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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

06 161408

Nový mural  
na Jižním  
Městě 

Postavení městské  
části ve  
stavebním řízení

Jazz & Blues 
Fest 2022
na Chodovské tvrzi

Více informací na
www.dpp.cz/kinobus

Najdete nás také 
na Facebooku KinobusCZ

22. 8. | VYŠEHRAD FYLM
23. 8. | ZABIJÁK & BODYGUARD

24. 8. | DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
25. 8. | MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Praha 11 | 22. 8. – 25. 8. 2022
Park u Chodovské tvrze (začátky promítání vždy od 20.45)

Dopravní podnik hlavního 
města Prahy a Městská 

část Praha 11 vás
zvou do kina

VSTUP ZDARMA

část Praha 11 vás
zvou do kina

1515..
 ročník ročník

Tóny  
Chodovské
tvrze
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3Editorial

 

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

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

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

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 25. května 2022. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhrad-

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

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

Strany 31-33 jsou v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazeny 

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

tupitelů městské části Praha 11. 

po roce je tu opět čas letních prázdnin, dovolených, slunných dnů a cestování. A vy právě držíte v ruce aktuální číslo 
našeho časopisu. Najdete v něm informace o dění v naší městské části, pravidelné rubriky i pozvánky na kulturní akce.

Navíc jsme pro vás připravili prázdninovou soutěž „O pohlednici Jižního Města“. Budeme rádi, pokud se do ní se svými 
nápady zapojíte a podaří se nám tak společně vytvořit zajímavou pohlednici Prahy 11. Těším se na vaše nápady, které 
následně vyhodnotíme a představíme na Dnech Prahy 11 v období od 8. do 10. září 2022.

Za sebe vám touto cestou přeji pohodové a ničím nerušené dny volna. Ať vás létem provází dobrá nálada, sluníčko 
a spousta skvělých zážitků s vašimi nejbližšími. Tedy hlavně s těmi, které máte rádi a se kterými je vám dobře.

Pozitivní energii, vše dobré a krásné léto vám přeje 

 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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Mateřská škola Jažlovická má novou 
paní ředitelku

S nadcházejícím školním rokem nastane 
pro mnoho jihoměstských dětí nová život-
ní etapa, spojená s nástupem do mateř-
ské či základní školy. Děti z Mateřské školy 
Jažlovická pak v září čeká změna i v podo-
bě nové ředitelky školky Evy Vlasákové, vy-
brané v konkurzním řízení. Eva Vlasáková 
vystřídá na ředitelské pozici Evu Zábrod-
skou, která školku úspěšně vedla přes 9 let 
a získala jí tak vynikající pověst vyhledáva-
né mateřinky. Nyní Eva Zábrodská odchá-
zí do zaslouženého ředitelského důchodu 
a školku zanechává v dobrých rukou své 
jmenovkyně, dlouholeté kolegyně, jež zde 
doteď působila jako její zástupkyně.

A na co se mohou děti i rodiče s přícho-
dem nové paní ředitelky těšit? „Při vzdě-
lávání dětí bych ráda uplatňovala moderní, 
tradiční i netradiční metody. Mým cílem je 
nabídnout dětem kvalitní výchovu i vzdělá-
vání tak, aby byly připraveny jak na vstup 
do školy, tak i do dalšího života. Prioritou je 
rozvinout aktivní spolupráci s rodiči, zapojit 
je do chodu školy, podporovat vzájemnou 
komunikaci a zvyšovat důvěru ve školní 
prostředí,“ uvedla Eva Vlasáková.

Oběma dámám přejeme do dalších let 
mnoho profesních i osobních úspěchů! 

