě realizovali jako jednu z aktivit 
v rámci Zdravé Prahy 11. V tomto areálu 
najdete také nově otevřené workoutové 
hřiště pro venkovní fitness. 

Volnočasový areál Kupeckého (VAK)

Další nový workout pro veřejnost najdete 
i na Jižním Městě I, a to právě ve VAKu, 
oblíbeném areálu k trávení volného času 
u Modré školy. 

Obnova multifunkčního hřiště  
na ZŠ Campanus

Jedno z původních multifunkčních hřišť 
u ZŠ Campanus je v současné době uza-
vřeno. V tuto chvíli už máme připraven 
projekt na jeho kompletní obnovu a nyní 
se chystáme na její realizaci. Ta by měla 
proběhnout v letních měsících tak, aby 
provoz školy a jejího okolí zatížila co 
nejméně. 

Výměna povrchu hřiště  
při ZŠ Mikulova        

Fotbalové hřiště při ZŠ Mikulova využí-
vá dopoledne základní škola a odpole-

dne místní fotbalový oddíl. Jeho povrch 
– umělý trávník – tak dostává docela za-
brat a přišel čas na to ho vyměnit. Celko-
vé náklady na tuto akci jsou však velmi 
vysoké, a tak čekáme na přidělení dotace 
ze strany hl. m. Prahy. O ní by mělo praž-
ské zastupitelstvo rozhodnout nejpozdě-
ji do těchto letních prázdnin. Naše tech-
nické oddělení je na realizaci připraveno.

Sportovní zázemí při ZŠ Schullhofova

Zcela nové sportovní zázemí bude slou-
žit zejména místnímu fotbalovému oddí-
lu, který zde má jednu ze svých mládež-
nických tréninkových základen. Zároveň 
zde půjdou hrát i mistrovské zápasy. Zá-
zemí bude tvořit 10 modulárních buněk, 
ve kterých budou  šatny, WC a sprchy, 
tedy obdobný model zázemí, jako je v ZŠ 
Mikulova. Hojně využívaný sportovní  
areál tak dostane důstojné sociální a hy-
gienické zázemí.

Oprava atletické dráhy při ZŠ Milíčov

Plánovaná oprava atletické dráhy je po-
slední etapou postupné rekonstrukce 
zdejšího školního sportovního areálu. 
Projde celkovou renovací s tím, že v její 
jižní části podél stávajícího oplocení bude 
nově zajištěna proti prorůstání kořenů, 

které na dráze vytvářely četné hrboly 
a nerovnosti.

Adrenalin park Jižní Město

V minulosti jsem se už několikrát zmiňo-
val o velkém záměru, který se začal při-
pravovat již v minulém volebním období. 
Na dnes nevyužívaných pozemcích v kří-

žení ulic Mírového hnutí a K Horkám za 
čerpací stanicí OMV bychom totiž rádi 
vytvořili unikátní adrenalin park. Lokali-
ta byla vybrána tak, aby byla dobře do-
stupná pro návštěvníky (s napojením na 
cyklostezku, s obnovenou zastávkou au-
tobusu v ulici Mírového hnutí) a přitom 
nerušila okolí (v blízkosti se nenachází 
žádná obytná zástavba). Hlavním problé-
mem, proč nebylo možné projekt výraz-
něji posunout, je to, že potřebné pozem-
ky patří hlavnímu městu. Dobrou zprávou 
je, že po složitých jednáních máme nyní 
od Prahy příslib, že nám na červnovém 
zastupitelstvu potřebné pozemky svě-
ří. Tím by byly majetkové vztahy v úze-
mí vyřešeny a my bychom mohli konečně 
zadat zpracování projektové dokumenta-
ce, podle níž by se adrenalin park posta-
vil. Na nové politické reprezentaci bude 
to, aby na stavbu zajistila potřebné fi-
nanční prostředky. Tím by zde vznikl re-
gulérní skatepark s U-rampou, poolem, 
skateboard plazou, terénním pumptrac-
kem, boulderem, parkourem a dalšími 
adrenalinovými prvky pro děti 
i dospělé. 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný čas
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Hřiště Hrudičkova v novém!
Venkovní posilovna s orbitrekem, veslo-
vacím strojem, posilovací lavicí a další-
mi venkovními fitness prvky, více laviček, 
dvojtabule pro kreslení křídou, nové stro-
my, větší rozsah trávníků a na zpevněné 
ploše speciální stěrka, která tlumí hluk - 
to vše od pondělí 23. května najdete na 
revitalizovaném hřišti u ulice Hrudičkova.

Původní projekt jsme upravili, a to přede-
vším na základě našeho veřejného setká-
ní, na které v červnu 2020 dorazilo při-
bližně 60 místních obyvatel. Vzali jsme 
v potaz též požadavky na lepší zacháze-
ní s dešťovou vodou a navyšování zele-
ně, díky čemuž se mi podařilo přesvědčit 
hl. m. Praha, aby nám na tuto akci přiděli-
lo dotaci. Věříme, že hřiště se bude nejen 
místním obyvatelům líbit.

Faun a Rak zahájili letní sezonu
Historická pítka Faun na Jírovcově ná-
městí a Rak na Pošepného náměstí na 
Jižním Městě II, obě z doby výstavby 
našeho sídliště, dlouho nefungovala. Ve 
druhém květnovém týdnu jsme je koneč-
ně přivedli opět k životu!

Nebylo to jednoduché, neboť:
• jsou na pozemcích hl. m. Prahy, ta 

nicméně ohledně jejich provozu od-
kazuje na nás, tedy na Prahu 11

• prvky samotné jakožto umělecká 
díla má na starosti odbor školství 
a kultury Prahy 11, ten však nemá 
na starosti vodní potrubí atd.

• do revizí a opravy se musel zapojit 
ještě další subjekt, PVK, resp. jeho 
subdodavatel.

Nakonec se nám to ale podařilo a ve spo-
lupráci s Prahou a PVK jsme vše zkoordi-
novali a opravy se dotáhly do zdárného 
konce. Za pomoc děkuji zejména radnímu 
hl. m. Prahy Janu Chabrovi.

Tento typ vodního prvku je bohužel ná-
chylný na poruchy z důvodu vandalství, 
např. zacpání vodní trysky. 

Pokud zjistíte, že Rak či Faun nefungují 
(pro jistotu uvedu, že se oba ovládají nož-
ním pedálem), prosím dejte nám vědět, 
ideálně prostřednictvím naší radniční ap-
likace „vyfoťte to“. Stačí vyplnit opravdu 
krátký formulář na www.praha11.cz/cs/ 
potrebuji-si-zaridit/vyfotte-to, předem dě- 
kujeme. 

Částečné uzavření  
psího hřiště v Hájích

Ve dnech od 20. června do 17. čer-
vence 2022 bude s největší pravdě-
podobností muset dojít k částečnému 
uzavření psího hřiště Opatovská v Há-
jích. Důvodem je veřejně prospěšná 
stavba, konkrétně obnova kabelové-
ho vedení, které se nachází pod čás-
tí areálu. Nejedná se o akci Prahy 11, 
ale firmy PRE, resp. jejího dodavatele 
Kormak. 

Pro detaily a případné změny termí-
nu sledujte, prosím, webové stránky 
Prahy 11.

Veřejná setkání – úprava  
pergoly Mendelova a dětského hřiště Borošova
V průběhu května jsme uspořádali dvě 
participativní setkání pro místní obyvate-
le, a to ohledně možných úprav prostran-
ství s pergolou u Mendelovy ulice, jejíž 
dřevěná část byla na základě doporučení 

statika nedávno odstraněna. Proto bylo 
potřeba rozhodnout, zda odstranit i zbý-
vající betonovou část a celé prostranství 
proměnit, nebo pergolu obnovit. Míst-
ní nakonec zvolili kompromis – na části 

sloupů pergolu obnovit a zbývající plochu 
upravit jinak.

Setkání na dětském hřišti Borošova se 
konalo kvůli plánovanému odstranění 
herní sestavy, která dle odborného po-
sudku pomalu dosluhuje. A tak jsme 
společně i s dětmi vymýšleli, jaké prv-
ky by měly současnou sestavu nahra-
dit. Více si o obou setkáních můžete pře-
číst na webu zdrava.praha11.cz nebo 
na naší FB stránce www.facebook.com/
ZdravaPraha11.

Naší snahou samozřejmě je, aby se nám 
obě místa podařilo upravit co nejdříve 
tak, aby odpovídala závěrům 
z uvedených setkání.

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí
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MAP III připravuje Akční plán 2022/23. Zapojte se!
Místní akční plán vzdělání v Praze 11 se ve své III. etapě již plně rozeběhl. 
Proběhlo ustavující jednání řídicího výboru i setkání realizačního týmu se všemi 
pracovními skupinami. V MAP III je jich méně než v MAP II, a to PS Čtenářská 
gramotnost, PS Matematická gramotnost a PS Rovné příležitosti. PS se 
pravidelně scházejí a už také uspořádaly první akce pro pedagogy i veřejnost. 

Také v MAP III patří mezi hlavní aktivity 
příprava Akčního plánu, do jehož podo-
by může promluvit také veřejnost. Prv-
ním krokem k jeho vzniku je sběr námě-
tů, jejichž stručný popis stačí uvést do 
online formuláře. Realizační tým MAP III 
následně všechny náměty projde a zkon-
troluje, zda jsou v souladu se Strategic-
kým rámcem MAP, jehož aktuální znění 
najdete na webu. Autorům námětů po-
skytne zpětnou vazbu, pomůže jim s na-
lezením partnerů a případně je propojí 
s nositeli podobných námětů. Ve druhé 
fázi se budou zpracovávat konkrétní 
podoby aktivit a z nich bude sestaven  
akční plán.

Své náměty můžete vkládat online do 
formuláře, odkaz na něj najdete na webu 

MČ Praha 11, v sekci MAP III, informace 
budou i na facebooku MAP III. Z námětu 
by mělo být zřejmé, co je cílem navrho-
vané aktivity, co je pro to potřeba udě-
lat, kdo bude hlavním realizátorem (to 
se může později změnit, ale musí to být 
škola, nezisková organizace či jiný práv-
ní subjekt, hlavním organizátorem ne-
může být MČ Praha 11). Poslední polož-
kou jsou předpokládané celkové náklady 
a zdroje financování.

Protože MAP III klade důraz na spolu-
práci různých subjektů zabývajících se 
vzděláváním, preferovány jsou aktivity, 
do nichž se zapojí více různých subjek-
tů (školy, neziskové organizace, rodičov-
ské skupiny, odborné společnosti apod.). 
Aktivity musí po svém případném schvá-
lení proběhnout v období školního roku 
2022/2023. Součástí plánu mohou být 
i aktivity dlouhodobé, ale je třeba u nich 
popsat, jaké dílčí části se z nich budou 
odehrávat v daném školním roce. Námě-
ty do Akčního plánu je možné předkládat 
do 20. června 2022. 

Realizační tým  
MAP III vzdělávání pro Prahu 11

Pojďte s námi plánovat do Trojmezí! Můžete i on-line
V minulém čísle jsme informovali o připravované krajinářské studii 
Trojmezí. Pro zájemce o budoucí podobu Trojmezí jsme na červen 
připravili několik možností, jak se do přípravy aktivně zapojit.

V týdnu od 13. do 19. června budete 
moci navštívit na několika různých mís-
tech náš plánovací stan. Zde každý může 
přispět svým hodnocením současného 
stavu území, ale i vlastní vizí jeho budou-
cí podoby. Ve středu a v neděli s námi 

můžete vyrazit na komentované pro-
cházky. Ve středu půjdeme spolu s od-
borníky kolem meandrů Botiče a v neděli 
prozkoumáme ve zplaněném sadu ukáz-
ky městské divočiny. Přesný čas a místo, 
kde nás najdete, je v mapce.

Naplánovat budoucí podobu Trojmezí 
můžete i on-line prostřednictvím pocito-
vého mapování a vyplnění krátké anke-
ty na webu projektu www.iprpraha.cz/ 
trojmezi právě do 26. června 2022.

IPR Praha  
ve spolupráci s Agorou CE, o.p.s
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MÁTE ZÁJEM O PRÁCI ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11, Zastupitelstva hlavního 
města Prahy a do Senátu Parlamentu České republiky?

Termín voleb:
pátek 23. 9. od 14:00 do 22:00 hod. 
sobota 24. 9. od 8:00 do 14:00 hod. 

V případě konání 2. kola voleb  
do Senátu Parlamentu České republiky:
pátek 30. 9. od 14:00 do 22:00 hod.
sobota 1. 10. od 8:00 do 14:00 hod. 

Okrsková volební komise plní důležitou 
funkci při organizaci voleb. Dbá o pořá-
dek ve volební místnosti, zajišťuje a do-
zírá na průběh hlasování. Po ukončení 
hlasování sčítá hlasy, vyhotovuje zápis 
o průběhu a výsledku hlasování a ode-
vzdává volební dokumentaci do úschovy 
úřadu. Členem okrskové volební komise 
může být občan ČR i občan členského 
státu EU (s trvalým či přechodným po-
bytem v obci na území ČR), který ale-
spoň v den složení slibu dosáhl věku 
nejméně 18 let a u něhož nenastala 
překážka výkonu volebního práva a není 
kandidátem pro volby do Zastupitelstva 
městské části Praha 11, do Zastupitel-
stva hlavního města Prahy a do Sená-
tu Parlamentu České republiky. Zájemci 
o práci v těchto komisích, pokud nejsou 

delegováni volební stranou, se mohou 
přihlásit:

• písemně na adrese:
Úřad MČ Praha 11  
Odbor vnitřních věcí 
Ocelíkova 672/1 
149 00 Praha 4 – Háje

• E-mailem na adrese:
volby@praha11.cz

• Osobně na adrese:
Úřad MČ Praha 11 
Odbor vnitřních věcí,  
Oddělení evidence obyvatel  
a osobních dokladů  
(bílá budova – pasy, občanky) 
Vidimova 1324/4 
Praha 4 – Chodov

• Telefonicky – kontaktní osoby:
Petra Danisová,  
tel.: 771 261 537, 267 902 389 
Alena Henychová,  
tel.: 267 902 391 
Markéta Zandtová,  
tel.: 267 902 316 
Bc. Alena Kramešová,  
tel.: 267 902 386 
Upřednostňujeme telefonický 
kontakt.

Odměna za práci v okrskové volební ko-
misi je stanovena vyhláškou Ministerstva 
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí, v platném znění, a č. 
233/2000 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o volbách do Parla-
mentu ČR, v platném znění, a činí:

• 3300 Kč pro člena,
• 3900 Kč pro místopředsedu, 
• 4000 Kč pro předsedu okrskové  

volební komise, 
přičemž výše odměny představuje sou-
hrnnou částku za volby do zastupitelstev 
i obě kola voleb do Senátu Parlamentu 
ČR. Součástí odměny je dále stravenka 
za každý odpracovaný den.

 Odbor vnitřních věcí 

Vážení čtenáři,

v souvislosti se zahájením oprav Barran-
dovské mostu, které jsou z technických 
důvodů nezbytné, je trasa linka autobu-
su 125 rozdělena na dva úseky. Úsek ze 
stanice Smíchovské nádraží do stanice 
Háje obslouží linka s označením X125. 
Standardní linka 125 pojede ze zastávky 

Háje směrem do stanice Skalka. Toto 
rozdělení je z důvodu zachování udržitel-
ných intervalů pro cestující.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici

Street festival
Festival tance a pouličních aktivit

6. ročník STREET FESTIVALU se blí-
ží. Již v sobotu 11. června v čase od 
12:00 do 22:00 hodin. Festival se 
koná v novém volnočasovém areálu 
Kupeckého (VAK) u Modré školy. 

Street festival je místo, kde budou 
probíhat pouliční aktivity, jako jsou 
break dance, street dance, skate-
boarding, kolobežky, parkour, grafit-
ty. Vzhledem k tomu, že break dan-
ce se stal olympijským sportem, tak 
se můžete těšit na řadu skvělých 
tanečníků z celé ČR. Hlavní taneční 
část se bude skládat z battlů (sou-
boje „jeden na jednoho“), kdy taneč-
níci improvizují na právě puštěný 
hudební mix. Po celou dobu festiva-
lu bude k dispozici nový pumptrack 
a U-rampa a možnost občerstve-
ní v areálu. Součástí doprovodné-
ho programu bude navíc workshop 
v parkouru. Jste srdečně zváni na 
tuto akci, kterou pořádá taneč-
ní škola OFdance www.ofdance.cz
ve spolupráci s MČ Praha 11. 

Festival se koná pod záštitou MČ Pra-
ha 11 a vstup je ZDARMA. Kompletní 
informace na www.streetfestival.cz.

Rada MČ Praha 11 navíc schválila po-
skytnutí finančního daru všem členům 
okrskových volebních komisí (kteří ne-
jsou uvolněnými členy ZMČ Praha 11 
a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 11) ve 
výši dodatečných 1 000 Kč/člena, jako 
ocenění náročnosti zpracování výsled-
ků hlasování i obětavé zapojení do prá-
ce okrskových volebních komisí.
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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: LETNÍ LABSKÁ
Dne: 20. 6. 2022 (pondělí)
Odjezd: vlak 9:49 z Masarykova nádraží do H. Počernic. 
Trasa: cca 50-60 km
Trasa: H. Počernice, Toušeň, Káraný, Ostrá, Nymburk, Poděbrady – 
(protože se zdržíme při prohlídkách měst a možná i koupáním, ná-
vrat vlakem z Poděbrad nebo až z Libic n. Cidlinou). 
Co vše se dozvíte? Za co platil pokutu hrabě Špork…Víte, 
kde leží Svinibrod? Troufnete si na zkoušku věrnosti u Turecké 
věže? Proč se princezna Eliška přestrojila za babku? Kde potká-
te ducha kata Henzlina? Znáte Květinové hodiny a boj o trpaslí-
ka? Proč se v Libicích vraždilo? Nejen to se dozvíte po cestě s Mirjou.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po ostrově Kampa
Kdy: 11. 6. 2022 (sobota) v 10:00 hodin
Sraz: pod schody z Karlova mostu (u domu s lucerničkami)
Řekneme si, jak přišla mlýnská strouha na Kampě k názvu Čertovka, dozvíme se, co 
pojí tak rozdílná místa, jakými jsou Kampa a Žižkov. Uvidíme, kde bydlel Jan Werich 
a další zajímavé osobnosti. Zjistíme, kde se nacházela Útulna slepých dívek. Povíme 
si, jak se z krajánka Františka Odkolka, správce mlýna, stal majitel Lichtenštejnského 
paláce s krásnou zahradou. Prohlédneme si renesanční domy se zajímavými domov-
ními znameními, veliké mlýnské kolo bývalého Velkopřevorského mlýna a Lennono-
vu zeď. Procházkou a historií se pojďte projít s Jelenou. 
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: 9. 6. 2022 (čtvrtek)
Sraz: Smíchovské nádraží – bus 360 
nástupiště D
Odjezd: 8:45 – Kňovice
Trasa: Kňovice – Úsuší – Knihova 
hora – Chýnov – Radič – Osečany 
– Sedlčany
Délka trasy: 15,5 km
Na co se můžete těšit: Na setkání 
s lidmi naladěnými na stejnou turis-
tickou notu, na romantickou 
stezku po březích potoka 
Mastník, a pokud spadnu do 
vod Mastníka i s foťákem, 
tak jak se mi to už jednou 
podařilo, bude i legrace. 
Svačinu a pohodu s sebou. 
Výlet je vhodný pro zdat-
nou seniorskou populaci. 
Na setkání s vámi se opět 
těší Jindra. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Cibulka a okolní usedlosti 
Kdy: 7. 6. 2022 (úterý) ve 14:00 hodin 
11. 6. 2022 (sobota) ve 14:00 hodin 
Sraz pro obě procházky: na tramvajové zastávce Kavalírka (č. 4, 7, 9 a 10) ve směru 
od stanice metra Anděl
Usedlost Cibulka se nachází v Praze 5, v části zvané Košíře. Svou nynější podobu 
empírového zámečku získala v první třetině 19. století. Celý komplex je tvořen hlav-
ní budovou, hospodářskými budovami a stájemi. V přilehlém areálu stejnojmenného 
lesoparku se nachází řada cenných děl od významných pražských umělců počátku 
19. století. Asi největší atrakcí celého parku Cibulka je nejstarší pražská rozhledna. Je 
to kamenná 13 metrů vysoká stavba, nahoru na vyhlídku vystoupáme po 76 scho-
dech a námaha jistě stojí za to.
Nyní se vypravíme k další z košířských usedlostí a tou je známá Kavalírka, která za-
znamenala největší slávu, když byl do zdejší zahrady umístěn výstavní pavilon navr-
žený Janem Kotěrou, původně postavený pro slavnou výstavu Augusta Rodina v za-
hradě Kinských. Tato výstava se konala v roce 1902 a byla kulturním počinem spolku 
Mánes. Po přenesení pavilonu na Kavalírku zde byly zřízeny režisérem Karlem Lama-
čem filmové ateliéry, kde vznikla řada němých filmů éry první republiky. Bohužel v roce 
1929 došlo k ničivému požáru, ateliéry již nebyly obnoveny.
Poslední dnes navštívenou košířskou usedlostí je Turbová. Stejně jako obě předchozí 
má i ona bohatou historii. Své jméno získala po Františku Xaveru Turbovi, který pů-
vodní objekt přestavěl v 18. století na novobarokní vilu s věží a mansardovou stře-
chou. Stala se místem kulturního setkávání mnohých tehdejších osobností a v letech 
1938 až 1958 zde žil a ve svém ateliéru tvořil Jiří Trnka. Tajuplná zahrada v okolí vily 
dala jméno stejnojmenné dětské knížce. V dnešní době je bohužel tato monumentální 
stavba opuštěná a chátrající. Atraktivita lokality vzbuzuje zájem mnohých developerů 
a budoucnost je opět ve hvězdách. Jen barokní brána a zbytky kaštanové aleje pama-
tují lepší časy. Historií i realitou se projdete spolu s paní Jelenou.
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: 
Novostrašeckem podél 
Loděnice
Kdy: 16. 6. 2022 (čtvrtek)
Sraz: Zličín, nástupiště busů č. 6
Odjezd: 9:00 hodin
Délka trasy: 13 km
Trasa: Nové Strašecí – Mšecké Žehro-
vice – Loděnice – Čelechovice – Kačice
Co nás čeká: Z Nového Strašecí vyra-
zíme podél obory se zvěří a dále ko-
lem někdejší keltské svatyně do obce 
Lodenice, odkud nás bude provázet 