  

Uzavření informační kanceláře Šustova 

Vážení občané, dovolujeme si vás upo-
zornit, že poskytování služeb v informač-
ní kanceláři Šustova Úřadu městské části 
Praha 11 bylo k 28. červnu 2022 ukon-
čeno. V případě potřeby nicméně můžete 
i nadále využívat služeb informační kan-
celáře na adrese Ocelíkova 672/1, tel. 
267 902 209, která je pro vás otevřena 
v následujících časech:
Po, st: 8:00–12:00 a 13:00–17:30 hod. 
Út, čt: 8:00–12:00 a 12:30–15:30 hod. 
Pá: 8:00–12:00 a 12:30–14:00 hod. 
Děkujeme vám za dosavadní přízeň 
a pochopení.

Zprávy z Rady MČ

Chraňte své zdraví i majetek, 
požárům lze účinně předcházet
Stávající letní vedra s sebou přináší mnoho nástrah a mezi nimi i zvýšené riziko 
vzniku požáru. Vzhledem ke smutné skutečnosti, že v poslední době došlo na území 
Jižního Města hned k několika rozsáhlým požárům bytů, rádi bychom vás seznámili 
s několika preventivními opatřeními, jak podobným tragédiím předcházet. 

Na úvod trochu nezbytné statistiky. 
K požárům v domácnostech vyjíždějí ha-
siči každoročně až v několika tisících pří-
padů. Mnohem horší však je, že při těch-
to požárech umírají každý rok desítky lidí. 
Je proto velmi důležité uvědomit si, z ja-
kých důvodů vznikají požáry v domech 
a bytech nejčastěji, a přizpůsobit tomu 
i samotnou prevenci. Pojďme se nyní 
společně podívat na nejčastější příčiny 
vzniku požáru v domácnosti.

1. Používání poškozených 
elektrospotřebičů

Velkým hazardem ohrožujícím zdraví 
i majetek je používání poškozených elek-
trospotřebičů, včetně kabelů. Veškeré 
elektrospotřebiče by měly být v napros-
tém pořádku. Signálem, že je něco špat-
ně, může být i nestandardní zvuk či zá-
pach, který se uvolňuje při používání. 
Polámaný kabel nebo poškozenou nabí-
ječku ihned vyměňte!

2. Nabíjení mobilního telefonu  
v posteli

Mobil, notebook ani jiné elektrické zaříze-
ní pod polštář nepatří, a to ani v případě, 
kdy není nabíječka nijak poškozená. Zcela 
nevhodné je nabíjet elektronické zaříze-
ní v posteli a ještě ho přikrýt polštářem, 
což způsobí několikanásobné zvýšení 
teploty zařízení. Polštář pak může snad-
no vzplanout, dokonce přímo vám pod 
hlavou! Obecně je tedy lepší nabíjet mo-
bilní telefony, notebooky a podobná zaří-
zení přes den.

3. Ponechání adaptéru 
v zásuvce

Rizikové může být i nepřetržité pone-
chání nabíjecího adaptéru v zásuvce 
přesto, že na něj většinu času není pří-
stroj napojený, a je tedy zbytečné, aby 
byl v takové chvíli v zásuvce zapojen. 
Děje se to bohužel velmi často a tento 
postup bývá velmi frekventovanou příči-
nou požáru.

4. Přetížená vícezásuvková 
„prodlužovačka“

I klasická vícezásuvková prodlužovačka 
může být „žhavým kandidátem na vzní-
cení“. A to paradoxně kvůli účelu, pro kte-
rý si ji každý z nás kupuje – zapojení více 
spotřebičů najednou. Pokud je pak na-
jednou i zapnete, může to způsobit pře-
hřátí v zásuvce, zkrat, a někdy dokonce 
i požár. 

5. Počítač v posteli nebo štosy  
papírů kolem něj

Není ničím výjimečným, když se počítač, 
resp. notebook přehřeje a začne hořet. 
O to rizikovější je nechávat ho běžet v po-
steli položený jen na dece nebo matra-
ci. Pokud je navíc zapojen do sítě, dochází 
opět k přehřátí a v kombinaci s dekou, pe-
řinou, matrací nebo papíry poházenými ko-
lem přístroje může opět dojít ke vznícení!