známý potok Loděnice, zvaný 
též Kačák. „Sladké“ zakon-
čení nás čeká v Kačici, kde 
můžeme ochutnat některý 

z mnoha druhů místní vy-
hlášené zmrzliny.
Výhodou je, že autobus do 

Nového Strašecí jede ráno 
každou čtvrthodinu, tak-
že se můžeme rozdělit do 
dvou spojů po sobě. Těší 
se na vás Jitka.
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Zážitkové výlety za poznáním
V květnu jsme zorganizovali čtyři celo-
denní výlety pro více než dvě stovky se-
niorů z Jižního Města. Dvěma autobusy 
jsme se vypravili za architektonickými pa-
mátkami na severu Čech, do míst spo-
jených s životem sv. Zdislavy, na zámek 
Lemberk, který nás mile překvapil svými 

interiéry. Hrad Grabštejn nás ohromil 
především jedinečnou renesanční kaplí 
sv. Barbory.

Další výlety směřovaly naopak na jih 
Čech do rozlehlého komplexu kláštera 
bratří premonstrátů v Milevsku a také za 

top památkami města Písku s průvod-
cem. Bylo nám krásně, vládla pohoda, 
přálo nám počasí a nechybělo ani vynika-
jící občerstvení. Tlumočíme poděkování 
všech účastníků MČ Praha 11 za podpo-
ru těchto akcí. 
 jh

INDIVIDUÁLNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY V SOUSEDSTVÍ
V bezbariérovém počítačovém klubu U Zeleného ptáka 
v Praze Kunraticích se konají oblíbené INDIVIDUÁLNÍ POČÍ-
TAČOVÉ KURZY červen, září, říjen 2022. Osoby se zdravot-
ním postižením zaplatí 400 Kč, senioři 700 Kč za celý kurz. 
Se slevami mohou počítat ženy na mateřské a děti, pokud je 
absolvují jako doučování. Neváhejte se přihlásit na nové ter-
míny, které budou návazně pokračovat po prázdninách až do 
konce roku již dnes. Naučíte se základy OS Windows, pokro-
čilou práci s počítačem a balíčkem programů MS Office. Na-
bízíme i výuku a obsluhu tabletů a chytrých telefonů. Kurz je 
jednou týdně, účastník absolvuje za celý kurz nejvíce 12 vy-
učovacích hodin. Pokračujeme i s kurzy angličtiny pro střed-
ně pokročilé, každou středu od 15:00 hod.

V současnosti v klubu probíhá prodejní výstava výrobků Do-
mova sv. Rodiny z Petřin a Liboce.

Otevírací doba: po–st 10:00–18:00, čt 10:00–14:00

Kontakty:
PC klub pro zdravotně postižené 
U Zeleného ptáka 1158/5
Tel.:271 913 590 nebo 607 534 184
E-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

ŽÍT ŽIVOT JAKO OSTATNÍ
Obecně prospěšná společnost Fosa vznikla v roce 2010 a pů-
sobí na území Prahy. Jejím posláním je poskytovat lidem se 
znevýhodněním takovou podporu, aby mohli žít běžným způ-
sobem života v běžném prostředí. Toto poslání se snaží napl-
nit ve třech službách.

Podporované zaměstnávání pomáhá lidem s handicapem se 
začleňováním na trhu práce. Podpora samostatnosti pomáhá 
znevýhodněným lidem v osvojování a prohlubování schopnos-
tí a dovedností, které je vedou k samostatnosti bez nutnosti 
hledat pomoc ve svém okolí. 

Služba Osobní asistence pomáhá seniorům a lidem se zdra-
votním nebo mentálním postižením. Asistujeme při cestách 
k lékaři, při péči o sebe sama nebo o domácnost. To vše v je-
jich přirozeném prostředí. Naše pomoc je často to jediné, co 
tyto lidi dělí od toho, aby mohli žít tak jako všichni ostatní.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY – OSOBNÍ ASISTENTY DO FOSY

Nabízíme zajímavou práci pro každého, kdo rád pomáhá a re-
spektuje lidskou důstojnost. 

Potřebnými vlastnostmi jsou spolehlivost, samostatnost, ko-
munikativnost, chuť pomáhat a schopnost řešit neobvyklé 
situace.

• Pracovní doba dle dohody
• Platové ohodnocení 160–180 Kč / hod.
• Místo výkonu práce: Praha
• Práce, která má smysl

Vše potřebné vás naučíme.
Info: www.fosaops.org,  
v kolonce „pracujte u nás“.
E-mail: rohrwasser@fosaops.org
Tel.: 739 212 552
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Měsíce jsem chodil kolem laviček 

před Základní školou Campanus a říkal 
si, proč je městská část neopraví? Nejen, 
že nám konečně přeje počasí a na 
lavičkách by se dalo příjemně posedět. 
Do školy často chodí hlavně prarodiče 
vyzvedávat vnoučata a neměli si kde 
odpočinout - lavičky totiž byly v tak 
dezolátním stavu, že kromě zničeného 
oblečení hrozily i úrazem. To ale bylo 
radnici Prahy 11 zjevně jedno, a tak jsem 
nakonec nevydržel a ve spolupráci s TSK 
zařídil opravu laviček sám. Výsledek si 
můžete prohlédnout na fotce!

Ing. Ondřej Prokop, 
předseda hnutí ANO 

v Praze 

V současné době jsme svědky 
zdražování snad úplně všeho, což má 
samozřejmě dopad na rodinné hospoda-
ření. Rostoucí ceny, které se u některých 
základních potravin dokonce zdvojnáso-
bily, mají negativní vliv zejména na životní 
úroveň seniorů, rodin s dětmi a samoživi-
telek. Existuje přitom celá řada způsobů, 
jak by mohla městská část Praha 11 svým 
občanům z � nančních těžkostí pomoci 
– kdyby ovšem radnice pomáhat chtěla. 

Jedním z nástrojů by mohlo být poskytnutí 
podpory jihoměstským základním školám 
při zřizování pozic sociálních pedagogů 
na školních poradenských pracovištích. 
Tito odborníci by rodičům, kteří nyní kvůli 
zdražování obtížně vychází, poradili na-
příklad s vyřízením sociálních dávek nebo 
dávek v hmotné nouzi, včetně pomoci při 
komunikaci s úřady. Vzhledem k tomu, že 
nyní vážně hrozí další zvyšování současné 
drahoty – in� ace, jež může vést k hlubší 

ekonomické a sociální krizi, je potřeba 
přijmout taková strategická řešení co 
nejdříve. Doufám tedy, že se radnice naší 
městské části chytne za nos a začne pomá-
hat těm, kdo tady skutečně žijí a pomoc 
potřebují.

Mgr. Blanka Hrudková, 
speciální pedagog 

v ZŠ s RVJ K Milíčovu

Zdravím všechny Jihoměšťany! Komunální volby se pomalu blíží a my v hnutí ANO na Praze 11 již máme jasno, kdo se v nich bude v našich 
barvách ucházet o vaše hlasy. Při výběru kandidátů nám záleželo na tom, abychom vybrali takové lidi, kteří jsou aktivní a mají chuť pracovat na 
proměně Jižního Města v místo, na než budeme pyšní a budeme moci říkat, že bydlíme na dobré adrese. Jak se budete mít možnost přesvědčit, 
nejde přitom jen o členy hnutí ANO. Rádi bychom vám všechny představili, proto vás srdečně zvu na naše předvolební akce, kde se s jednotlivými 
kandidáty můžete potkat osobně, lépe je poznat a zeptat se na cokoliv, co vás zajímá. Postupně vám je také budeme představovat na mých 
facebookových stránkách a stránkách Ondry Prokopa. A co od nás můžete po další čtyři roky čekat? Každodenní týmovou práci, kdy na prvním 
místě budou vždy zájmy vás, Jihoměšťanů.

Ing. Martin Horák, předseda hnutí ANO v Praze 11 

Zdražování se zvlášť dotýká rodin s dětmi, pomoci může sociální poradenství 

Oprava laviček u ZŠ Campanus: ZAŘÍZENO ✔

⇨ Víte o dalším problému, který je potřeba vyřešit? Napište mi na prokopo@praha11.cz. Vždy prosím připojte místo určení, kde 
se problém nachází, a já se pokusím zařídit vše, co je v mých silách. 

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

Názor občana
Vždycky jsem si myslel, 

že komunální politici jsou tu 
od toho, aby pomáhali řešit 
problémy ve svém okolí. Protože 
co si budeme povídat, je rychlejší 
– a levnější – když třeba sekání 
trávy na veřejných prostranstvích, 
bezpečnost nebo abychom měli 
kde zaparkovat zajišťuje městská 
část reprezentovaná radou, než 
kdyby se o to měl starat každý ob-
čan zvlášť. V posledních měsících 
mi ale existence funkce radních, 
nebo alespoň radních Prahy 11, 
přestala dávat smysl. Tihle politici 
totiž neřeší nic. Místo aby splnili 
volební slib a postarali se o nové 
parkovací kapacity, tak parkova-
cích míst stále jen ubývá. Stejně 
tak jen smutně přihlížím, jak děti 
ze ZŠ Donovalská musí chodit 
ze školy křovím plným odpadků 
a bezdomovců. Ani to naše radní 
bohužel nezajímá, zřejmě tudy to-
tiž nechodí jejich děti. Že bychom 
tedy aspoň jako občané Prahy 11 
dostávali od radnice informace 
o tom, co za změny se v naší 
městské části chystá? Kdepak, 
i v tomhle ohledu radní zatvrzele 
mlčí: třeba o opravě Barran-
dovského mostu, která výrazně 
zkomplikuje dopravu z Prahy 11 
i zpátky, nebo o bourání lávky 
ve Steinerově ulici, naplánované 
už teď na červen. K čemu nám ti 
politici tedy jsou?

Jakub Červenka

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

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 

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 bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 50m2, v DV. Nachází se v 1. 
podlaží z 12. Byt je po částečné re-
konstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk
Hrabákova, Chodov

Prodej bytu 1+kk, užitná plocha 
bytu 27m2, 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 56m2, v DV. Nachází se v 
9. podlaží z 9. Byt je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1
Růžová, Most

Prodej bytu 2+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 50m2, v OV. Nachá-
zí se ve 3. podlaží z 8. Byt je po 
částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Dreyerova, Barrandov

Prodej řadového domu 3+1 s mož-
ností vestavby, plocha pozemku 
156m2, užitná plocha domu 135m2. 
Dům má 3 podlaží. Dům je po čás-
tečné rekonstrukci.

PRODEJ ŘADOVÉHO RD
Karafiátová, Záběhlice

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 41m2, v OV. Nachází se v 8. 
podlaží z 12. Byt je po celkové re-
konstrukci. Nájem 13.500,- Kč + 
poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Mnichovická, Háje

Nájem bytu 2+kk s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 44m2, v 
DV. Nachází se v 1. podlaží z 8. 
Byt je po celkové rekonstrukci. 
Nájem 12.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk/L
Hlavatého, Háje

Nájem bytu 2+1, užitná plocha 
bytu 80m2, v OV. Nachází se ve 
2. podlaží ze 4. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nájem 15.500,- Kč + 
poplatky.

NÁJEM BYTU 2+1
U družstva Život, Nusle

Nenechte se
připravit o svou
nemovitost!

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

Nestyďte se za své dluhy.

Máte dluhy, exekuce, exekuční
příkaz k prodeji nemovitosti?

Narazili jste na lichváře?

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

Někdo Vás podvedl?
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Pozvánka na jihoměstské kulturní léto
Prázdniny klepou na dveře a dlouhé dny a večery si přímo říkají o zážitky a aktivity. 
Ať už kulturní, nebo pohybové. A právě nad nabídkou zajímavých programů 
jsem se sešla s Ivou Molenovou, ředitelkou společnosti Kulturní Jižní Město. 

Ivo, dlouhá „kovidová doba“ nabourala 
naše životy, zajeté koleje, jak je to s ná-
vratem návštěvníků a kulturou obecně? 

Máte pravdu, že kultura se probouzí po 
lockdownu k životu velmi pomalu. Pozi-
tivní je, že se situace zlepšuje. Je to vidět 
hlavně na venkovních akcích, ať už v KC 
Zahrada, nebo v parku či nádvoří Chodov-
ské tvrze. 

Jak to letos vypadá s tradičními akcemi? 

Pravidelné venkovní akce Čarodějnice, 
Den dětí děláme vždy ve dvou verzích, 
pro nejmenší předškoláky v KC Zahra-
da a ve větším rozsahu v parku u Cho-
dovské tvrze. Letošní Čarodějnice nás 
příjemně překvapily, jak v Zahradě, tak 
park u Chodovské tvrze byly zaplněny 
do posledního místa. Je to pro nás fajn 
signál, že asi věci děláme dobře. Podě-
kovat bych chtěla touto cestou hlavním 
partnerům letošního roku Passerinvest 
a.s. a Roztyly Plaza. Samozřejmě dík pa-
tří i T-mobile a.s., který podpořil akci Den 
dětí a Čarodějnice na Chodovské tvrzi.

Hodně oblíbené mezi návštěvníky jsou 
výstavy a slyšela jsem, že plán prý máte 
zaplněný až do příštího roku?

Přesně tak a mám z toho velkou radost. 
Stejně jako ze zapojení jihoměstských 
patriotů. Zájem o výstavy amatérských 
umělců v KC Zahrada je obrovský. Ani 
jsem netušila, že je na Jižním Městě tolik 
amatérských umělců, ať už jde o malíře, 
fotografy, tvorbu keramiky, nebo malo-
vání jehlou – výšivky. Galerie Chodovské 
tvrze bude od 20. června hostit výstavu 
Umění je abstrakce, první červnový týden 
je možné ještě zhlédnout kresby a grafi-
ky Františka Tichého. 

Chystáte v létě opět nějakou divadelní 
lahůdku na Chodovské tvrzi? 

Připravujeme a myslím, že pečlivá několi-
kaměsíční práce přinese skvělý výsledek. 
Po loňském úspěchu jsme opět připravili 
letní divadelní scénu Divadla na Jezerce, 
kdy jsme jejich program zařadili již od po-
loviny června. Naši návštěvníci se mohou 
těšit na nádvoří Chodovské tvrze na leh-
ký komediální žánr, který se k letní scéně 
hodí. Na programu bude Pánský klub, Ta-
kový žertík, Manželské vraždění a novin-
ka Práskni do bot. 

A na co se mohou těšit milovníci hudby? 

Pro ně chystáme na konec června skvě-
lý koncert houslisty Pavla Šporcla, kte-
rý odehraje svůj koncert Paganiniana 
také na nádvoří Chodovské tvrze. Jed-
ná se o první vystoupení tohoto uměl-
ce v našich končinách, doprovázet jej 
bude na kytaru Lukáš Sommer. V červen-
ci v letním programu pokračujeme Tóny 
Chodovské tvrze, letos již devatenáctý 
ročník! Zahajovací koncert bude mít za-
kladatel festivalu, houslista Jaroslav Svě-
cený. Dál se můžeme těšit na legendu 
světové opery Gabrielu Beňačkovou, Pě-
vissimo s nastupující pěveckou generací 
pod patronátem Dagmar Peckové a zá-
věrečný koncert patří tentokrát Štefa-
nu Margitovi v doprovodu klavíru a vio-
loncella. Léto na Chodovské tvrzi uzavře 
22. 7. poslední koncert již třetího ročníku 
Jazzfestu.

Abychom nemluvily jen o Chodovské 
tvrzi, copak se chystá v Zahradě?

Tradičně tu máme pro zájemce pestrou 
nabídku kurzů a kroužků napříč všemi ge-
neracemi. Každé první úterý v měsíci tu 

funguje oblíbený Drum Circle pro rodiny 
s dětmi i dospělé, facilitátorem je Petr 
Šušor. Připravujeme pravidelné odpoled-
ní koncerty pro seniory. Oblíbený je kino 
klub Zahrada každé pondělí a také pravi-
delné nedělní pohádky pro děti. Zázemí 
a domovskou scénu tu mají jihoměstští 
ochotníci DS Amartum. V polovině červ-
na, konkrétně 16. 6., je naplánováno Gri-
lování bez hranic, již tradiční akce plná 
zábavy a dobrého jídla. Ta letošní je vě-
nována Ukrajině, připravena je ochutnáv-
ka ukrajinské kuchyně, vařená ukrajinský-
mi ženami, které našly azyl právě tady na 
Jižním Městě.

Ivo, přeji vám spokojené návštěvníky 
v KC Zahrada i na Chodovské tvrzi, aby 
letní scéně přálo počasí a každý, ať už 
malý, nebo velký, si u vás našel to své. 

Ať se daří vám, Zahradě i tvrzi a všem, 
kteří se snaží o to, aby se všechno vrátilo 
do těch správných kolejí. 

 Dana Foučková

CHODOVSKÁ TVRZ | Ledvinova 86/9, 149 00 Praha 4
www.chodovskatvrz.cz | info@chodovskatvrz.cz | tel: 267 914 831

Kulturní  léto Kulturní  léto 
na Chodovské tvrz ina Chodovské tvrz i

16. 6.–18. 7.16. 6.–18. 7. Letní scéna Divadla na Jezerce Letní scéna Divadla na Jezerce
28. 6.28. 6. Paganiniana Pavel Šporcl Paganiniana Pavel Šporcl
6.–8. 7.6.–8. 7. Jazz & Blues Fest Tvrz Jazz & Blues Fest Tvrz
12.–15. 7.12.–15. 7. Tóny Chodovské tvrze  Tóny Chodovské tvrze 
30. 6./25. 8./22. 9. 30. 6./25. 8./22. 9. Setkání u pianina v parku Setkání u pianina v parku 



Organizátoři 

letních příměstských táborůletních příměstských táborů    
s finanční podporou MČ Praha 11

MČ Praha 11 přispívá i letos rodičům dětí  
na letní jednodenní příměstské tábory 
v době prázdnin ve výši 100 Kč /dítě/den  
do vyčerpání finančního příspěvku 
poskytnutého MČ Praha 11. 

Za organizaci a průběh  
jednotlivých táborů  
odpovídají organizátoři akcí.

Dům dětí a mládeže Jižní Město 
(převážně pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: každý týden budou tábory 
s jiným zaměřením a tematikou – sportovní, 
taneční, dobrodružný, všeobecně zaměřený, 
florbalový, poznávací, naučný, tvořivý, lego 
robotika a další zajímavé tábory. 
Termín konání: 1. 7. – 31. 8. 2022  
(vždy od 7.00 do 18.00 hod.) 
Místo konání: Dům dětí a mládeže Jižní Město – 
Šalounova 2024 a Květnového vítězství 2126 
Tel.: 778 485 161, 778 473 546
E-mail: sal@ddmjm.cz, kve@ddmjm.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Kumperová  
(Tel.: 778 496 948)
www.ddmjm.cz
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí 
190 Kč/1 dítě/den. 

SPORTJOY, z.s. 
(pro děti 3–15 let)
Specifikace tábora: sportovní, kreativní 
a pohybový tábor pro předškoláky, dále 
dobrodružný, pohádkový a herní tábor (deskové 
a karetní hry a další). 
Termín konání: 11. 7. – 26. 8. 2022  
(vždy od 7.30 do 18.00 hod.) 
Místo konání: ZŠ Campanus – Jírovcovo 
nám. 1782/1, SB Centrum – K Horkám 2284
Tel.: 777 851 655
E-mail: info@sportjoy.cz
Kontaktní osoba: Bc. Adéla Jaucová
www.sportjoy.cz 
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí 
590 Kč/1 dítě/den. 

Sportlines a.s. – středisko 
volného času  
(pro děti 6–15 let.  
dle dohody lze přijmout i děti od 3 let)
Specifikace tábora: organizátor nabízí klasický 
jednodenní příměstský tábor, sportovní 
tábor, tábor zaměřený na parkour, výtvarný 
a dobrodružný tábor, TikTok kemp. 
Termín konání: 1. 7. – 31. 8. 2022  
(vždy od 7.00 do 18.00 hod.) 
Místo konání: ZŠ Mikulova 1594 a ZŠ 
Květnového vít. II – Schulhoffova 844/2
Tel.: 605 891 939
Kontaktní osoba: Michaela Komzáková 
www.primestske-tabory-praha11.cz 
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí  
380–750 Kč/1 dítě/den (dle zaměření tábora). 

JS FAN tábory s.r.o. 
(pro děti 5–12 let)
Specifikace tábora: tábor zaměřený na výuku 
angličtiny. 
Termín konání: 1.–12. 8. 2022  
(vždy od 7.00 do 18.00 hod.) 
Místo konání: MŠ a ZŠ Chodov, Květnového 
vít. 57 (prostory mateřské školy) 
Tel.: 776 723 036
E-mail: lucie.kohoutova@jsfan.cz
Kontaktní osoba: Lucie Kohoutová 
www.jsfan.cz 
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí 
600 Kč/1 dítě/den. 

Středisko volného času 
a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
Kroužky pro děti Praha 
(pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: zážitkový příměstský tábor 
– celotáborová hra, výlety, míčové hry, výtvarné 
aktivity, vědecké pokusy, týmové aktivity 
a mnoho dalšího. 
Termín konání: 11. 7. – 19. 8. 2022  
(vždy od 7.30 do 17.00 hod.) 
Místo konání: ZŠ Květnového vít. 1554
Tel.: 775 334 922
E-mail: jakub.vlach@krouzky.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Vlach 
www.krouzky.cz
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí  
430–470 Kč/1 dítě/den (dle zaměření tábora). 

CK Sport  
(pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: hry v přírodě, celodenní 
výlety, míčové a dobrodružné hry, dny plné 
sportu a soutěží (koloběžky, atletické soutěže) 
atd. 
Termín konání: 11. 7. – 31. 8. 2022 
(vždy od 7.00 do 18.00 hod.) 
Místo konání: ZŠ s RVJ K Milíčovu 67 
Tel.: 725 006 262 – přihlášky Marcela Živělová, 
777 268 333 – Jana Borovcová
E-mail: info@ck-sport.cz 
www.taborypraha11.cz 
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí 
350 Kč/1 dítě/den. 

Logopoint – Logopedický 
příměstský tábor 
(pro děti 4–15 let)
Specifikace tábora: tábor je zaměřen na 
děti s narušenou komunikační schopností, 
individuální logopedická terapie pod vedením 
klinické logopedky, ergoterapie, speciální 
pedagogika, fyzioterapie, předškolní příprava, 
dechová cvičení a motorika mluvidel ve skupině, 
skupinová cvičení na rozvoj grafomotoriky 
a jemné motoriky, cvičení fonematického sluchu, 
fonologický tréning, jazyková výchova, screening 
sluchu, rozvoj slovní zásoby aj. 
Termín konání: 25.–29. 7. 2022 (Sportujeme),  
1.– 5. 8. 2022 (Cesta kolem světa)
Místo konání: MŠ Jažlovická 2119
Tel.: 606 759 062, 775 312 849 
E-mail: tabor@logopoint.cz, info@logopoint.cz
www.logopoint.cz 
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí 
1 080 Kč/1 dítě/den. 

LUDUS MAGNUS, z.s.  
– Sportovní kempy.com 
(pro děti 6–12 let)
Specifikace tábora: tábor zaměřený na inline 
bruslení a další druhy sportů, her a zábavy 
(atletika, florbal, tenis, gymnastika, fotbal, 
volejbal, stolní tenis, lakros, frisbee, baseball, 
touchrugby, orientační běh a další sportovní 
aktivity). Součástí tábora je i testování 
pohybových předpokladů. 
Termín konání: 25. 7. – 19. 8. 2022  
(ZŠ s RVJ K Milíčovu), 15. 8. – 26. 8. 2022  
(ZŠ Ke Kateřinkám) – vždy od 7.00 do 17.00 hod. 
Místo konání: ZŠ s RVJ K Milíčovu 674,  
ZŠ Ke Kateřinkám 1400 
Tel.: 736 683 605
E-mail: info@sportovnikempy.com 
Kontaktní osoba: Radek Josefus 
www.sportovnikempy.com 
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí 
590 Kč/1 dítě/den. 

Dita Krhovská – Ateliér 
pro Radost  
(pro děti 6–15 let)
Specifikace tábora: kresba tužkou, rudkou, 
uhlem, malba pastelem, akvarelem, malba 
temperou na plátno, výlety a další umělecké 
aktivity – každý týden na jiné téma: Hurá 
prázdniny, Miluji malování, Jsem tvor a tvořím, 
štětce do barvy nořím, Umělec v nás, Barevný 
svět, Barevná příroda všude kolem nás, Léto plné 
barev, Hurá škola.
Termín konání: 1. 7. – 31. 8. 2022  
(vždy od 7.00 do 18.00 hod.)
Místo konání: Ateliér pro Radost, Bachova 1568
Tel.: 608 515 631
E-mail: atelier@atelierproradost.cz
www.atelierproradost.cz 
Cena tábora: dotovaná MČ Praha 11 činí 
600 Kč/1 dítě/den. 
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ZUŠ Jižní Město uzavírá 
školní rok úspěchy na všech frontách
Žáci a pedagogové Základní umělecké 
školy Jižní Město směřují pomalu k zá-
věrečným týdnům tohoto školního roku 
a je na místě předeslat, že to byl rok vý-
sostně úspěšný! Předešlé dva roky co-
vidového temna jako by byly již dávno 
v zapomnění a škola žije opět naplno ve 
všech oblastech svého zaměření. 

Důkazem jsou významná ocenění v tu-
zemských i mezinárodních soutěžích, 
organizování mnoha víkendových kur-
zů a seminářů a samozřejmou součástí 
událostí pro veřejnost jsou i nadále ce-
loškolní, oborové a třídní koncerty. Na 
soutěžním poli se opět ukázalo, že žáci 
a pedagogové ZUŠ Jižní Město jsou pro 
ostatní účastníky nelehkými a obávaný-
mi soupeři. Pro ilustraci zmínka alespoň 
několik z nich. 

V klavírním oddělení se radovali z feno-
menálního vítězství a zvláštní ceny po-
roty na mezinárodní soutěži Concorso 
pianistico Internazzionale Citta de Mi-
narbio, to stejné se žákům podařilo také 
na soutěži Antonín Dvořák mladým a na 
soutěžní přehlídce v Teplicích. Na stup-
ni vítězů stáli mladí pianisté ze ZUŠ 
Jižní Město i při vyhlašování výsledků 
soutěží Por Bohemia, Pianoforte per 
Tutti, Virtuosi per musica di pianoforte, 
Broumovská klávesa či Beethovenovy 
Teplice. 

Ve většině těchto soutěží se děti po-
měřovaly s mezinárodní konkurencí! Do 
řad pianistů putovalo i jedno oceně-
ní za skladatelskou tvorbu. Diplomové 
žně zažili letos také žáci dechového od-
dělení, kteří opět „vtrhli“ na soutěž zá-
kladních uměleckých škol (pořádanou 
ministerstvem školství jednou za tři 
roky) ve vrcholné kondici a jejich peda-
gogové opětovně potvrdili skvělou úro-
veň v oboru výuky na dechové nástroje. 

Ocenění neminulo ani pěvecké oddělení, 
jehož žáci bodovali na celostátní sou-
těži v Turnově (v kategoriích sólového 
i komorního zpěvu), či žáky kytarového 
a tanečního oboru. Krásným (a pro sbo-
ry Pražské kantilény již tradičním) zlatým 
pásmem letos porota ohodnotila v ce-
lostátní soutěži výkon dětského sboru 
Pražská kantiléna. 

ZUŠ Jižní Město se dlouhodobě zapo-
juje do hudebně-soutěžního života for-
mou pravidelné organizace akcí Jižní 
Město Music a Karlovarský skřivánek. 
Letos v průběhu obou soutěží škola 
hostila přes 180 soutěžících, pedago-
gů, korepetitorů a porotců. Pro přízniv-
ce výtvarného umění připravili žáci školy 
v dubnu rozsáhlou výstavu v galerii Kul-
turního centra Zahrada. 

Květen a červen jsou každoročně ve 
znamení koncertů prezentujících absol-
venty školy, z nichž na konzervatoř byli 
letos přijati žáci dechového, kytarové-
ho a pěveckého oddělení. Děti toužící 
započít svou uměleckou dráhu v ZUŠ 
Jižní Město máme pozvání k přijímacím 
zkouškám, které proběhnou v první půli 
června, a to v hlavní budově na Křtinské 
i na pobočce sídlící v Kunraticích. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni!

 PhDr. Irena Černíčková

Taneční škola InDance opět 
spouští přihlašování do kurzů 
na rok 2022/2023 

Taneční škola InDance již několik let 
probouzí radost z tance v malých 
i velkých lidech. Pokud tedy uvažuje-
te o tanečním vzdělání v příjemném 
kolektivu, který má společný záměr – 
tančit, bavit se a aktivně pečovat o své 
zdraví, jsou tyto taneční kurzy tím pra-
vým ořechovým. 

Jde o největší taneční školu v České 
republice s jedinečnou výukovou me-
todikou, kombinující fyzioterapeutické 
prvky a techniky moderního a jazzové-
ho tance i baletu, stejně jako bezpečné 
prostředí ve skupině. Nyní máte mož-
nost tuto atmosféru zažít na vlastní 
kůži, 6. června totiž Taneční škola In-
Dance spouští přihlašování do kurzů 
na rok 2022/2023 v Praze. Neváhej-
te také využít možnosti navštívit pro-
story a zeptat se osobně na vše, co 
vás zajímá, při příležitosti dnů otevře-
ných dveří v pražských InDance sá-
lech během týdne od 20. do 29. červ-
na 2022. 

Tyto taneční kurzy jsou vhodné pro 
všechny věkové kategorie, od nejmen-
ších dětiček po dospěláky, jak pro za-
čátečníky, tak i mírně pokročilé a po-
kročilé tanečníky. Zkrátka každý si zde 
přijde na své. Stačí si jen vybrat z na-
bídky kurzů.

Více najdete na www.indance.cz.
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Chodovská tvrz v obležení statečných rytířů,  
šermířů, kejklířů i středověkých muzikantů
V polovině května se proměnilo okolí Chodovské tvrze ve středověkou vesnici.

Během víkendu měli lidé skvělou příle-
žitost poznat život středověku zblíz-
ka. Park kolem Chodovské tvrze oblé-
hali tři dny rytíři, lučištníci, ženy i děti 
v dobových kostýmech. Za tvrzí vyrost-
la skromná vesnička, kde se vařilo, tka-
lo, muzicírovalo i trénovalo na ostré boje. 
Příkop kolem tvrze se chvílemi měnil 
v bojiště šermířů. Stačilo vstoupit bra-
nou blíže Chodovské tvrzi a návštěvní-
ci se ocitli v jiné době, která voněla koň-
skými koblihami a plackami pečenými na 
ohni. Parku před tvrzí dominoval histo-
rický obléhací stroj zvaný trebuchet,  ze 
kterého byly vrženy dvě střely na závěr 

sobotního programu. Velký zájem divá-
ků vzbudil HMB turnaj v plně kontaktním 
historickém boji. Klání probíhalo za účasti 
klubů, které patří ke světové špičce.   

Děti si většinu aktivit mohly osobně vy-
zkoušet, tvořily, smály se s kejklíři a vo-
zily se na povoze taženým koňmi. Malí 
bojovníci žasli nad drsností kontaktních 
soubojů.

Kulturní Jižní Město o.p.s. pořádalo Bi-
tvu o Chodovskou tvrz letos poprvé ve 
spolupráci s Tvrzí Libušín a pro obě stra-
ny to byla velmi příjemná spolupráce. 

„Vzhledem k tomu, jak akce báječně pro-
běhla, považujeme tento ročník jako ten, 
který zahájil tradici středověkých slav-
ností na Chodovské tvrzi,“ hodnotí akci 
ředitelka pořádající společnosti KJM Iva 
Molenová.

K radosti mnoha přihlížejících Chodov-
ská tvrz letos dobyta nebyla, poča-
sí akci ohromně přálo a už dnes je jas-
né, že v příštím roce se opět v rozpuku 
jara u Chodovské tvrze vrátíme v čase. 
Děkujeme, že jste si s námi přišli prožít 
kousek středověku s Kulturním Jižním 
Městem.
 Eliška Kofroňová
 Foto: ©Marek Příhoda 



18 Život na Jižním Městě

V obřadní síni Chodovské tvr-
ze přivítal starosta městské 

části Praha 11 Jiří Dohnal prvního 
letošního občánka Jakuba Klimenta, 

který se narodil 1. ledna 2022 v 6:16. 
Celé rodině přejeme hodně zdraví, ra-
dosti a rodinné pohody. 

22. dubna 2022 oslavi-
li v obřadní síni Chodovské 

tvrze 50 let společného ži-
vota – zlatou svatbu – manže-

lé Jaroslava a Miroslav Jeřábkovi. 
Blahopřejeme!

Krásné životní jubileum 100 let osla-
vila 20. dubna paní Boženka Malá 
z Domova pro seniory Janouchova. 
Přejeme hlavně pevné zdraví!

Paní Věra Richterová, Jindřiška Do-
lanská a pan František Kavalír oslavi-
li v rozmezí několika týdnů 102. na-
rozeniny. Jsou tak nejstaršími občany 
Prahy 11. O paní Richterovou a pana 
Kavalíra skvěle pečují v Domově pro 
seniory Háje, paní Dolanská je obklo-
pena péčí své rodiny. K tomuto krás-
nému životnímu jubileu jim starosta 
městské části Praha 11 popřál další 
roky plnohodnotného života, předal 
kytici a dárkový koš. Gratulujeme a tě-
šíme se na setkání příští rok!
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Příběhy moderní historie ožijí v Zahradě. 
Přidáte se?
Nabídka pro děti staršího školního věku a studenty 

Před třemi lety otevřelo Divadlo 
Paměti národa první divadelní kroužky 
v Praze. Skupiny dětí a studentů, 
které zajímá divadlo a moderní 
dějiny, začaly společně pátrat po 
důležitých událostech 20. století 
a na základě příběhů pamětníků 
vytvářet první divadelní výstupy. Od 
září se připravuje otevření kroužku 
také v KC Zahrada, hlásit se můžete 
už nyní. O co se vlastně jedná?

Post Bellum, z. ú., mezi jehož vzdělávací 
aktivity divadlo spadá, je neziskovou or-
ganizací, která sbírá příběhy pamětníků. 
Zapojuje studenty a mladé lidi, aby pří-
běhy vyprávěli dál. Na divadelních krouž- 
cích se schází děti a mladí lidé ve věku 
12–18 let. V jednom semestru se se-
jdou 15krát, lekce trvá hodinu a půl. Po 
dohodě s lektorem zpracovávají účastní-
ci vybrané téma z moderní historie naší 
republiky. Sbírají materiál, zkoumají ar-
chivy, sledují dokumenty a připravují se 
na setkání s pamětníkem, který je v prů-
běhu semestru v ideálním případě osob-
ně navštíví. Příběhy děti přímo vtáhnou 
do historického dění. Pamětníci byli v té 
době stejně staří jako ony nyní, a tak je 
lépe představitelné, jaké nároky a výzvy 
doba nesla. Děti se přirozeně zamýš-
lí nad paralelami se svými životy. Lek-
toři pracují s tématy, která jsou skupině 
blízká, a v přátelské atmosféře podporují 
diskuzi. Na základě všech námětů vzni-
ká formou montáže scénář k závěrečné-
mu vystoupení. Součástí jsou i procház-
ky po místech Paměti národa, při kterých 
skupina hledá vhodný prostor k prezen-
taci (vystoupení bývají pojata jako „site-
-specific”). Divadelní kroužky v Praze na-
jdete při různých divadelních scénách mj. 
Divadla v Dlouhé, na Fidlovačce či Pod 
Palmovkou.

UŽ MÁTE PROGRAM NA LÉTO?

V loňském roce divadlo, které je součástí 
vzdělávacího oddělení Post Bellum, z. ú., 
poprvé nabídlo program na léto. Týden-
ní odpolední divadelní dílny, které nabí-
zejí studentům středních škol z Prahy 
možnost objevovat divadelní postupy ve 
skupině vrstevníků. „Nejvíce mě zaujala 
práce s výpověďmi pamětníků. Líbilo se 
mi, že jsme do výstupu zapojili i součas-
nou dobu a naše názory na ni. Jsem ráda, 
že jsem se přihlásila. Pomohlo mi to pře-
konat strach z veřejného vystupování 
i poznávání nových lidí,” říká sedmnácti-
letá Bára. Dílny se konají i letos v létě na 
různých místech Prahy a jsou zdarma.