V každém případě důrazně doporučuje-
me umístit na strategické místo v domác-
nosti přenosný hasicí přístroj. Jeho poříze-
ní vyjde na několik stovek korun, v případě 
požáru vám však může zachránit nepoměr-
ně dražší majetek a především zdraví, či do-
konce holý život. A co dělat, když k požá-
ru dojde? Hlavně se snažte zůstat co nejvíc 
v klidu – nezmatkujte a postupujte podle 
obecných doporučení. Při samotném po-
žáru je nutné zachránit zejména svůj, ale 
i další životy. Snažte se tedy v první řadě 
dům/byt co nejrychleji opustit. Je-li to mož-
né, zkuste vypnout jističe elektřiny a uzavřít 
přívod plynu. Volejte „hoří!“ a o tomto fak-
tu informujte také osoby, které s vámi žijí 
v panelovém nebo bytovém domě. Jakmi-
le dům opustíte, volejte na tísňovou linku 
150/112! 

Jestliže dojde k samovolné evakuaci, shro-
mážděte se daleko od požáru. Pokud víte 
o někom, kdo mohl v domě zůstat, infor-
mujte o tom při příjezdu hasiče. Stejně tak 
hasiče informujte i o zvířatech a také hy-
poteticky nebezpečné věci, například pro-
panbutanové lahvi, nachází-li se v budově 
zachvácené požárem. Závěrem bychom 
vás chtěli požádat, abyste při parková-
ní vždy mysleli na to, že v případě požáru 
musí ulicí projet hasičský vůz s veškerou 
technikou. Při zachování 3 metrů na prů-
jezd v rovném úseku totiž hasičům zbývá 
po obou stranách vozidla pouhých 25 cm! 
V takto malém prostoru přitom musí zvlád-
nout nejen výstup z vozidla, ale i manipula-
ci kolem něj včetně vytažení hadic a dalšího 
vybavení nutného pro zásah, to vše s těž-
kým dýchacím přístrojem na zádech. Par-
kujte tedy prosím tak, aby místem mohla 
vždy projet i požární technika, která pro ma-
névrování potřebuje podstatně více prosto-
ru než běžný automobil: 3 metry opravdu 
nestačí.

Více informací naleznete na webu Pra-
hy 11 www.praha11.cz v sekci Bezpeč-
nost na JM → Prevence.

Bc. Petra Víznerová, 
oddělení krizového řízení



Koncem června proběhlo na prosluněném 
nádvoří KC Zahrada tradiční ocenění pe-
dagogických i nepedagogických pracovní-
ků v jihoměstských mateřských a základ-
ních školách za skvěle odvedenou práci 

v uplynulém školním roce. Za městskou 
část Praha 11 předal 59 oceněným pa-
mětní listy, dárkové karty do Centra Cho-
dov a květiny starosta městské části Jiří 
Dohnal (Piráti).

„Velmi si vážím práce všech, kteří ve škol-
ství v Praze 11 pracují. V posledních le-
tech byla situace komplikovaná vnějšími 
faktory, například koronavirovou pande-
mií či řešením situace na Ukrajině. Jsem 
velmi rád, že kolegyně a kolegové z na-
šich mateřských a základních škol zvládli 
vše na jedničku, a patří jim za to velké po-
děkování," uvedl pan starosta.

I na tomto místě bychom pak chtěli 
za dlouhodobou vynikající práci v jiho-
městském školství poděkovat třem ko-
legyním ze Základní školy Ke Kateřin-
kám Mgr. Daniele Štyndlové, Mgr. Aleně 
Hausnerové a Kristině Havlíkové Klou-
dové, které nyní ukončily aktivní peda-
gogickou kariéru.

5Zprávy z Rady MČ

Městský mobiliář 🚌 je opět pod kontrolou města 🏙
Dlouhou dobu zajišťovaly základní 
městské vybavení, jako je lavička, 
soukromé reklamní společnosti. Po 
ukončení smlouvy naše městská 
část na nic nečekala a ihned 
zahájila jednání s Technickou 
správou komunikací, a. s. (TSK). 