Info: divadlo@pametnaroda.cz 
Přihlášky web: divadlo.pametnaroda.cz

Ukázky z představení lze najít na YouTube 
kanále Divadlo Paměti národa.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11  
VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍM JIŽNÍM MĚSTEM

VÁS SRDEČNĚ ZVOU  
NA LETOŠNÍ PRVNÍ  

„VEČÍREK U PIANA“ V PARKU 
U CHODOVSKÉ TVRZE 

ve čtvrtek 30. června 2022 od 17 do 19 hodin
Erik Bezdíček a Václav Vedral

Tradičně už čtvrtým rokem se na Vás těšíme s písničkami různých žánrů 
minulého století. Vždy poslední čtvrtek v měsíci zazní melodie Karla 
Hašlera, V+W, S+Š, operetky, muzikály a také písničky, které zpíval 

Waldemar Matuška či Karel Gott a řada dalších. 

Těšíme se na vás.



KONCERTY
 9. 6., 19.00 Melodie pro každého 
Během večera zazní kromě skladeb a písní 
autorů Karla Hašlera, Jiřího Voskovce a Jana 
Wericha, pánů Suchého a Šlitra i připomínky 
časů první republiky i let 60., 70. a 80. minu-
lého století – to, co jste si sami přáli během 
květnového koncertu. Zpěv – Erik Bezdíček, 
klavírní doprovod – Václav Vedral.
 11. 6., 19.00 Jedenáctky:  
Anna Kolingerová trio 
Nevšední kombinace jazzového tria vás pro-
vede jak vokální, tak instrumentální jazzovou 
hudbou. Budete moci slyšet jak jazzové stan-
dardy, tak improvizaci a moravské lidové pís-
ně v jazzové úpravě. Anna Kolingerová – zpěv, 
Stanislav Mácha – piano, Martin Jůzl – trubka.
 14. 6., 18.30 Kytary na Chodovské tvrzi 
Koncert žáků ZUŠ Jižní Město.
 15. 6., 19.30 Luca Ciarla Solokrkestra
(Itálie) 
Luca Ciarla – housle, zpěv, loops, perkuse, pia- 
no. Koncert je součástí koncertní série Jazz 
Meets World. Koncert pořádán ve spolupráci 
s Italským kulturním institutem v Praze.
 22. 6. 19.00 Brigita & Štěpán 
Brigita Cmuntová a Štěpán Klouček. 
Jejich hlasy se snoubí v jeden v pop-folkovém 
hudebním duu Brigita & Štěpán, které vzniklo 
v roce 2013. Inspirací na začátku jejich cesty 
byla tvorba Zuzany Navarové, skupiny Nerez, 
Vlasty Redla apod. Píší vlastní hudbu i texty. 
Texty jsou plné barevných obrazů, osobních 
příběhů. Jejich hudba podporuje české pís-
ničkářství tvořené novou generací.
 27. 6., 18.00 Šansony na tvrzi 
Tradiční šansonové setkání tentokrát s Mar-
tou Balejovou, Janou Rychterovou, klavíris-
tou Vladimírem Strnadem a Václavem Vět-
vičkou, botanikem a publicistou, známým 
mimo jiné z pořadu ČRo2 Dobré jitro z Pra-
hy / Dobré ráno z Dvojky. Koncert se koná 
na nádvoří.
 28. 6., 20.00 Pavel Šporcl – Paganiniana
Houslový virtuos Pavel Šporcl poprvé 
na Chodovské tvrzi! Koncert se koná na 
nádvoří. 
 29. 6., 18.00 Michal Foltýn a Mio 
Sakamoto 
Koncert pro housle a klavír. Na koncertě za-
zní díla představitelů Heinricha Bibera a Lud-
wiga van Beethovena či Johannese Brahm-
se. Michal Foltýn – housle, Mio Sakamoto 
– klavír.
 30. 6., 20.00 Jazz klub Tvrz: Mikuláš Po-
korný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio 
Nově vzniklá instrumentální formace, která 
čerpá z bohatých vlivů euroamerické jazzové 
tradice a odkazuje se jak na éru 50.–60. let, 
tak i na současnost, ze které si bere moderní, 
otevřený zvuk, svobodu interpretace a mezi-
generační nadhled. Trio vystupuje na před-
ních českých i zahraničních jazzových pódiích 

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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Otevřeno: po–čt 8.00–21.00,  
pá 8.00–18.00 nebo dle programu 
Spojení: od metra Chodov 10 min. chůze. 
Nejbližší zastávky autobusu: 
bus 154, 197 do st. Jarníkova, bus 177 
do st. U Kunratického lesa 
Autem: vyhrazené parkoviště v ulici Vojtíškova 

KONCERTY
 2. 6., 20.00 Kamelot a Roman Horký 
Koncert kytaristy, zpěváka, hudebního skla-
datele a frontmana skupiny, která letos sla-
ví 40 let od svého založení. Počáteční tvor-
ba kapely zařadila Kamelot do škatulky „folk 
a country”, kde je dodnes. Roman Horký ale 
žádný hudební styl neupřednostňuje. Dává 
svým písničkám takový kabát, jaký cítí, že jim 
patří. 
 22. 6., 19.00 Již tradiční posezení 
u táboráku s kapelou Knokaut 
Buřty zajištěny.
KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 6. 6., 19.00 Až zařve lev 
Jihoměstská premiéra! Příběh českého krále 
Přemysla II. Otakara a zapomenutého poutní-
ka Odorika, který jako první Evropan spatřil Ti-
bet. Dokument režiséra Jana E. Svatoše jako 
originální středověká road movie. ČR 2022, 
100 min. Přístupné. Po skončení projekce ná-
sleduje beseda s režisérem filmu, hrdým oby-
vatelem Prahy 11.
 13. 6., 19.00 Mimořádná událost
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, 
který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otáz-
ku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista di-
váckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu. 
Komedie, ČR 2022, 103 min. Nevhodné do 
12 let.
 20. 6., 19.00 Známí neznámí
I ti, které dobře známe, pro nás mohou být 
naprostými cizinci. Stačí, když se během jed-
noho večera jen tak pro zábavu rozhodnou 
sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mo-
bilů. Komedie, ČR 2021, 103 min. Nevhodné 
do 12 let.
 27. 6., 18.00 Myši patří do nebe
Film pro děti i jejich rodiče na závěr školního 
roku. ČR, 2021. 87 minut. 
DĚTEM 
 1. 6., 16.00 Den dětí v KC Zahrada pro 
nejmenší
Přijďte si užít odpoledne plné zábavy. Těšit 

KC ZAHRADA
se můžete na hry, soutěže, tvoření i dobroty. 
Akce se koná za každého počasí a vzniká ve 
spolupráci s RC Babočka. 
 4. 6., 10.00 Výtvarná dílna: Batikovaný 
ubrousek
Srdečně zveme na poslední výtvarnou dílnu 
před prázdninami!
 7. 6., 17.30 Drum Circle
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 
 11. 6., 15.00 Fridolín se hledá
Příběh malého netopýra s velkou touhou ob-
jevit svět a své místo v něm. Příběh, ve kte-
rém ožívají všelijaké věci z šatníku. Hraje PO-
HADLO aneb Pohádkové kukadlo. Vhodné pro 
děti od 3 let.
 16. 6., 16.00–20.00 Grilování bez  
hranic VIII
Letošní první grilování bude věnováno Ukra-
jině. Zváni jsou všichni jihoměstští obyvate-
lé a Ukrajinci, kteří našli útočiště před válkou 
v naší městské části. 
DALŠÍ AKCE 
 7. 6. 18.30 Drum Circle
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 
VÝSTAVA 
 6.–18. 7. Pocta Boženě Němcové
Textilní obrazy. Spolek Bohemia patchwork 
klub představí textilní obrazy s námětem ži-
vota a díla Boženy Němcové a Karla Havlíč-
ka Borovského. Oba velikány české literatury 
a zároveň hrdinné osobnosti spojovalo vlaste-
nectví a odpor k nesvobodě. 
PŘIPRAVUJEME 
 22.–26. 8. Příměstský tábor Hra
Pro všechny děti ze všech koutů zeměkoule.
 22.–25. 8., 29. 8. – 1. 9. Letní kino 
Zahrada
Osm filmových bonbónků pod širým nebem.
KURZY/KROUŽKY 
Podrobné informace o jednotlivých kurzech 
na www.kczahrada.cz nebo na recepci KC 
Zahrada. 

Rodinné centrum Babočka. Informace o pro-
gramu a kurzech pro nejmenší získáte na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

K U L T U R A

19Kulturní přehled červen

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

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
Spojení: autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak 
10 minut chůze podle šipek.

CHODOVSKÁ TVRZ

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

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124
Mobil: 603 468 151
NOVINKY 
 Příměstské tábory pro děti 3–7 let probí-
hají v Benjaminku celý červenec.
Info: msbenjaminek.webnode.cz.
 Víkendová cvičení pro ženy naleznete aktuál- 
ně na našich webových stránkách.
 GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA – pro dívky od 
4,5 roku, které se chtějí naučit základy gymnas-
tiky, akrobacie, umět skákat přes švihadlo nebo 
ovládat obruč, středa 17.00.
 FIT SENIOR – cvičení pro všechny věkové 
kategorie bez omezení, cvičení pro zachování 
fyzické a psychické zdatnosti zahrnuje zdravot-
ní, relaxační a kompenzační cvičení vhodné i při 
oslabení pohybového aparátu, úterý 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.

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 3. 6., 16.30–21.00 Závěrečný koncert 
pro rodiče
DDM JM, Květnového vítězství.
 4. 6., 8.00–19.00 Chodovské berušky
Soutěž v aerobiku. Hala TJ Chodov, Mírového 
hnutí.
 4. 6., 9.00–13.00 Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci
Od 6 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 5. 6., 18.00–20.00 Jolaniny hvězdy
Tradiční hudební a pěvecké vystoupení. Diva-
dlo Dobeška. 
 8. 6., 15.00–19.00 Hurá prázdniny! 
Zahradní slavnost na závěr školního roku. 
DDM JM, Šalounova.
 11. 6., od 10.00 MUFLOuN – Na Divokém 
západě
Rodinná dobrodružná hra. Kunratický les.
 12. 6., 16.00–19.00 Akademie kroužků 
M-team Praha
KC Zahrada.
 2.–5. 7., 9.00–16.00 Letní keramická 
dílna
Od 15 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
Podrobné info: www.ddmjm.cz
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Nízkoprahový klub  
pro děti a mládež 
Tererova 1551/8,  
149 00 Praha 11 
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
IG: klub_ymkarium
Otevírací doba: PO–ČT: 13:00–18:00, 
PÁ: 14:00–18:00
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteč-
ní akce, které slouží k smysluplnému trávení 
volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti 
a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou 
životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, 
co s volným časem. Služby klubu jsou ZDAR-
MA, některé AKCE jsou zpoplatněny motivač-
ním poplatkem. Změna programu vyhrazena. 
AKCE
 3. 6. MINIGOLF A DISGOLF
Vypravíme se na Chodovskou tvrz, kde si 
uděláme procházku, zahrajeme si minigolf, 
discgolf a uděláme si piknik. Akce je zdarma 
s přihláškou. Přihláška bude v klubu nebo na 
vyžádání u terénních pracovníků. 
 9. 6. ORTEŇÁK ŽIJE
Pojedeme na akci klubu Dixie, kde budou 
probíhat různé soutěže a aktivity, například 
lukostřelba, trampolína, stolní fotbálek, air-
brush, malování na obličej. Akce je zdarma 
a s přihláškou. Přihláška bude v klubu nebo na 
vyžádání u terénních pracovníků.
 10. 6. BOWLING
S klubem se vydáme na bowling. Využiješ 
jak sílu, tak šikovnost, když budeš strefovat 
bowlingové kuželky. Akce je s přihláškou a za 
30 korun. Přihláška bude v klubu nebo na vy-
žádání u terénních pracovníků.
 17. 6. VÝTVARNÝ WORKSHOP
Ymkárium se promění na výtvarný ateliér. Přijď 
si vyzkoušet techniky kreslení na textil, který 
si poté budeš moc odnést. Akce je s přihláš-

NZDM KLUB YMKÁRIUM

Kulturní přehled červen

a kromě známých skladeb v osobitém pojetí 
zahraje i autorské kompozice. Mikuláš Pokor-
ný – piano, Jan Kořínek – kontrabas, Tomáš 
Hobzek – bicí.
DIVADLO
SCÉNA DIVADLA NA JEZERCE 
Divadlo Na Jezerce vás zve na letní scénu. 
 16. 6., 20.00 Manželské vraždění 
Komedie s mrazením v zádech o jednom 
manželském souboji, ve kterém jde o život. 
Líza a Gilles hledají Ariadninu nit, která by je 
vyvedla z labyrintu malých i velkých manžel-
ských zločinů. „Důvod? Vždyť se přece kdysi 
brali z lásky!“
 17. a 20. 6., 20.00 Práskni do bot 
Pohled do světa českých dlaždičů, kteří op-
tikou svého povolání a v jazyce jim vlastním 
ukazují divákům, že zdánlivě jednoduchý plán 
– ukrást paletu dlaždiček a o polední pauze 
ji výhodně prodat – může mít velmi složitou 
motivaci.
 18. a 21. 6., 20.00 Pánský klub 
Autorem i režisérem hry je Matěj Balcar, kte-
rý dá divákům s humorem i pochopením na-
hlédnout do vnitřního světa pěti mužů a jedi-
né ženy. Komedie o eroticky závislých mužích 
je terapií pro všechny – zvlášť pro ty, kteří si 
myslí, že žádnou terapii nepotřebují.
 19. 6., 20.00 Takový žertík
Komedie o tom, že o rozchodech se nemá 
žertovat. Život na francouzském venkově, let-
ní dům, piknik v přírodě a pohoda narušená 
nevinným žertíkem o rozchodu manželského 
páru považovaného všemi přáteli za ideální. 
 23. 6., 20.00 Charleyova teta 
Studenti Charley a Jack chtějí požádat své 
vyvolené o ruku. Shodou okolností má Char-
leyho navštívit bohatá tetička z Brazílie. Její 
příjezd se ale opozdí, a tak studenti donutí 
spolužáka Babse, aby se přestrojil a kryl jim 
záda v úloze tetičky. Celý příběh ovšem zkom-
plikuje příjezd pravé tety a Babsovy lásky Elly. 
(režie: Jan Hrušínský). 
POHÁDKY
 12. 6., 15.00 Patálie pana Paka
Láska prý hory přenáší… Ale co když se do 
sebe zamilují odpadky ze dvou různých kon-
tejnerových rodin? Má jejich láska naději? A co 
pan Pak, naučí se třídit odpad, nebo to bude 
pořád nechávat na PAK? Vhodné pro děti od 
3 let. 
AKCE
 8. 6., 16.00 Slavnostní předávání Ceny 
Miloslava Švandrlíka
 30. 6., 17.00 Setkání u pianina v parku 
u Chodovské tvrze
VÝSTAVA
 15. 6. – 24. 7. 2022
Umění je abstrakce
Obrazy, kresby, grafika, sochy
Nová výstava představuje vrcholné umělce 
abstrakce: Vladimír Boudník, Václav Boštík, 
Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Jan 
Kubíček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Adriena 
Šimotová, Miloš Urbásek, Karel Trinkewitz, Jiří 
Vaněk, Jaroslav Vožniak.
 28. 6., 18.00 Komentovaná prohlídka 
výstavy 
Výstavou provede kurátorka Velké galerie, 
Mgr. Pavla Vaňková.

 FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro děti od 3 do 
7 let, úterý 16.30.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
 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 všestran-
ný pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení, čtvrtek – 15.15.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út, 
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 dospělé 
a seniory – cvičení pro zdraví a kondici podpo-
rující protažení zatěžovaných svalových skupin, 
prevenci bolestí zad a relaxaci pro dobrou psy-
chickou pohodu, út 17.30, čt 17.00 a 18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz



Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.  
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu vzhledem k situaci s COVIDEM-19.
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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

Z PROGRAMU
 10. 6. NOC KOSTELŮ 
Komunitní centrum Matky Terezy
16.00–16.30 Hudební škola Malý muzikant pro 
děti (1,5–4 roky)
16.00–18.00 Kostel na tvoření. Kreativní dílna 
pro děti a rodiče, na které si můžete vyrobit tře-
ba originální placku, obrázek z barevného písku 
a další…
17.00–17.30 Hudební škola malý muzikant 
(pro děti 4–8 let)
17.30–18.30 Harfový soubor Harfičky pod 
uměleckým vedením Pavly Vondráčkové Jaho-

KCMT

Kulturní přehled červen

Centrum  
fyzioterapeutické péče
Pomůžeme od bolesti

Machkova 1642/2
149 00, Praha 11
Tel.: 606 404 804

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 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
 Fit Aerobic – středa 18:00–19:00
 Jóga – středa 19:20–20:20
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fit Aerobic – čtvrtek 19:20–20:20
 Fit Aerobic – 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

Vystavující: Jiří a Marie Durdíkovi
Název výstavy: Jarní pohlazení II.  
(fotografie z jižní Moravy)

2.–27. 6. 2022
Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Otevřeno: po a st: 8:00–17:30 hod.,  
út, čt: 8:00–15:30, pá: 8:00–14:00 hod.

VÝSTAVA NA RADNICI

Křejpského 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 červnu nabízíme následující kurzy:
 úterý 18:00–19:00 Fit Dance
Na kurz je třeba registrovat se na telefonním 
čísle 777 485 939 nebo na e-mailu alena.lan-
gova@mezi-domy.cz, počet míst je omezen. 
Cena lekce je 100 Kč/osoba, každá desátá lek-
ce zdarma.
AKCE V ČERVNU
 Čtvrtek 2. 6. budou komunitní centrum 
i kavárna po celý den pro veřejnost uzavřeny 
z důvodu konání akce pro seniory.
 sobota 11. 6., 10:00–15:00 – tradiční 
DĚTSKÝ BLEŠÁK
Děti se dopoledne stanou na 2 hodiny prodejci 
svých hraček, knížek a drobností. Poplatek za 
prodejní stůl 50 Kč. Registrace prodejního sto-
lu na telefonním čísle 777 485 939 nebo na 
e-mailu alena.langova@mezi-domy.cz. Počet 
míst je omezen. Kavárna komunitního centra 
bude otevřena v čase 10:00–15:00. V této 
době bude možné zakoupit občerstvení.
Sledujte náš facebook a instagram. Budeme 
tam vkládat bližší info o aktuálním provozu 
a programu KC. Stále pro vás každý den připra-
vujeme sladké i slané dobroty a teplou polévku. 
Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Pokračujeme v objednávání a výdeji mléčných 
výrobků. V našich prostorách nabízíme mož-
nost rodinného posezení nebo rodinné oslavy, 
více info na daniela.viltova@mezi-domy.cz
Váš tým KC Mezi Domy

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY
kou a za 20 korun. Přihlášky budou v klubu 
nebo na vyžádání u terénních pracovníků.
 18. 6. ZÁVĚREČNÝ TURNAJ LIGY  
FÉROVÉHO FOTBALU 
V rámci Ligy férového fotbalu proběhne závě-
rečný turnaj ve fotbale s ostatními pražskými 
týmy. Pokud máš obavu, že to neumíš, přijď 
na zájmovku „férový fotbal“, kde trénujeme. 
Akce je zdarma a s přihláškou. Přihlášky bu-
dou v klubu nebo na vyžádání u terénních 
pracovníků.
 29. 6. KOUPÁK
Blíží se letní prázdniny. Pojď se s námi vypra-
vit na nedaleké koupaliště. Čeká nás spousta 
vodní zábavy. Akce je s přihláškou a za 30 ko-
run. Přihlášky budou v klubu nebo na vyžádání 
u terénních pracovníků. 
TÉMA MĚSÍCE: „MŮJ BURGER“
V rámci akčních týdnů se zaměříme na sebe. 
Jak si zachovat zdravého ducha a zdravé 
tělo sestavením vlastního burgera. Prostřed-
nictvím herních postav, her, filmů, programů 
a diskuzí.
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají 
každý den od pondělí do čtvrtka v čase 
17:00–18:00, zdarma. Pondělí: filmový klub, 
úterý: vaření, středa: jugger, čtvrtek: férový 
fotbal.

Církev bratrská  
v Praze 4 Jižní Město
e-mail: kostelna@kostelna.cz
www.kostelna.cz 
PROGRAM KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ v 10:00: boho-
služba pro každého napříč generacemi – pre-
zenčně i online.
BABYKLUB: prostor pro setkání rodičů 
a dětí do tří let. Sledujte náš web.
KLUB SENIORŮ: povídání při kávě a duchov-
ní zamyšlení. Otevřené setkání pro seniory 
nejen z Jižního Města. 1x týdně v pátek 
v 9:30.
LEt's GO klub: zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát se stavebnicemi LEGO®. 
Vstup volný. Jednou měsíčně, 10. června od 
17 hodin.
NOC KOSTELŮ s bohatým programem. 
10. června od 17 hodin.
ROZHRANÍ. Literárně-hudební pásmo Deli-
cie Nerkové v podání divadélka Verva s kla-
vírním doprovodem. 14. června v 18:30.
Více na www.kostelna.cz

KOSTELNA

dové. Slyšet pohromadě několik harf je velká 
zvláštnost. 
19.00–20.00 Sváťovo divadlo pro děti – Klasic-
ké loutkové pohádky pro děti
20.00–20.40 Komentovaná prohlídka
20.45–22.00 Na víno s kaplanem (Café Terezie)
22.00–22.10 Požehnání Jižnímu Městu 
Po celý večer možnost navštívit Café Terezie, 
udělat si kvíz o J. A. Komenském, příležitost 
k duchovnímu rozhovoru nebo možnost po-
prosit o modlitbu, možnost ztišení a zapálení 
svíčky před oltářem v kapli. 
Kostel sv. Františka na Chodově
18.00–18.35 Mše svatá
19.00–22.00 Otevřený kostel 
Prohlídky kostela, výstup na věž, možnost tiché 
modlitby nebo duchovního rozhovoru, hudební 
program a malé občerstvení.
19. 6. 15.00–18.00 Tančírna s kapelou Hvězd-
ný prach. Vstupné pro jednotlivce 80 Kč, pro 
pár 150 Kč. Otevřená Café Terezie.
22. 6. 18.30 VERNISÁŽ výstavy CEREBRUM. 
Krom krásných fotografií se můžete dozvědět 
více o možné pomoci pro lidi, kteří utrpěli trau-
matické poranění mozku. A to jak pro ně, tak 
pro rodinné příslušníky. 
Od 20. 6. je možné se přes webový formu-
lář přihlašovat k výuce náboženství pro další 
školní rok. www.kcmt.cz 



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 

Červnové teplé počasí a pár romantických příběhů, které nabízíme z čerstvě zakou-
pených knih, jistě potěší naše čtenářky. I milovníci detektivek a napínavých thrillerů 
si vyberou, ať už od ověřených autorů zahraničních (D. Silva, B. Minier), nebo domá-
cích (M. Klevisová). Možná někoho zaujme víc Velkolepý Modigliani – záleží jen na 
vašem výběru. Přijďte si vybrat četbu na léto přímo v regálech naší knihovny nebo 
si udělejte procházku k výdej- nímu okénku. Připomínáme, že 
v průběhu července a srp- na bude knihovna otevřena 
každou středu. 
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Pozvánky do KC Zahrada

Kino klub Zahrada – Až zařve lev
6. 6. / 19.00 
Nenechte si ujít jihoměstskou premiéru 
unikátního dokumentárního filmu!
„Jaké to je vyššímu smyslu obětovat svůj 
život a hořký nevděk pocítit ještě po 700 
letech…“
V bezčasí Dantova očistce se potkáva-
jí dvě významné postavy českého stře-
dověku – král Přemysl II. Otakar a zapo-
menutý cestovatel, mnich Odorik, který 
jako první Evropan spatřil Tibet. Výmě-
nou za popis cesty do východních zemí 
světa přiměje slavného krále složit účet 
za svoji vládu plnou úspěchů, ale i proher. 
Brzy zjišťuje, že oba mají nečekaně mno-
ho společného.
Originální středověká road movie vás 
provede českým královstvím v době nej-
většího územního rozmachu a připome-
ne, že problémy řešené ve středověku 
jsou aktuální i v naší době. Ať je to to-
lerance k odlišným kulturám, plagiátor-
ství nebo fake news. Na základě dlou-
holetých rešerší a spolupráce s předními 
českými i zahraničními odborníky se se-
známíte s unikátními a pozapomenutými 

historickými artefakty připomínající-
mi nadčasovost génia přemyslovského 
rodu. Hlas historickým osobnostem pro-
půjčili František Němec, Igor Bareš a Da- 
niela Kolářová. Natáčelo se v ČR, v Itálii, 
Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku 
a Slovinsku.
Po projekci následuje debata s režisérem 
a hrdým obyvatelem Prahy 11 Janem 
E. Svatošem.

Venkovní komunitní akce – Grilování bez hranic VIII
16. 6. / 16.00–20.00 
Letošní první grilování bude věnováno 
Ukrajině. Zváni jsou všichni jihoměstští 
obyvatelé a Ukrajinci, kteří našli útočiště 
před válkou v naší městské části. Těšit 
se můžete na pestrý program pro děti 
i dospělé. Nebudou chybět hry, výtvarná 

dílna, hudba, tanec, pochoutky z gri-
lu i ochutnávka ukrajinské kuchyně. Na 
místě bude přítomna ukrajinsky mluvící 
terénní pracovnice z organizace InBáze 
z.s., která nabídne pomocnou ruku při ře-
šení problémů UA uprchlíků. 

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  
realita. Cestujte z knihovny po oceá- 
nu či vesmíru. Přihlásit se je možné 
v dětském oddělení nebo po telefo-
nu 770 130 258. Akce probíhá v dět-
ském oddělení, 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 – Interkul-
turní klub. Pro děti migranty od 11 do 
14 let a jejich české kamarády. Procvi-
čování češtiny. Pořádá Inbáze.
 Čtvrtek 9. června od 16 hod.
Pozor, ne v klubovně, ale u Milíčov-
ského dvora. (Pohodlně dostupný, mj. 
od zastávky autobusu 213 Horčičko-
va.) Na procházce u Milíčovských ryb-
níků odemkneme léto a PhDr. Jiří Bar-
toň připomene místní historii. Někdo 
pak posedí v lesoparku, jiný možná 
sám vyrazí dál.
 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. Pojďte dohnat učení do 
knihovny. Vstup zdarma 
 Každý pátek 14:30 – Virtuální rea- 
lita. Cestujte z knihovny po oceánu či 
vesmíru. Přijďte s námi objevit kouz-
lo virtuální reality! Přihlášky v dět-
ském odd. nebo na tel.: 770 130 258. 
Vstup zdarma 
 Pátek 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.
10:00–12:00 – Léto s elektronickou 
čtečkou knih. Chtěli byste si čtečku 
půjčit, vyzkoušet nebo s ní jen pora-
dit? Přijďte k nám na Opatov! 
 Pondělí 6. 6., 15:00–17:30 – Po-
hádkové babičky. Přijďte si s dětmi 
poslechnout pohádkovou čtecí ba-
bičku do dětského oddělení pobočky 
MKP na Opatově a na chvíli zažít krá-
su mezigeneračního setkávání a udě-
lat si vzájemně radost.
 7. 6., 10:00 – Scrabble 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

DIVADLO – SCÉNA DIVADLA NA JEZERCE 
16.–23. 6. / 20.00 
Divadlo pod hvězdnou oblohou v kuli-
sách Chodovské tvrze nabídne jedinečný 
kulturní zážitek. Na divadlo se sjíždějí di-
váci z různých koutů České republiky. Vý-
běr těch nejlepších inscenací z repertoá-
ru Divadla Na Jezerce. 

KONCERT – Pavel Šporcl – Paganiniana
28. 6. / 20.00 
Paganiniana v podání houslového vir-
tuosa Pavla Šporcla poprvé na Chodov-
ské tvrzi! Program navazuje na poslední 
natočené album v roce 2020 a obsa-
huje nejlepší skladby pro sólové housle 
v historii. První polovina koncertu je vě-
nována Paganiniho vrstevníkům. Slavík 
byl právem nazýván Český Paganini, 

Ernstova Poslední růže patří k vrcholům 
houslové technické obtížnosti. Sklada-
telé 20. století v druhé polovině koncer-
tu vyjadřují nejen názvy skladeb, ale i je-
jich obsahem inspiraci Paganinim. Jsou 
jím ovlivněny i Šporclovy Variace na pí-
seň Kde domov můj. Koncert se koná na 
nádvoří. 

VÝSTAVA – UMĚNÍ JE ABSTRAKCE 
15. 6. – 24. 7.  
Obrazy, kresby, grafika, sochy
Vladimír Boudník, Václav Boštík, Hugo 
Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Jan 
Kubíček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, 
Adriena Šimotová, Miloš Urbásek, Ka-
rel Trinkewitz, Jiří Vaněk, Jaroslav Vožni-
ak. Abstraktní umění je styl moderního 
výtvarného umění postrádající konkrét-
ní figury, objekty a detaily. V galerii Cho-
dovská tvrz se představí výčet těch nej-
známějších autorů, kteří ve své tvorbě 
dospěli k abstrakci. Byl to jejich celoživot-
ní proces. Ve svých počátcích většinou 
prošli realistickým obdobím. Definovat 

abstraktní umění není snadné, jde o in-
dividuální a různorodý směr. Abstrakci 
můžeme rozdělit na dva hlavní proudy. 
V prvním případě díla vychází z linky, jako 
to vidíme u Zdeňka Sýkory, nebo ve dru-
hém jde o vyabstrahovanou realitu, napří-
klad pozdější dílo Josefa Šímy.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

Leoš Suchan: KRAJINA PAPÍRU

6. 6. – 1. 7. 2022 | Opatovská 1754 /14, Praha 11

Výstava Leoše Suchana (*1989), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, představuje sérii 
pláten z posledních měsíců, ve kterých se zaobírá otázkou prostoru a objemu. Autor pracuje tradiční 
technikou olejomalby a po vzoru barokních malířů využívá ve svých dílech teplý kolorit, díky kterému 
dosahuje jemnější formy zobrazení. Autor znázorňuje každodenní objekty. Ve svých hyperrealistic-
kých malbách klade důraz na detail, jeho výklad však může být víceznačný a za zdánlivou všednos-
tí tušíme vnitřní rozpor. Suchanovy obrazy na jedné straně ukazují viditelnou skutečnost, na straně 
druhé se autor nebojí absurdit a paradoxů. Více než na příběh klade důraz na formu, struktury a ba-
revnost, protože věří, že to je právě to, co dovede působit na city a dát impuls imaginaci. 

Vernisáž výstavy se uskuteční 6. 6. 2022 od 19.00 hodin ve foyer pobočky Opatov. 
V úterý 21. června proběhne od 17.00 komentovaná prohlídka výstavy s autorem.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
HRA NEZNÁ HRANIC

Příměstský tábor pro děti všech národ-
ností je letos inspirovaný hrou a dět-
skými hračkami a všemi věcmi, i těmi 
na pohled úplně nejobyčejnějšími, s ni-
miž si můžeme hrát – objevovat hru 
a hravost v nás. Fantazie nezná hra-
nic, a proto se díky divadlu, tanci, 
sportu a výtvarným aktivitám vydá-
me na výzkumnou cestu do vysněné-
ho hračkářství. Pohádková táborová 
hra nám navíc otevře svět, ve kterém 
vítězí respekt a dobro nad předsudky 
a zlem. Týdenní program plný her, po-
hybu, tvoření a poznávání vedou zku-
šení bilingvní lektoři se zaměřením na 
kreativní pedagogiku, dramatickou vý-
chovu a pohyb. Tábor s již šestiletou 
tradicí povede MgA. Hana Strejčková 
a Bc. Filip Novák a spolupracovníci. 

Tábor je určen všem veselým, kama-
rádským a samostatným dětem ze 
všech koutů světa. 
Požadavky: 
samostatnost a vstřícný vztah ke sku-
pinovým aktivitám. 
Pro koho? 
Pro české děti a děti cizince od 6 do 
12 let
Kdy? 
od 22. do 26. 8. 2022 od 9 do 16 h.
Kde? 
Kulturní centrum Zahrada, Malenická 
1784, Praha 11
Za kolik? 
Program a lektorské vedení zdarma; 
spoluúčast rodičů na nákladech na 
stravování 700 Kč
Maximální kapacita: 
10 českých dětí a 20 dětí cizinců
Info: ivana.jirovska@kczahrada.cz 

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva vni-
tra v rámci programu Integrace cizinců na lo-
kální úrovni.
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Skládáme Váš volný čas ... www.ddmjm.cz

HLEDÁME
LEKTORY/KY
Hledáme lektory/lektorky 
pro pravidelnou zájmovou činnost 
ve školním roce 2022/2023:

parkour - sportovní a pohybové kroužky - 
gymnastika - kondiční trénink - lezení na 
umělé stěně - angličtina - informatika -
vex robotika - tanec pro předškoláky -
zumba - klávesy - kytara - flétna -
výtvarka - keramika - řemeslné studio ...

… ale budeme rádi za každý Váš návrh, 
který rozšíří možnosti nabídky naší 
organizace.

pridejseknam.ddmjm.cz

MUFLOUN

-NA DIVOKÉM ZÁPADĚ-

11. 6. 2022

KUNRATICKÝ LES

RODINNÁ DOBRODRUŽNÁ HRA, 
NA KTERÉ SI VYZKOUŠÍTE 

TÁBOROVÉ ČINNOSTI

www.mufloun.ddmjm.cz

HURÁ PRÁZDNINY
STŘEDA I 8. 6. 2022 I 14.00-19.00

DDM JM, ŠALOUNOVA - ZAHRADA

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

rc mini-z
tvořivá dílna

zóna pro nejmenší
malování na obličej

otevřené lekce skateboardingu
vystoupení dětí z kroužků DDM JM

otevřená herna stolního tenisu
skákací hrad a skluzavka

laserová střelnice
hry a soutěže
lukostřelba
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Po dvou letech nejistoty mají 
lidé opět chuť naskočit do 
auta nebo letadla a  vyrazit na 
tu správnou letní dovolenou. 
Kromě těšení a  chuti po no-
vých dobrodružství je potřeba 
myslet také na svoje zdraví. 
Nemusíte si zabalit celou svoji 
domácí lékárnu. Jestliže chcete 
cestovat chytře, rádi vám s  vý-
běrem potřebných věcí pora-
díme.

Ještě, než začnete bezmyšlen-
kově plnit svoje zavazadlo dez-

infekcí a  prášky proti nevolnosti, 
zamyslete se, co skutečně potře-
bujete. Kam vyrážíte? Do pohodl-
ného hotelu, nebo na trekking do 
hor? Máte na něco alergii? Cestují 
s  vámi i  děti? Užíváte pravidelně 
nějaké léky?

Nejdříve si připravte pevnou 
tašku na zip jako lékárničku 
a  můžete přihazovat důležité 
položky. Začněte třeba dezin-
fekcí – od antibakteriálních gelů, 
antiseptických roztoků až po či-
sticí ubrousky. Jejich použití je 
univerzální. 

Proti sluníčku se určitě chraň-
te opalovacím krémem. Pokud se 
spálíte, budete rádi, že nemusíte 
shánět bílý jogurt, protože si s se-
bou v  lékárně pořídíte chladivý 
gel s obsahem panthenolu. Jestli 
se chystáte do přírody, mějte po 
ruce různé ochrany proti hmyzu, 
jako například repelenty. Nohy 
po celodenním chození vám zase 
poděkují za náplasti.

Nenechte si zkazit dovolenou 
ani nevolností. Přibalte si účinný 
lék na žaludeční potíže nebo pro-
ti průjmu, preventivně je vhodné 

užívat také laktobacily. Důležitou 
položkou v  lékárničce je také lék 
na bolest hlavy, svalů či kloubů. 
Alergici musí myslet na svoje 
antihistaminika a první pomoc při 
projevech alergické reakce – nos-
ní sprej nebo oční kapky. 

Není radno také zapomínat 
na celosvětovou pandemii covi-
du-19. Sledujte povinná opatření 
v cílových zemích. Nic ale nezka-
zíte balením ochranných roušek 
nebo respirátorů, pokud se chys-
táte do letadla nebo do turisticky 
exponovaných oblastí. 

Cestovní lékárnička od Pharmacentrum: Poradíme, co vám nesmí chybět!

P Ř I J M E M E  O B S L U H U
D O  R E S TA U R A C E

Květnové nám. 53  |  252 43 Průhonice  |  +420 220 188 624  |  www.palomapruhonice.cz

Bližší informace na e-mailu martin.kolar@palomapruhonice.cz.

PAL_inzerce_188x30_restaurace_2022.indd   1PAL_inzerce_188x30_restaurace_2022.indd   1 23.05.2022   10:5523.05.2022   10:55
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Alois Eliáš byl popraven 19. 6. Pamětní deska 
na domě v Praze 6, Fetrovská 4/ 1447. Foto: 
Jiří Bartoň

Část jednoho ze seznamů odsouzených k smrti. Soukr. sbírka, sken originálu.

Ach, k čemu mi je bohatství, 
když jsem pozbyl svého syna? K čemu mi je zdar při sháňce po penězích, 
k čemu povolnost vznešeného krále, když nemám, koho bych uvedl v držení 
svých statků? Kdybych počítal své jmění, mohl bych od svítání do sou…

Tak lká pražský středověký patricij ve 
Vančurových Obrazech z dějin národa 
českého, když mu byl zavražděn syn. Jde 
o poslední autorem zkontrolované řádky 
nikdy nedopsaného díla. Nacisté po pádu 
Reinharda Heydricha hned 29. května 
1942 s rozmyslem vybrali z nově zadrže-
ných rukojmí obecně ctěného spisovatele 
a dali ho spolu s dalšími zastřelit. 

Jméno Vladislava Vančury hřmělo v roz-
hlase i v tisku na začátku dlouhého se-
znamu popravených. Seznam se kaž- 
dým dnem prodlužoval. Nacismus vzros-
tl vedle fašismu na hnojivu nacionali-
smu a rasismu. Samolibě „nadřazení“ 
si osvojili zbabělé středověké zabíjení 
velkého počtu bezbranných ze msty za 
smrt jedince z vlastních řad. Přehledy 
popravených se staly téměř denní sou-
částí stránek tisku. V Praze výstřely zně-
ly na kobyliské vojenské střelnici.

Lidice jsou v krajině i na mapách dobře 
umístěny. Byl to tenkrát od nacistů pro-
myšlený tah, když lidnatá obec zmizela 
z povrchu země. Včetně hrobů a hřbi-
tova. Šířily se těžko uvěřitelné zprávy 
o osudu Lidických. Bestie pomstychti-
vosti stejně zničila ves Ležáky.

Zveřejňovaných seznamů popravených 
přibývalo. Odsuzovalo se, za co to je-
nom v nacistických představách šlo. 

Mnohé Čechy nemohla minout nejhlub-
ší úzkost a obavy o sebe i všechny blíz-
ké. Naši výsadkáři padli v boji s přesilou 
v pražské Resslově ulici, v kostele čes-
ké pravoslavné církve a v jeho kryptě. 
Stále se popravovalo. Dne 1. července 
v 19:30 hodin byli v Kobylisích zastře-
leni manželé Anežka a František Hejp- 
líkovi, bydlící v Chodově u Prahy v čp. 
532. (Jejich památku oživil před lety Mi-
loš Fric z našeho Kruhu přátel historie. 
Pomohl mu Tomáš Krákora ze státního 

archivu v Dobřichovicích u Prahy.) Někte-
ré ulice Prahy 11 připomínají další obě-

ti válečných let a nejsou tím ještě míně-
ni zemřelí ze dnů Pražského povstání. 
V českých zemích za zbývající roky války 
přibylo mnoho zavražděných lidí. A zni-
čených míst. Byla Ploština, Javoříčko, 
Velké Meziříčí a jiná, různé samoty, há-
jovny… Lidice zůstaly v čele téhle smut-
né paměti. Jako skutečnost i jako sym-
bol veškeré té nenávisti, ale i vzdoru. Za 
podpory z mnoha míst světa také znovu 
povstaly… 

Letošní jaro se už mění v léto. Opět je 
u Milíčovských rybníků „odemkneme“. Ve 
čtvrtek devátého června vyjdeme v šest-
náct hodin od Milíčovského dvora. Dvůr je 
dobře dostupný procházkou ulicemi třeba 
od zastávky autobusů MHD Horčičkova. 