Od ledna tohoto roku jsme se aktivně 
účastnili jednání o vzniku nových pražských 
laviček. Kromě příznivé ceny, za kterou je 
TSK pořizuje, oceňujeme také odolnost 
materiálu vůči vandalům a jednoduchou in-
stalaci. Lavičky schválil i Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy. Jsme první městská 
část, kde instalace proběhla. Lokality jsme 
spolu s TSK vybírali na základě občanských 
podnětů, které jste nám zaslali, a vzhle-
dem k významnosti jednotlivých zastávek. 
Prvních 44 laviček již slouží svému účelu, 
další časem přibydou. Spolupráce se nám 
daří, a tak se nyní chceme společně zamě-
řit na renovaci a celkový pasport městské-
ho mobiliáře. 

Zároveň na řadě míst dochází k výměně 
autobusových přístřešků, kterou provádí 
Technologie hl. m. Prahy (THMP). Jako úřad 
se snažíme vycházet maximálně vstříc při 
získávání razítek. THMP též vychází vstříc 
nám, např. když jsme potřebovali, z důvodu 
bezbariérovosti, rychle vyměnit přístřešek 

u autobusové zastávky Petýrkova, u které 
bydlí komunita vozíčkářů. Případné vandal-
ství na nových přístřešcích či jiné podněty 
můžete zaslat na tuto e-mailovou adresu: 
zastavky@thmp.cz či se obrátit na naši 
radnici. 

V ulici Stříbrského proběhla obnova fasá-
dy trafostanice. O novém muralu se do-
čtete více na straně 6. Stanice bude osa-
zena novými nabíjecími body pro pomalé 
noční nabíjení. Mám radost, že pokročil 
projekt nabíjecího hnízda u plaveckého ba-
zénu Jedenáctka VS. Sídliště nesmí být 
na okraji technologického rozvoje. Bydlet 
na sídlišti neznamená, že nemohu vlastnit 
elektromobil. 

Zadali jsme zkreslení dopravních opatře-
ní na zklidnění dopravy. Primárně se jedná 
o zavedení Zón 30 v rezidenčních oblas-
tech mimo páteřní komunikace. Rychlost 
30 km/h výrazně zkracuje brzdnou dráhu 
vozidla. Rezidenční části našeho Jižního 
Města mají být klidným prostředím. 

Rada městské části zadala veřejnou sou-
těž na kompletní rekonstrukci „Otíkovy“ 
lávky u metra Háje, která je ve správě naší 
městské části. Samotná oprava bude roz-
dělena do několika částí, aby vždy lávka zů-
stala otevřena pro veřejnost. Výjimku bude 
tvořit výměna ložisek, kdy bude nutné na 
pár dní lávku uzavřít. Informace budou do-
stupné vždy v blízkosti lávky včetně ob-
chozích tras. Oprava bude koordinována 

s připravovanou opravou pochozí zóny 
Háje. Projekt, který mi v současnosti dělá 
největší radost, je výstavba bezbariérové 
rampy v ulici Bajkonurská. Tato stavba byla 
jednou z mých priorit, které jsem požado-
val od TSK k realizaci. Byť svými rozměry 
se jedná o menší stavbu, umožní oficiální 
bezbariérový přístup pro oblast ulic Tatar-
kova, Sulanského, Stříbrského, Jurkovičova 
a další… Věřím, že se zvýší komfort pro-
stupnosti území, ať už pro lidi na vozíčku, či 
rodiče s kočárkem směřující na metro Háje. 
Provizorní rampičku, která na místě byla, 
nainstaluje Jihoměstská majetková, a. s., 
na jiné potřebné schodiště. Když už se zmi-
ňuji o metru Háje, bude půl roku uzavřen je-
den z výstupů, konkrétně výstup směřující 
k ulici Kupeckého z důvodu nutných oprav. 

Správce komunikací TSK byl nucen zúžit 
naše páteřní komunikace na jeden jízd-
ní pruh v obou směrech v ulicích Türkova 
a Mírového hnutí. Důvodem je odlehčení 
nosných konstrukcí u mostu na daných ko-
munikacích. Opatření je nutné pro zajiště-
ní provozu na základě výsledků mostních 
prohlídek.