Po „odemknutí“ někdo možná sám vyrazí 
dál, jiný posedí v lesoparku. 

V sobotu 2. července vyjdeme v 10 ho-
din od Staroměstské mostecké věže na 
dopolední procházku. Na Karlově mostě 

si připomeneme vznik nejstarší literatu-
ry v jazyce srozumitelném předkům. A že 
Praha je krásná a česká. Na Staroměst-
ském náměstí za poledne uctíme květy 
oběť Jana Husa a Jeronýma Pražského 
pro pravdu života. 

Sebeobětavé příklady z jiných staletí zní 
zdaleka. Jsme samí nesmírně jedineč-
ní jedinci, jakoby obdaření pouze právy. 
A mnozí touhou užít je beze zbytku. Tvo-
říme ovšem příliš velký houf. Neobejdeme 
se bez symbiózy, bez převzetí dílu vzájem-
né odpovědnosti. Uchovejme úctu k těm, 
kdo si to v minulosti uvědomovali silněji 
než okolní většina.

 Jiří Bartoň

První třída lidické školy 2. 6. 1942. Z expozice Státního oblastního archivu v Praze a SOkA v Kladně 
r. 2012 v Archivním areálu na Chodovci. Foto: Jiří Bartoň
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První obyvatelé Jižního Města se do nových bytů mohli stěhovat 
v polovině roku 1976 a v září téhož roku šly jihoměstské děti 
do první školy, která zde vznikla. Nezůstalo u jediné, postupně 
vyrůstaly další, mezi nimi i naše Základní škola Donovalská.

V letošním roce tomu už bude 40 let, co 
se poprvé otevřely brány školy. Své prv-
ní žáky uvítala naše škola při slavnost-
ním otevření 1. září 1982. Ve 22 třídách 
se začalo učit celkem 646 žáků. Se za-
bydlováním sídliště se škola rychle roz-
růstala a brzy bylo patrné, že její prosto-
ry nebudou pro silné populační ročníky 
stačit. Po dvou letech se tak otevírala 

další budova, tzv. přístavba s dalšími 
učebnami.

Ve školním roce 1987/88 dosáhla ško-
la maximálního počtu 1338 žáků. Po-
čet dětí se pak pozvolna snižoval, ale do 
roku 1992 neklesl pod tisíc žáků. V sou-
časné době má škola 753 žáků, kteří se 
učí ve 32 třídách.

V r. 1990 nastoupil do funkce ředite-
le Mgr. Pavel Dittrich, který se význam-
ně zapsal do historie školy a zasloužil se 
o to, že se žáci i učitelé dobře ve škole cí-
tili a cítí, a zároveň jsme školou, která po-
skytuje kvalitní vzdělání. Během let 2004 
až 2006 proběhla velká rekonstrukce, 
škola dostala nový kabát a změnila se 
zvenku i uvnitř téměř k nepoznání. Po-
stupně docházelo ke stálému zlepšová-
ní materiálního a technického vybavení, 
byla modernizována školní kuchyně a jí-
delna, velmi dobrým se stalo sportovní 
zázemí školy.

Od školního roku 2007/2008 se začalo 
učit podle školního vzdělávacího progra-
mu „Mosty k vědění“.

V letošním, jubilejním školním roce pře-
vzal vedení školy Mgr. Tomáš Marek. 
Nadále jsme školou s klidnou, tvořivou 
atmosférou, stabilním pedagogickým 
sborem a zodpovědným přístupem ke 
vzdělávání dětí.

Naše narozeniny oslavíme školní AKA-
DEMIÍ, která se bude konat 16. června 
2022. Zveme všechny přátele školy, bý-
valé učitele a žáky, přijďte se podívat!

 Mgr. Zdeňka Manochová

Letní odstávky teplé vody v Praze 11
Pražská teplárenská soustava potřebu-
je pro svůj efektivní provoz údržbu sto-
vek kilometrů potrubí, kterými je zákaz-
níkům dopravována tepelná energie. 
V letošním létě proběhne na této síti 
řada důležitých revizí a oprav, které ne-
lze provádět za plného provozu a které 
jsou nevyhnutelné pro celoroční bezpro-
blémové vytápění a dodávky teplé vody.

Pražská teplárenská se omlouvá za do-
časné snížení komfortu pro některé 

obyvatele a omezení dodávek v místě 
odstávek.

Termíny pro konkrétní odběrná místa 
Pražská teplárenská rozesílá formou 
dopisu na smluvní odběratele, tedy na 
vaše SVJ, BD, kde naleznete přesné in-
formace o odstávkách ve vaší ulici. 

Denně aktualizované informace o let-
ních odstávkách najdete vždy na webu 
Pražské teplárenské www.ptas.cz.

Letní odstávky proběhnou v uvedené 
ulici, oblasti nebo její části:
25.–26. 8. Košík, Jižní Město II,  
Jižní Město I. 

Tento rozpis je orientační. V rámci jed-
notlivých městských částí mohou pro-
bíhat také individuální lokální odstávky. 
O přesných termínech Pražská tepláren-
ská včas písemně informuje své smluv-
ní odběratele. Více informací na webu 
www.ptas.cz.

Naše škola má 40. narozeniny

Blokové čištění
14. 7. – 7. května (úsek K Dubu – Skřivanova), K Dubu, K Remízku, Ke sv. Izidoru 1. polovina, Malebná (úsek K Remízku – Ke 
sv. Izidoru), Medkova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru), Na Sádce, Saudkova, Skřivanova, Švabinského (úsek K Dubu – Ke 
sv. Izidoru), V Benátkách, Verdiho, Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru)
16. 7. – Hráského parkoviště (NN 4466), Krejnická parkoviště (NN 4399), Metodějova parkoviště (NN 3338), Vojtíškova 
parkoviště (NN 4465 – naproti OC Slunečnice) 
21. 7. – 7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem), Ke sv. Izidoru 2. polovina, Lažanského, Malebná (úsek Ke sv. Izidoru – 
slepý konec), Medkova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem), Nad Lomy, Pod Vodojemem, Švabinského (úsek Ke sv. Izidoru – 
Pod Vodojemem), U Kolonie, V Lomech, Zakouřilova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem)
23. 7. – Benkova parkoviště (NN 4420), Malenická – (KC Zahrada) parkoviště, Vojtíškova parkoviště (NN 3354 prostřední), 
Výstavní parkoviště (NN 1622 pod čerpací stanicí SHELL), Zdiměřická parkoviště (NN 3340) 
28. 7. – Dobrovolského, Donovalská (úsek Ke Stáčírně – Brechtova), Ke Skále, Nedbalova, Pištěkova, Rujanská, Šperlova, 
Švecova, Volkovova, Vycpálkova 
4. 8. – Dunovského, Hejplíkova, Kazimírova, Klecandova, Kolmistrova, Kryštofova, Mirošovská, Mokrá, Nad Pahorkem, 
Pacajevova, Starobylá, Stýblova, U Rybářství, U Transformační stanice, V Opatově, Vápeníkova, Wagnerova, Za Rybářstvím, 
Zimákova 
30. 7. – Brandlova parkoviště (NN 3822), Gregorova parkoviště (NN 3851), Kaplanova – Kloknerova NN 4397, Plickova 
parkoviště (NN 1621)
11. 8. – Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská), Čenětická, Divišovská, Hněvkovského parkoviště NN 2817, 
Chodovecká náměstí, Obrovského, Šternovská, U Nové dálnice, U Stojanu, Zastrčená
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taekwon-do itf Mistrovství Evropy 2022
Naše škola Ge-Baek Hosin Sool je největší oddíl Taekwon-
-do v Česku a pyšní se dlouholetými úspěchy na českých 
závodech. Trénujeme všude po republice, sídlíme ale právě 
v Praze 11 v ZŠ Campanus – dojíždí sem i mnoho našich mi-
mopražských reprezentantů. Právě i díky podpoře Prahy 11 
jsme skrz státní reprezentaci na mistrovství vyslali 9 závod-
níků. Letos se konaly první velké mezinárodní závody v Taek-
won-do ITF Mistrovství Evropy 2022 v Poreči v Chorvatsku 
26. 3. – 2. 4. Skvělý výkon předvedl Matěj Mišovic, když v indi-
viduálních disciplínách vyhrál 1. místo v technických sestavách 
a sebeobraně. Ve finále sestav se potkal s Markem Pavlasem, 
ten si odvezl stříbro, a Česko obsadilo první dvě místa. Chtě-
li byste si také zacvičit? Přihlásit se můžete kdykoliv během 
roku. Přijďte za námi do našeho taekwon-do centra v ZŠ Cam-
panus. Tréninky máme každý den. Přesné časy a více info web 
tkd.cz.
 Anna Krbcová 

Český lakros na mezinárodní scéně
Čeští lakrosisté se kvalifikovali na MS 2023 v San Diegu
Na začátku dubna (11.–16. 4.) proběhla v polské Wroclavi ev-
ropská kvalifikace pro nadcházející mistrovství světa – a český 
tým u toho nemohl chybět. Reprezentace se připravovala pod 
vedením hlavního trenéra Briana Witmera. Finální výběr pro-
běhl 5. dubna a dostalo se do něj hned 5 hráčů v lize hájících 
barvy Jižního Města. Český tým měl ve své skupině C přiděle-
ny soupeře z Norska, Portugalska, Polska a Řecka a všechny 
zvládl porazit – postupně 8:4, 21:0, 5:4 a 14:5. Následoval 
poslední zápas s vítězem skupiny D – Nizozemskem, kdy už 
vlastně o moc nešlo, ale i ten zvládli Češi vyhrát 11:8. Kvalifi-
kovali se bezpečně na mistrovství světa, které proběhne příští 
rok v červnu v San Diegu, a my budeme doufat v co nejhojněj-
ší zastoupení hráčů Jižního Města ve výběru.
Ženský výběr čeká MS a Světové hry
Na přelomu června a července (29. 6. až 9. 7.) čeká ženskou 
lakrosovou reprezentaci světový šampionát v USA (Towson, 
Maryland), na který následně navážou Světové hry v Birmin-
ghamu. Ženský tým se připravuje pod vedením Adama On-
dráčka (ligový trenér Jižního Města) a do finálního výběru 
se dostalo hned 6 našich hráček. Na posledním mistrovství 
světa skončily Češky deváté, na mistrovství Evropy čtvrté – 
i díky tomu dostaly pozvánku právě na Světové hry. Ty se na 
rozdíl od MS odehrají podle pravidel tzv. olympijského „šest-
kového” lakrosu („Sixes”), který sjednocuje pravidla mužské-
ho a ženského lakrosu. Holkám budeme moc fandit a těšit se 
na napínavé zápasy! Ty budou ke zhlédnutí i online – sledujte 
facebook SK Lacrosse Jižní Město, kde aktuální info sdílíme.Letní florbalové příměstské kempy

Florbalový klub FLORBAL CHODOV působící v městské čás-
ti Praha 11 pořádá v letních prázdninových měsících pro své 
hráče i volné zájemce z řad dětí a mládeže (ročníky 2009–
2016) „Letní příměstské kempy“ ve třech červencových ter-
mínech (11.–15. 7., 18.–22. 7., 25.–29. 7.). Na těchto kem-
pech zažijí děti nejenom vše, co je spojené s florbalem, ale 
i bohatý doplňkový program s dalšími míčovými a kolektivní-
mi sporty, základní atletickou a pohybovou průpravu, půlden-
ní výlet, společenské hry, speciální semináře a akce. Celým 
týdnem provází hráče tematická HRA se speciální odměnou. 
Samozřejmou součástí je společný oběd, odpolední svačina 
a pitný režim. O děti a mládež se starají kvalifikovaní licenč-
ní trenéři. Zájemci zjistí ještě potřebné informace na webu  
florbalchodov.cz v sekci KEMPY.

Borcům děkujeme
V sobotu 16. dubna 2022 se v Jihlavě konal 30. ročník Ote-
vřeného mistrovství České republiky v bench-pressu mužů, 
žen, dorostu, juniorů a masters. Jednalo se o soutěž s vy-
bavením. Oddíl Powerlifting TJ JM Chodov vyslal hned 3 své 
členy. První nastoupil v kategorii masters I. Vlastimil Zeman 
v kategorii +120 kg. Vlasta měl svoji premiéru a ukázal, že 
i když člověk začíná soutěžit až ve věku masters I, na výko-
nu a úrovni to rozhodně neubírá. Se svým výkonem 190 kg 
obsadil v početné konkurenci krásné 5. místo. V kategorie 
open nás reprezentoval náš zkušený Jirka Nový. V katego-
rii do 93 kg s výkonem 185 kg skončil na 7. místě. Důležité 
je zmínit, že Jirka soutěžil raw mezi soutěžícími s vybavením 
– equipped (soutěžící s vybavením mají speciální podpůrné 
dresy, které pomáhají zvednout silový výkon na dané disci-
plíně v rozsahu 30–80 kg). V nejmladší kategorii juniorů nás 
reprezentoval Denis Peroutka, který v kategorii do 74 kg ob-
sadil 1. místo. Velké poděkování patří našemu zkušenému 
soutěžícímu Jakubovi Daňkovi, který tentokrát převzal nejná-
ročnější funkci, a to funkci trenéra. Těšíme se na další skvě-
lou reprezentaci

 Powerlifting TJJM Chodov

RIDE FOR SKATEPARK
V neděli 19. června se uskuteční od jedenácti hodin skateboar-
dová akce s názvem RIDE FOR SKATEPARK v areálu Kupecké-
ho u Modré školy. Celá akce je iniciativou skupiny Skatepark Jižní 
Město a naším záměrem je podpořit výstavbu skateparku. Na 
místě se bude možné seznámit s vývojem podaných projektů 
realizace skateparku od návrhů po současnost. Součástí eventu 
bude skate jam o věcné ceny od sponzorů, skate školička, bike 
exhibice, aggresive inline exhibice a možnost vyzkoušení surf-
skate. Zveme proto širokou veřejnost a příznivce adrenalinových 
sportů napříč generacemi na odpoledne ve znamení skateboar-
dingu na Jižním Městě. 

24.–25. 6. 2022
30.–31. 8. 2022, 

vždy 13–19 hodin
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SK Lacrosse Jižní Město, z.s. 
Zaměření: boxlakros, fieldlakros, ženský 
lakros, interkros, u mladších dětí sportov-
ní přípravka.

Tréninky organizujeme pro děti od 6 let 
až po dospělé kategorie mužů i žen. Pro-
bíhají různě podle typu lakrosu a věkové 
kategorie ve sportovní hale při ZŠ Květ-
nového vítězství 1554 (boxlakros – junio-
ři i muži, juniorky ženského lakrosu), v tě-
locvičně ZŠ Květnového vítězství 1554 

(interkros) a na sportovišti AFK Šeberov 
(ženský lakros – juniorky i ženy, fieldla-
kros – junioři i muži).

Lakrosový klub Jižní Město (dále LCJM) 
byl založen v roce 1989 a v současnosti 
má přes 300 aktivních členů organizova-
ných do jednotlivých týmů juniorských ka-
tegorií, mužů a žen. Týmy pravidelně ob-
sazují přední příčky v tuzemských ligách 
a vyjíždí na mezinárodní turnaje. Hráči 

a hráčky z řad LCJM pravidelně reprezen-
tují ČR na světových i evropských šam-
pionátech. Letos v dubnu se muži kvali-
fikovali na fieldlakrosové MS 2023 v San 
Diegu, v létě je čeká boxlakrosové ME 
v Hannoveru, ženy se dostaly na Světo-
vé hry a MS 2022 v USA a junioři poje-
dou na fieldlakrosové MS U21 v Irsku. 
V létě organizujeme týdenní soustředě-
ní pro děti.

Nábor nových členů probíhá celoročně, 
na začátku můžeme zapůjčit potřebné 
vybavení.

Kontaktní osoba: 
Jakub Nováček – šéftrenér mládeže: 
Tel.: 604 133 320
E-mail: info@lcjm.cz / nabor@lcjm.cz
Web: www.lcjm.cz

SANG, z.s. (Sport academy new generation) 
Zaměření: sportovní aerobik, rekreační  
aerobik, parkour, kruhový trénink, taneční 
průprava, pohybová průprava pro děti od 
3 do 4 let. Naše lekce jsou určeny jak pro 
holky, tak pro kluky od 3 do 17 let. Tréninky 
pro závodní úroveň probíhají 3–4x týdně. 
Rekreační tréninky probíhají 1–2x týdně.

Tréninky probíhají v prostorách Squash 
Point Praha, Květnového vítězství 
938/79. Sang z.s. sport academy new 
generation byl založen v roce 2006 man-
želi Duškovými (mistry světa ve spor-
tovním aerobiku) a dodnes nabízí spous-
tu volnočasových sportovních aktivit pro 

všechny věkové kategorie. Každým ro-
kem se zúčastňujeme závodů ve sportov-
ním aerobiku (Fisaf.cz a Žij pohybem), kde 
nás úspěšně reprezentují závodnice. Mezi 
naše nejúspěšnější trenéry patří Veroni-
ka Růžičková (mistryně světa), která vede 
lekce sportovního aerobiku, Petra Tomán-
ková (mistryně světa ve sportovním aero-
biku), která vede lekce rekreačního aero- 
biku pro cadet a junior kategorie. Naši tre-
néři jsou kvalifikovaně vzdělaní a vedou 
lekce tak, aby si děti ke sportu vytvořily 
kladný vztah.

Mezi hlavní náborové měsíce patří září 
a leden, ale přidat se k nám mohou děti 
během celého roku. Každým rokem pořá-
dáme sportovní camp o letních prázdni-
nách, kde si děti užijí spoustu sportovních 
aktivit a dobrodružství. Každý půlrok po-
řádá akademie vystoupení dětí pro rodiče. 

Rodiče si během tréninku dětí mohou užít 
příjemné odpoledne v areálu SQP, kde je 
k dispozici kavárna, fitness nebo wellness. 

Kontaktní osoba:
Petra Tománková 
E-mail: petra@sang.cz 
Tel.: 608 176 215
www.sang.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 in the Czech Republic: mvcr.cz/
clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx ֍ Prague 11 in 
collaboration with YMCA Prague offers social counselling 
at the Family Centre Domeček (address: U Modré školy 1, 
Prague 11 – Háje): on Monday, Wednesday and Thursday 
from 12AM to 4PM. Contact info: Алена/Alena: +420 774 
378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 
036. Press the MC Domeček bell at the main entrance under 
the tower. ֍ A Club and Community Centre for Ukrainian 
citizens has been established near Roztyly metro station. It 
is a community space (particularly) for mothers with children 
under the age of 15. It serves as a space for meeting each 
other, playing and babysitting for children, leisure activities. 
Contact info: Vladimir Gergel: phone: 603 970 092, email: 
info@helpukrainefund.com

Міністерство внутрішніх справ ЧР – Інформація для громадян 
України на території Чехії: mvcr.cz/clanek/informace-pro-
obcany-ukrajiny.aspx ֍ Міська частина Прага 11 у співпраці 
з організацією «YMCA Praha» пропонує соціальні 
консультації в Материнському центрі «Domeček» (адреса: 
U Modré školy 1, Praha 11 – Háje) у понеділок, середу та 
четвер з 12:00 до 16:00. Контакти: Алена/Alena: +420 
774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 
133 036. На головному вході під вежею дзвоніть на 
дзвінок з позначкою «MC Domeček». ֍ Неподалік від 
метро Roztyly виникнув Клуб і громадський центр для 
громадян України. Це громадський простір, який створить 
базу (зокрема) для матерів з дітьми до 15 років. Простір 
служитиме для спільних зустрічей, ігор, догляду за дітьми, 
дозвілля. Контакти: Владімір Ґерґел/Vladimir Gergel: 
телефон: 603 970 092, e-mail: info@helpukrainefund.com. 

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. ֍ One-
day summer camps in Prague 11: Prague 11 contributes 100 
CZK/day/child to parents of kids attending camps by selected 
organizers. The camps take place in Prague 11 on different days 
throughout the summer vacations. More info: praha11.cz/cs/
media/aktuality/deje-se-na-jiznim-meste-a-okoli/letni-jednodenni-
tabory-na-praze-11.html ֍ The Centre for Integration of 
Foreigners offers a group for parents where you can share 
experience and support each other (Topics: Czech education 
system, children’s integration at school, free-time activities, 
finance, etc.). Communication languages: Ukrainian, Russian, 
Czech. A FREE OF CHARGE club for parents and children. 
Schedule for June: June 7, Free-time activities for children 
in Prague. June 21, Activities for children during vacations. 
Prague, Pernerova 10/32, 1st floor (ring the “Kurzy, 
Kluby” bell). Registration required: Eva Kremlíková, eva.
kremlikova@cicops.cz

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. ֍ 
Літні одноденні табори на Празі 11: Міська частина Прага 
11 надає батькам дітей за участь дітей у таборах окремим 
організаторам суму в розмірі 100 крон / дитина / день. 
Табори проходять у різні дні протягом всього літа завжди 
на території Праги 11. Більше інформації тут: praha11.cz/cs/
media/aktuality/deje-se-na-jiznim-meste-a-okoli/letni-jednodenni-
tabory-na-praze-11.html ֍ Центр інтеграції іноземців 
пропонує групу для батьків, де ви можете поділитися своїм 
досвідом і підтримати один одного (Теми: система освіти 
в Чехії, інтеграція дітей у школі, дозвілля, фінанси й інші). 
Мови: українська, російська, чеська. Клуб для батьків і дітей 
БЕЗКОШТОВНИЙ. Програма на червень: 7.06. Дозвілля 
для дітей у Празі, 21.06. Програма для дітей на канікулах. 
Місце проведення: Прага, вул. Pernerova 10/32, 1-ий 
поверх (дзвінок «Курси, Клуби»). Реєстрація обов’язкова: 
Eva Kremlíková, eva.kremlikova@cicops.cz

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. ֍ Доступний і зручний сайт «До 
школи на Празі 11»: https://www.skolstvijm.cz/ ֍ Громадськай 
центр «KC Zahrada» запрошує вас на громадську подію просто 
неба «Гриль без кордонів VIII» у четвер 16.06. з 16 до 
20 години. Першу зустріч цьогоріч буде присвячено Україні. 
Запрошуємо всіх жителів району Jižní město й українців, які 
знайшли притулок від війни в нашій міській частині. Очікуйте 
різноманітну програму для дітей і дорослих. Не бракуватиме 
ігор, музики, танців, буде також мистецька майстерня, 
смаколики з грилю та дегустація української кухні. На місці буде 
присутня україномовна працівниця, яка вам зможе допомогти. 
Місце проведення: Malenická 1784/2. Вхід безкоштовний. 
֍ Центр інтеграції іноземців, o.p.s. пропонує безкоштовно 
завантажити (і за потреби самостійно роздрукувати) 
матеріали для вивчення чеської мови для дітей з іншою 
рідною мовою «ČESKY RAZ DVA». Матеріали призначено для 
освіти дітей віком від 7 до 12 років на початковому рівні за 
умови вміння читати та писати. Матеріали можна завантажити 
безкоштовно на сайті www.cicops.cz.

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. ֍ The How to get into school in Prague 11 website 
with easy to digest information: https://www.skolstvijm.
cz/ ֍ KC Zahrada invites you to an outdoor community 
event “Barbeque without borders VIII” on Thursday June 
16 from 4PM to 8PM. The first barbeque this year will be 
dedicated to Ukraine. All residents of Jižní Město are invited, 
as well as Ukrainians who have found refuge from war in 
our district. You can look forward to a variety of activities 
for kids and grownups. There will be games, art workshops, 
music, dancing, BBQ, and Ukrainian cuisine degustation. There 
will be a Ukrainian speaking field worker offering assistance 
on the spot. Location: Malenická 1784/2. Entry is free. ֍ 
Centre for Integration of Foreigners, o.p.s. offers free of 
charge downloadable and printable Czech learning materials 
“ČESKY RAZ DVA” for foreign-speaking children. The materials 
are intended for complete beginners aged around 7 to 12, 
provided they can read and write. You can download the 
materials from www.cicops.cz free of charge. 

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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• Výstavba na Jižním Městě? | Jedním 
z nejžhavějších témat, co rezonují mezi 
občany Prahy 11, je nová výstavba či 
přestavba původních objektů. Praktic-
ky celé území Jižního Města je vyznače-
no jako stabilizované, takže zde není uve-
dena míra využití ploch: z hlediska limitů 
rozvoje je pak možné pouze zachování, 
dotvoření nebo rehabilitace stávající ur-
banistické struktury bez možnosti dal-
ší rozsáhlé výstavby. Přípustné řešení se 

v tomto případě stanoví v souladu s cha-
rakterem území s přihlédnutím ke stávající 
urbanistické struktuře a hodnotám výško-
vé hladiny uvedeným v Územně analytic-
kých podkladech hl. m. Prahy. Nelíbí se mi 
proto stavební záměry typu BD Ovčárna, 
zvlášť pokud se developer „nedomluví“ na 
výstavbě s okolními BD a SVJ. Podporuji 
však výstavbu na plochách kolem stanic 
metra Roztyly, Opatov a Háje. Tyto plo-
chy byly už v prvních návrzích na výstavbu 

Jižního Města považovány za jeho přiro-
zená centra a měly zde být primárně po-
staveny objekty veřejné vybavenosti. Ve-
řejná vybavenost totiž na Jižním Městě 
výrazně chybí a ta, co už v blízkosti sta-
nic metra je, v drtivé většině neodpovídá 
standardům 21. století. Nová zástavba 
prakticky přímo nad metrem navíc mini-
malizuje nutnost použití osobních auto-
mobilů, což je dobré pro ovzduší. 
  Tomáš Bříza, ANO

• Při příležitosti Dne Země | jsme si 
připomněli, jak důležité je chránit Zemi, 
místo, na kterém žijeme. S původní my-
šlenkou plně souhlasím, ano, nejen děti 
by měly být vedeny k péči o své oko-
lí, měly by znát základní principy fungo-
vání přírody. Na základní škole se žáci 
s tématem ochrany životního prostředí 
setkávají hned v několika předmětech: 
vlastivědě, přírodovědě, biologii, země-
pisu, pracovních činnostech. V hodinách 

se dozvídají teorii, poučky, zhlédnou vý-
uková videa, zkusí něco vyrobit…a pak 
by ale měli vyjít ven a všechno to, o čem 
slyšeli, co v televizi viděli, si vyzkoušet na 
vlastní oči, uši, nos i jazyk. Máme chrá-
nit přírodu, ale před kým? Prvotní myš-
lenka byla chránit ji před vším, co do ní 
nepatří. Dnes jsou tyto zákonitosti pří-
rody suplovány právními předpisy, záka-
zy, příkazy…mnohdy ale neuváženými! 
Nezašli jsme už daleko? Některé kroky 

prezentované jako ochrana přírody jsou 
kontraproduktivní, bez respektu a rov-
nováhy. Část přírody chrání, druhou však 
devastují. V dětech tak mohou budit myl-
né představy, které formují jejich vztah 
k živočichům a rostlinám. Pojem ochrana 
životního prostředí bych nahradil spoje-
ním „život v souladu s přírodou“. Naučit 
naše děti, jak pracují přírodní zákony, kte-
ré tady byly od pradávna. 
  Mgr. Pavel Dittrich, ODS

• Neslušný výrok místostarosty Sede-
ke (ODS) diváci streamu ze ZMČ ne-
viděli ani neslyšeli | MČ Praha 11 vy-
sílá ze ZMČ živé přenosy. Jsou drahé, 
zajišťované profi technikou. Zachycu-
jí řečníka, tabuli hlasování, občas přijde 
celkový pohled do sálu. Víc neuvidíte, 
neuslyšíte. Koaliční předsedající nechá-
vá znít projevy vůči radnici pochlebovač-
né. Co znít nenechává, je kritika HPP 11 
k vedení P11, k nešetrnému územnímu 

rozvoji, k mizerné správě obecního ma-
jetku, k nepráci vládnoucích politiků PIR 
/ ANO / TOP-STAN / ODS, opřených 
o Mlejnského JM-ND a obskurní Vašíčko-
vu SPD. Starosta Dohnal (PIR) nechává 
doznít i urážky mířící na HPP 11, ale ob-
ranné reakce vypne. Přenos nemá rucho-
vý mikrofon, neslyšíte dění a máte mylný 
dojem klidu a souladu. Dne 21. 4. 2022 
ve 20:40 se za zády kolegyně Zdeňkové 
odehrálo bizarní divadlo, kdy pan Sedeke, 

poté co byl senátorem Kosem (HPP 11) 
vyzván k nerušení diskuze, vypustil veli-
ce nedůstojný výrok, který díky záznamu 
HPP 11 obletěl republiku. Jelikož o něj 
byli diváci přenosu ochuzeni, připravil 
jsem pro vás jeho srovnání se záznamem 
oficiálním. V Google klip naleznete pod 
názvem: 2022.04.21. ZMČ 27 • „Zavři 
hubu, ty sráči“ • Porovnání záznamu ze 
ZMČ HPP 11 se sterilním MČ Praha 11. 
  Martin Farmačka, HPP 11

• Předvolební kampaň na jedenáctce 
začala! | A strategie hnutí ANO v Pra-
ze 11 je pro volební kampaň taková, že 
nebudeme s nikým tzv. kopat příkopy. Je 
mi na druhou stranu jasné, že se bude-
me mezi sebou v kampani navzájem vy-
mezovat, ale vždy to musí být na úrovni. 
Věcná diskuse je v pořádku, té se nikdo 
z nás nebrání, pokud by to ale sklouzlo 
do osobních útoků či něčeho podobného, 
tak to za mě NE! V tom mám jasno, do 

těchto „přestřelek“ v mediálním prosto-
ru se určitě vtáhnout nenechám a stejně 
tak moji kolegové. Chci, abychom se byli 
schopní bavit o případné koalici po vol-
bách s každou stranou, resp. hnutím, kte-
ré se dostane do zastupitelstva. Bavit se 
o možné koaliční spolupráci nicméně ne-
znamená nakonec se na ní dohodnout, 
protože zásadní vždy samozřejmě budou 
maximální programové průniky tak, aby 
se Jižní Město posunulo ve svém rozvoji 

dále. Nechci však, aby se znovu opakova-
la situace, kdy po dobrém startu koalice 
převážil stav, v němž jsme se někdy jako 
koalice více zabývali sami sebou než po-
třebami Prahy 11, což mohlo oprávněně 
budit dojem, že na správu Jižního Měs-
ta už nezbývá čas. Proto bych osobně 
jednu preferenci přeci jen měl: čím méně 
subjektů bude v koalici, tím bude Rada 
městské části Praha 11 akceschopnější. 
  Ing. Martin Horák, ANO

• Podpora mimoškolních aktivit má roz-
hodně nejen smysl… | …ale je stejně 
důležitá jako kvalitní výuka. Nechceme-li, 
aby pro děti, které přestanou chodit do 
školní družiny, byly nejlepšími kamarády 
pro trávení volného času televize, mobil 
nebo parta, která na kopci či za trafačkou 
zkouší cigarety a alkohol, je třeba podpo-
řit děti v jejich zájmech a koníčcích i v na-
vazování vztahů s vrstevníky. MČ by pro-
to měla maximálně podporovat činnost 

Domu dětí a mládeže, rodinných a komu-
nitních center, ZUŠ, skautských, turistic-
kých, sportovních a dalších oddílů a or-
ganizací pracujících s dětmi a mladými 
lidmi. A to zejména po stránce finanční, 
aby byly tyto aktivity v co největší míře 
dostupné všem dětem. 
Primárně by se měla zaměřovat na smy-
sluplné trávení volného času, mimoškol-
ní vzdělávání a sport jako cestu preven-
ce závislostí a rizikového chování, spíš 

než na sport výkonnostní, jak je tomu 
nyní. Rozhodně by též měla mít v dotač-
ních programech nastavena taková pravi-
dla, aby nemohlo dojít ke zneužívání ve-
řejných financí a dotování „soukromých“ 
aktivit, jako jsou třeba stmelovací poby-
ty tříd vydávané za ekologickou výchovu. 
I to jsou věci, které máme v plánu po 
podzimních volbách změnit. Dejte nám 
k tomu příležitost! 
  Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Pokračování na straně 32

• Vážení občané | přijměte prosím omluvu 
za politováníhodný incident, kterému jste 
museli přihlížet během zasedání Zastupi-
telstva MČ Prahy 11. Činím tak s plným 
vědomím, že mé vyjádření a prostá slova 
účasti pro Vás asi nebudou dostatečnou 
satisfakcí. Naštěstí žijeme v právním a de-
mokratickém státě, který svými výkonnými 
orgány dokáže podobné situace řešit a po-
suzovat zcela objektivně podle platné le-
gislativy. Občan, který nezastává veřejnou 

funkci a není v konfliktu zájmů, může po-
stupovat v souladu se zákonem a inciden-
ty ohlásit buď Úřadu MČ Praha 11, nebo na 
Policii ČR jako přestupek proti občanskému 
soužití, event. výtržnictví. Jako členka před-
mětného zastupitelstva se však nacházím, 
zvlášť před volbami, v politicky velmi citlivé 
situaci. Vyvíjení aktivity z mé strany v této 
věci by mohlo být nesprávně považováno 
za součást volební kampaně a pokus mé 
osoby se za každou cenu zviditelnit, což 

rozhodně není mým úmyslem. Posláním 
zastupitelky je být striktně neutrální, ob-
zvláště v situaci, když už tato kauza byla 
velmi intenzivně medializována. Odpověd-
nost vůči veřejnosti a svým voličům z toho-
to incidentu musejí vyvodit samy politické 
strany. Děkuji za Vaši zpětnou vazbu a přeji 
Vám hezké prázdniny plné mnohem příjem-
nějších zážitků.
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková, 
 Piráti a Zelení

Obsah textu příspěvků v zastupitelské sekci vyjadřuje pouze názory zastupitelů,  
nikoli názory městské části Praha 11.
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• Senior taxi podruhé | V minulém čísle 
jsem občany informoval o fungování oblí-
bené služby Senior taxi, kdy pan Ing. Petr 
Jirava není schopen zajistit, aby byla služ-
ba provozována dle zákona a naše MČ 
zbytečně neplatila v případě sdílené jízdy 
i 106, – Kč za km. Pan radní reagoval, že je 
vše v pořádku dle zákona § 21 odst. 5 zá-
kona č. 111/1994 sb., o silniční dopravě. 
Ovšem už nějak zapomněl, že již je novela, 

a to zákon č. 115/2020 Sb., který provoz 
taxislužby značně mění. Současná služba 
je provozována v režimu taxislužby bez 
taxametru, vozidlo je registrováno a kaž-
dý řidič má průkaz řidiče taxislužby. Přesto 
dle slov pana radního to taxislužba vlast-
ně není, tak není ani potřeba tento zákon 
striktně dodržovat a i vybírání poplatku 
20, – Kč ve voze je v pořádku včetně toho, 
že řidič vydává stvrzenku jen na vyžádání. 

Ovšem toto je velký omyl a v případě ma-
gistrátní kontroly hrozí provozovateli po-
stih až sto tisíc, řidiči odebrání průkazu ři-
diče taxislužby, a to navždy. To by mohlo 
ohrozit další fungování Senior taxi, a proto 
je potřeba v připravovaném výběrovém ří-
zení tyto nedostatky ve smlouvě odstranit. 
Bohužel se zatím žádné změny v připravo-
vané smlouvě nepřipravují. 
  Marek Milaberský, HPP 11

• Na Jižním Městě | najdeme stále mno-
ho SVJ, která vlastní dům, nikoliv však po-
zemek pod ním a bezprostředně kolem 
něj. V čem je to problém? Na pozemku 
pod domem se obvykle nachází inženýr-
ské a potrubní sítě, které musí SVJ spra-
vovat, což by vlastnictví pozemku výrazně 
ulehčilo. Dalším úkolem SVJ je také řád-
ně pečovat o dům a pozemek jako funk- 
ční celek a současně zachovat či zlepšo-
vat společné části. Z toho lze vyvodit, 

že SVJ by nemělo být pouze „opravářem 
a údržbářem“, ale mělo by dbát na celko-
vé zlepšování společně využívaných pro-
stor, včetně například předzahrádky. Bo-
hužel tomu, aby SVJ takto stanoveným 
požadavkům dostálo, dnes často brá-
ní dlouhé povolovací procesy a jednání 
s majitelem pozemku – zpravidla hl. m. 
Prahou, případně s naší městskou částí, 
pokud má pozemek ve svěřené správě. 
A pokud se ale do podobných jednání SVJ 

s cílem zvelebit okolí domu pustí, nemá 
zaručeno, že mu budou zásahy (byť k lep-
šímu) povoleny. Výsledkem je, že o tom, 
jak bude vypadat okolí domu, rozhodu-
jí místo jeho obyvatel úředníci z druhého 
konce Prahy. Proto podporuji narovnání 
těchto majetkoprávních vztahů a výkupy 
pozemků SVJ tak, aby si každý dům mohl 
bezprostřední okolí upravit ke spokoje-
nosti svých obyvatel.
  Jan Navrátil, ODS

• My, co tu žijeme auditujeme Prahu 11 | 
Můžete nám na náš facebook My, co tu 
žijeme zasílat podněty, jak vylepšit Již-
ní Město. Od dubna 2022 auditujeme 
všechny ulice, chodníky, pouliční lampy, 
navrhujeme nová parkovací místa oprav-
du v každé ulici. Samozřejmě se může-
te obrátit také na osobní FB profil mého 
kolegy Roberta Vašíčka, který nese zod-
povědnost za audit. Výstupem z auditu 

bude 2 000 bodů pro lepší Jižní Město. 
Závěr naší čtyřleté práce se vydařil. Prosa-
dili jsme téměř tisícovku nových stromů, 
dvě psí hřiště, toalety v parcích, v létě za-
jistíme bezplatnou toaletu také v Centrál-
ním parku. Dali jsme si malé, ale splnitelné 
cíle. Udělali jsme z Prahy 11 hezčí místo 
k životu. A já za sebe ještě přidávám bez-
pečnější. Naše práce volbami nekončí. Bez 
vašich hlasů se neobejdeme. Je důležité, 

abyste odložili beznaděj a lhostejnost 
a pocítili naši dobrou vůli a odhodlání. Dva 
nenápadní zastupitelé neseděli v zastu-
pitelstvu zbytečně. Děkuji vám, že jsme 
pro vás mohli čtyři roky pracovat. Zvolili 
jsme si název klubu, který nás vystihuje. 
Ani nalevo, ani napravo, ale my, co tu ži-
jeme. Děkujeme vám a pomozte nám do-
končit audit. 
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme

• Připomínky k Metropolitnímu plánu 
(MPP) lze podávat do 30. června | Ke 
konci dubna byl zveřejněn upravený ná-
vrh MPP. A situace je ještě horší, než 
jsme s kolegy čekali. Je pravda, že jed-
nu zásadní věc zpracovatel (IPR) opravil. 
Areály veřejné a sportovní vybavenos-
ti vyznačil celou plochou, ne jen bodem, 
jak tomu bylo v návrhu z r. 2018. Ale 
to je tak vše. Rozvojové plochy na JM 
mají v MPP mnohem větší kapacitu, než 

kterou dovoluje současný územní plán. 
Do okolí stanice metra Roztyly IPR pře-
klopil územní studii, která je sice zapsa-
ná, ale se kterou nesouhlasí nejen obča-
né a spolky, ale ve velké míře ani MČ. Do 
okolí stanice metra Opatov také přepsal 
územní studii. Ta sice zapsaná je, ale ješ-
tě je třeba zjistit, zda se nejedná o va-
riantu s mnohem větší zastavitelností. 
A v okolí stanice metra Háje to také vy-
padá, že IPR využil územní studii, i když 

k ní byl tak velký odpor, že ji pořizovatel 
raději stáhl. MČ odmítla na svém území 
věže; přesto se na JM umisťují. V MPP 
neexistuje celoměstský systém zele-
ně, neexistuje izolační zeleň. JM má mít 
120 tis. obyvatel. Výčet není zdaleka 
u konce. Sledujte proto web/FB HPP 11, 
opět připravíme připomínky k MPP, které 
budete moci použít nebo je jen, v případě 
souhlasu, podepsat.
  Zuzana Malá, HPP 11

• Bytový dům Ovčárna – jak jsme se za-
stali občanů | Při dubnovém jednání za-
stupitelstva přišlo několik občanů v rám-
ci interpelací diskutovat o budoucnosti 
okolí jejich bydliště. Bytový dům Ovčár-
na, který se má stavět na kraji Kunratic-
kého lesa a který významně negativně 
naruší stávající poměry z hlediska život-
ního prostředí, parkování i zvýšeného 

náporu na služby, školy a školky v okolí. 
Radnice již dříve podepsala s develope-
rem participační smlouvu, která je však 
podle nás i občanů nedostatečná. Když 
občanům vypršel předem daný čas na 
dotazy, zdálo se, že by chtěli diskutovat 
dále. Náš klub úspěšně navrhnul zařaze-
ní nového bodu „Ovčárna” na program 
jednání, aby diskuze mohla pokračovat. 

A pokračovala, bohužel však bez jejího 
řádného ukončení, neboť po čase do-
šla vládnoucí koalici s občany trpělivost 
a navrhli přerušení bodu, tedy praktic-
ky „útěk“ od problému. Starosti občanů 
nám nejsou cizí a budeme se snažit tlačit 
na Radu, aby smlouvu s developerem re-
vidovala ve prospěch občanů.
  Ing. Ladislav Kos ml., Piráti a Zelení 

• Černý scénář: Roztylské čeká staveb-
ní peklo | Vypadá to, že se developeři 
Alborg, YIT a další domluvili a rozjeli po-
volování svých staveb v jediný okamžik. 
Anebo chtějí mít „schváleno“ před volba-
mi, dokud mají na radnici P11 své kama-
rádíčky? Jedná se o projekty severně od 
ul. Ryšavého: dvě etapy Bytového par-
ku Roztyly a tzv. Kliniku. Investoři plánu-
jí, že výstavba těchto na sebe navazují-
cích staveb pojede po etapách. Můžeme 

se tedy těšit min. na 4 roky nepřetrži-
tého stavebního hluku, prachu a otřesů 
z pilotování základů. Staveništní dopra-
vou budou nejvíce zatíženy ul. Komár-
kova a Hrdličkova. Ulice Augustinova 
a Hrdličkova budou rozkopány kvůli za-
síťování pozemků a přivedení teplovo-
du z kotelny Gregorova. Další horkovod 
přetne ulici Ryšavého a ukousne část 
zemního protihlukového valu severně od 
ní. Zdá se vám to jako špatný vtip? Ještě 

nekončíme! Souběžně lze očekávat vý-
stavbu BD Ovčárna a v závěsu čeká BD 
Kotelna Gregorova. A do toho Passer se 
svými dvěma projekty u metra. Až vám 
budou na podzim stávající koaliční strany 
a jejich přisluhovači slibovat tzv. „umírně-
ný rozvoj“ Prahy 11, hoďte jim raději kob-
lihu na hlavu a sáhněte pro jiný hlasovací 
lístek. Nevěřte ani stavebním uzávěrám. 
To je neprosaditelný nesmysl. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Nenechme si ničit veřejný prostor! | 
Podporovatelé Prahy sobě, uskupení ob-
líbeného starosty Prahy 7 Jana Čižinské-
ho, na Jižním Městě uspořádali debatu 
s architekty o využití veřejného prostoru 
na sídlišti. Co také zaznělo? Veřejný pro-
stor je třeba rozvíjet a chránit, vždyť jde 
o naše společné bohatství! K čemu bu-
dou nové lavičky a dětská hřiště ve stí-
nu novostaveb? Opravdu kvalitu bydlení 
zvednou záhony kvetoucí hned u hlavních 

silnic? Veřejný prostor je jednou z mála 
výhod Prahy 11, čtvrti s hustotou zalid-
nění 3x převyšující pražský průměr. Tím 
spíš je třeba ho koncepčně rozvíjet a dát 
šanci lidem s dobrými nápady, kteří chtějí 
pečovat o své okolí. Stačí se podívat na 
některé předzahrádky či do komunitních 
zahrad! A jak péče o veřejný prostor vy-
padat nemá? Dlouhá léta u nás panuje 
velký tlak na max. vytěžení kdejaké za-
stavitelné parcely a tyto snahy pokračují. 

Se sousedy z Radimovické a Zdiměřic-
ké jsme se proto loni ozvali proti necit-
livě umístěnému stavebnímu záměru in-
vestora EL-TI & CO s výraznou ruskou 
stopou. Podobně se lidem bydlícím v ul. 
Jašíkově, V Jezírkách a v tzv. obláčko-
vém domě (u Billy Křejpského) nelíbí pře-
dimenzovaný 9patrový projekt u poli-
kliniky. Takové projekty nám život věru 
nezlepší.
  Jan Jaroš, HPP 11/KDU-ČSL



• Hnutí pro Prahu 11 podpořilo develo-
pery v kauze výstavby Bytového domu 
Ovčárna v Gregorově ulici | Na zastupi-
telstvu ve čtvrtek 5. května 2022 jsme 
byli dvakrát svědky zrady občanů ze stra-
ny Hnutí pro Prahu 11. Nejprve jeho před-
sedkyně Šárka Zdeňková utekla ze za-
sedání od prezence a z třináctičlenného 
klubu zůstali 2 lidé. Horkou sprchu do-
stali všichni občané Jižního Města II, když 
Hnutí pro Prahu 11 podle mého názoru 

záměrně nedorazilo na hlasování o odmít-
nutí výstavby Bytového domu Ovčárna 
v Gregorově ulici. Oběhali jsme s kolegou 
koaliční a opoziční zastupitele a My, co tu 
žijeme jsme sehnali 9 hlasů pro usnese-
ní, které by výrazně zbrzdilo developera. 
Ke schválení usnesení chybělo 14 hlasů. 
Řeknu vám přesně jaké: 11 členů Hnutí 
pro Prahu 11 a 3 členové jejich vedlejšího 
loutkového klubu Piráti a Zelení. Strašlivá 
ostuda pokračovala, když hnutí následně 

dorazilo v takřka plném počtu a zača-
lo blokovat jednání zastupitelstva. My, 
co tu žijeme se ptáme: proč jste dorazili 
blokovat jednání až po neúspěchu usne-
sení o BD Ovčárna? Kolik vám developer 
nasypal? Stydím se, že jste našimi kole-
gy. Prosím občany, aby už nebyli hloupí 
a podvodné Hnutí pro Prahu 11 v letoš-
ních volbách nevolili. Volte změnu, volte 
My, co tu žijeme.
  Bc. Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Proč naše pirátská radnice zastupuje 
více zájmy developerů než občanů Roz-
tyl? | Nejprve se omlouvám všem sou-
sedům z jiných částí Jižního Města, ale 
dnes píšu speciálně pro ty mé nejbližší, 
z Roztyl. Na Roztylech jsem totiž vyros-
tl, chodil do školky i do školy, a je to pro 
mě tedy část Prahy 11, k níž mám ob-
zvlášť blízký vztah. Stejně jako mnoho 
z vás, kteří mi píšete, jsem proto zděšen 

z toho, jak jde naše radnice na ruku de-
veloperovi v záměru výstavby Bytového 
domu Ovčárna. Ten má vzniknout místo 
garáží u hotelu Globus. Několik mých zná-
mých dokonce v těchto garážích parkuje, 
a mají tím pádem přijít o svá stání zce-
la bez náhrady! V objektu garáží je dnes 
na 40 parkovacích míst, která mají kvůli 
novému bytovému domu zmizet. Přitom 
každý, kdo roztylské sídliště zná, ví, že 

už nyní se zde po večerech nedá zapar-
kovat! Jsem tedy zásadně proti tomuto 
záměru a slibuji vám, že s kolegy z hnutí 
ANO uděláme vše pro to, aby místo ga-
ráží další obytný dům zahušťující už tak 
přeplněné sídliště nevznikl. Otázkou nic-
méně zůstává, proč jdou radní naší měst-
ské části tomuto škodlivému developer-
skému záměru tolik naproti? 
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Podpořte s námi záchranu Pavloví-
na! | Oblíbená, dnes však již zavřená re-
staurace Pavlovín v parku u Chodovské 
tvrze by se už brzy mohla opět probu-
dit k životu. Jak? S kolegy z hnutí ANO 
bychom chtěli, aby restaurace obnovila 
provoz a stala se součástí nového rodin-
ného centra, které by sloužilo jako při-
rozený středobod občanských, sociál- 
ních, kulturních nebo vzdělávacích akti-
vit a bylo určeno prioritně pro maminky 

s malými dětmi. Centrum by nicméně 
mohli využívat i ostatní obyvatelé Pra-
hy 11, ať už k příjemnému posezení 
v restauraci, nebo pořádání akcí ve spo-
lečných prostorách. Rozhodli jsme se 
proto vyzvat Radu MČ Praha 11, aby 
vešla v jednání se současným majitelem 
objektu s cílem odkoupit jej pro měst-
skou část. Na provoz centra by poté 
bylo vyhlášeno výběrové řízení, které 
by mělo za cíl vybrat co nejkvalitnější 

nabídku programu, jenž by měl zahr-
novat různorodé aktivity pro mamin-
ky s dětmi, ale i seniory a další skupiny 
obyvatel Jižního Města. Pokud souhla-
síte, můžete náš návrh podpořit podpi-
sem petice, kterou pro vás budeme mít 
připravenu 25. května od 17 do 20 ho-
din přímo před Pavlovínem. V rámci akce 
pro vás bude připraveno i drobné občer-
stvení a hry pro děti. Těšíme se na vás!
  Radek Šimon, ANO
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• Proč se Praha 11 snaží prodat nové 
auto na součástky? | Možná si řeknete, 
proč zde obtěžuji s nějakým autem, když 
Jižní Město trápí mnohem závažnější 
problémy. Navíc, když se ve skutečnos-
ti žádné auto neprodává… Avšak prá-
vě přirovnání k autu pěkně ilustruje okol-
nosti prodeje podílu Prahy 11 v projektu 
zimního stadionu známého jako Areál 
ledových sportů. Pro stanovení prodej-
ní ceny byl zadán znalecký posudek 

u společnosti Equita Consulting. Mate- 
riál o 189 stránkách působí na první po-
hled erudovaně a výsledné ocenění 50% 
podílu ve společnosti se zastavuje na 
částce 39 milionů Kč. Je to hodně, je to 
málo? Klíč k odpovědi na tuto otázku leží 
až v závěru dokumentu, kde je zmíněno, 
že „ocenění proběhlo metodou likvidač-
ní“. Pro ocenění firem se používají růz-
né způsoby. Obecně však platí: Metoda 
ocenění by měla odpovídat účelu, jemuž 

má daná věc sloužit. Tj. metoda likvidač-
ní je namístě, když firma směřuje do lik-
vidace. Jenže! Stadion se nemá rozebí-
rat na prvočástice, nýbrž dále stavět tak, 
aby sloužil svému účelu. A zde jsme zpět 
u přirovnání s autem. 
Jak dál? Zřejmě nejtransparentnější by 
bylo objednat druhý posudek u některé 
z renomovaných auditorských firem. Pak 
bychom mohli mít konečně jasno. 
  Michal Veselský, Piráti a Zelení

• Bourá se kotelna Bachova, na Rozty-
lech hledám místo pro skateboardový 
prvek, kouzlo s miliónem a to nejlepší 
na konec | 12patrový bytový dům mís-
to bývalé kotelny Bachova u ZŠ Mikulo-
va. Před lety pingpongové centrum, pak 
spekulace politicko-developerské lobby. 
Místní obyvatelé se léta brání, pomáhá-
me jim. Také si myslíte, že na větší děti 
se na Roztylech zapomnělo? Prvky pro 
skateboard před lety zmizely z areálu 

Hrabákova, apelovala jsem na jejich ná-
vrat. Koupím asi sama skateboardovou 
vlnku a pak ji uvítá jakýkoli asfaltový plá-
cek (a děti taky). Kauza Areálu ledových 
sportů nemá konce a už se cvrliká na jiho-
městských střechách, že už ani méně odu-
ševnělí koaliční zastupitelé si netroufnou 
hlasovat podle notiček druhého akcio- 
náře PPF (zhotovitel Syner). Na květno-
vém zastupitelstvu se nabídka na odkup 
areálu zvedla o milión, proti ceně 14 dní 

předtím. Nějaké kouzlo? A jaká je skuteč-
ná cena ALS? Prahou 11 zahýbala i kau-
za místostarosty Sedeke (ODS), který 
neovládl své pravé dosti odporné „já“ 
a kromě arogance k občanům na zastupi-
telstvu zařval na kolegu Kosa „zavři hu.u, 
ty sr.či!“ Na zastupitelstvu mám problém 
vydržet, MČ Praha 11 je v rozkladu a vě-
řím, že se s těmito lidmi po podzimních 
volbách již nepotkám!
  PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Radnice odmítla nesouhlas obyva-
tel s bytovým domem Ovčárna | Díky 
účasti občanů z ul. Hrudičkova na dub-
novém zastupitelstvu se podařilo zařadit 
bod Ovčárna, kde se projednávala hlav-
ně participativní smlouva MČ a investo-
ra stavby, kterou navrhla rada městské 
části. Podle ní má firma RION posta-
vit sportovní hřiště, 8 parkovacích stá-
ní (před Ovčárnou) a opravit schody na 
veřejné parkoviště. Radnice na oplátku 

nebude dělat stavebníkovi problémy při 
povolování stavby. Občané museli strpět 
aroganci a pohádky o tom, jak má MČ 
svázané ruce a proti stavebníkovi nic ne-
zmůže. Klub HPP 11 v této věci předlo-
žil dva návrhy usnesení: Žádost o zrušení 
participativní smlouvy, projednání zámě-
ru s občany a na základě jejich námitek 
vytvoření smlouvy nové; dále nesouhlas 
zastupitelstva s Ovčárnou v předložené 
podobě a výzvu radnici, aby se zúčastnila 

povolovacích řízení v rámci této stavby. 
Na návrh pí Šorfové (ANO) bylo projedná-
vání daného bodu přerušeno, a to i přes 
přítomnost občanů, kteří si kvůli zastupi-
telstvu vzali volno. Posléze bylo přeruše-
no celé zasedání ZMČ. ZMČ pokračovalo 
začátkem května. Horké hlavy vychladly 
a zvítězil pragmatismus. Oba návrhy 
usnesení HPP 11 byly zamítnuty. Estrá-
da (a výstavba) musí pokračovat.
  Katka Zelenková, HPP 11

• Pozdě bycha honiti | COVID téměř na 
dva roky víceméně uzavřel školy. Všichni 
touto situací strádali v mnoha ohledech. 
Bylo těžké znovu u dětí vytvořit návyk 
a zájem o pohyb či sport. V březnu 2021 
mě oslovil člen sportovní komise za Pirá-
ty a seznámil mě s projektem Trenéři do 
škol, který již úspěšně probíhá např. na 
Praze 6. Koncept, kdy se děti v hodinách 

tělocviku seznamují s různými druhy spor-
tů pod vedením trenérů daných sportů, mě 
velmi zaujal. V dubnu 2021 jsem se jako 
radní setkala se zástupci tohoto programu 
a detailněji se seznámila s průběhem ak-
tivity v praxi. V červnu 2021 jsem projekt 
představila na poradě ředitelů škol a nabíd-
la možnost financování. Jedna ze škol pro-
jevila zájem o zapojení. V září 2022 jsem 

jednala s magistrátním radním pro školství 
Vítem Šimralem o dalších možnostech fi-
nancování. Velmi mě překvapuje přístup 
člena koaliční strany Ondřeje Prokopa, kte-
rý se nyní staví do role obhájce daného 
projektu, přestože od počátku o něj nejevil 
zájem. V době, kdy se mohl zapojit v rámci 
sestavování rozpočtu, tak neučinil. Zvláštní 
  Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Piráti

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. 
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Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38

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 23. 5. – 3. 6. 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 pečeně s kostí 149,90 Kč 119,90 Kč
Hovězí přední kližka, karabáček 224,90 Kč 214,90 Kč
Anglická slanina 209,90 Kč 189,90 Kč
Paštika s telecím masem 189,90 Kč 169,90 Kč
Párek eso 199,90 Kč 179,90 Kč
Sekaná 149,90 Kč 129,90 Kč

Akční nabídka

CK FISCHER 
– OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00 Praha 4
tel.: 777 755 714
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.



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
• POPTÁVKA CHALUPA, POZEMEK 
- koupím chatu, chalupu nebo stavební 
pozemek na horách či v dojezdové 
vzdálenosti do hor. Na stavu nezáleží, 
spíše na místě. Tel.: 720 031 400
• 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
• Hledám ke koupi byt 3+1(kk)/L 
v Praze 4, nejlépe na Jižním Městě. Pro 
vážnou klientku s vlastními financemi - 
rychlá koupě bez úvěru. Ing. Hloušek  
t. 732 237 741
• Koupím garáž nebo garážové stání. 
Přednostně na Jižním Městě.  
Tel. 722 284 256
• 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
• 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

SLUŽBY
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz 
starých chladniček.
• 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
• Vážení zákazníci, nabízíme malířské 
práce, štukování stěn i stropů. Tel.: 606 
227 390, jsaifrt@seznam.cz

• 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
• 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
• 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
• 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
• 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 
• Řežeme živé ploty a keře, snížíme  
a vytvarujeme přerostlý živý plot 
profesionálními řeznými nástroji STIHL. 
Bioodpad odvezeme, máme i plošinu 
do výšek. T: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/plot
• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, 
kvalita, osobní přístup. Tel: 773 540 
170, e-mail: info@cisteniburian.cz, 
www.cisteniburian.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
• 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
• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní. Volejte 
774 426 635
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800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

Staň se tím 
   nejlepším!

více informací na 
www.faircredit.cz/prace-u-nas
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• 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
• Rekonstrukce bytových jader, 
provádíme kompletní rekonstrukce 
bytů, domů a nebytových prostor. 
Tel.: 732 359 883, www.rek-bachr.cz
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci...
www.kadernice-do-domu.cz.  
T. 777 285 669
OSTATNÍ
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, 
DROBNOU GRAFIKU, POHLEDNICE 
I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI 
NABÍDNĚTE. TEL. 603 247 819,
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ
• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6, 1. patro přijímá k registraci nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme. 
Tel. 267 914 143, 721 479 023
• 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

• 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
PRÁCE
• Do kanceláře zdravotního zařízení, 
P4, hledáme administrativního 
pracovníka. Zkrácený úvazek/DPP. 
Kontakt: kancelar.opatovskapediatrie@
gmail.com
• 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
• Hledám do ortopedické ambulance 
zdravotní sestru / pracovníka na 
dohodu, ev. částečný úvazek. Vhodné 
pro aktivní důchodkyně. Email: 
ortprochazka@seznam.cz
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