Rád bych touto cestou popřál všem čtená-
řům pohodové prázdniny.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici

Starosta Prahy 11 Jiří Dohnal předal ocenění 
pracovníkům v jihoměstském školství
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Nový mural na Jižním Městě
Už před dvěma lety se naše městská část zapojila do umělecké soutěže v rámci 
projektu MuralArt UM, který je součástí dlouhodobého programu Umění pro město. 

Ten funguje zejména díky finanční podpo-
ře hl. města Prahy a jeho hlavním cílem 
je realizace umění ve veřejném prostoru. 
Projekt MuralArt UM vznikl během pande-
mie, a to proto, aby se i v případě uzavře-
ní galerií mohli lidé dostat ke kvalitnímu 
umění. Na podzim 2020 potom proběh-
la otevřená výzva na návrh streetartových 
intervencí, graffiti či velkoplošných maleb 
pro vybraná místa na území Prahy. 

Za Prahu 11 jsme vybrali lokality dvě: 
betonovou zeď v ulici Ke Stáčírně (žád-
ný ze soutěžních návrhů zde však neby-
lo možné bez zásadních úprav a nákladů 
realizovat, proto nebyl vybrán ani žádný 
vítěz) a zanedbaná trafostanice ve Stříbr-
ského ulici. S návrhy na umělecké zpra-
cování této trafostanice se zato přihlási-
lo více než 30 umělců. Soutěžní návrhy 
byly velmi kvalitní a různorodé – od přís-
ně geometrických tvarů přes zobrazení 

konkrétních prvků (robot, raketa, džungle 
apod.) po návrhy plastické, které počíta-
ly i se zásahy do okolí. Odborná komise, 
ve které měla i Praha 11 své zastoupe-
ní, musela při svém hodnocení zohlednit, 
že trafostanice musí zůstat i nadále funk- 
ční a přístupná pro techniku. I přesto byla 
shoda na vítězi zcela jednoznačná. 

1. místo získal návrh od Štěpána Ru-
báše. Porotu oslovila jeho jasná vize, 
propojení s danou lokalitou i vtip – bu-
dovu trafostanice, která svým obje-
mem narušuje okolí a láká spíše k ilegál-
ní tvorbě než k obdivování, přenáší do  
virtuální reality. Použitím pixelů o rozmě-
ru 20 x 20 cm zobrazujícím pohledy za-
chycující vždy protilehlé okolí trafosta-
nice s lokalitou splývá a z prostoru se 
jakoby vytrácí. Optická iluze mizení nejlé-
pe vynikne při pohledu z větší vzdálenos-
ti. Jestli budete mít cestu po okolí, přijďte 

se podívat. Pro obdivovatele pouličního 
umění je třeba dodat, že umělecké zpra-
cování trafostanice Stříbrského je už 
druhým novým muralem na Jižním Měs-
tě. Tím prvním je velkoformátová malba 
zobrazující lilie a motýly na stěně u met-
ra Opatov. 

Ing. arch. Kristýna Jirsová 
koordinátorka Zdravé Prahy 11

Nové kulturní a volnočasové akce v Praze 11
Navzdory složité situaci, kterou v posledních letech vyvolala pandemická 
opatření a kvůli které se kultura stala jednou z nejvíce postižených oblastní, 
se nám podařilo zachovat tradiční akce jako Tóny Chodovské tvrze či 
Dny Prahy 11. Proto jsem velmi rád, že se za mého působení podařilo 
na Jižní Město přivést i nové kulturní a volnočasové akce, které si rychle 
získaly velkou oblibu. Z nich dále uvádím výčet těch nejzajímavějších:

Divadlo Na Jezerce – letní scéna
V loňském roce jsme se domluvili s Diva-
dlem Na Jezerce, že jim nabídneme ven-
kovní scénu pro letní divadelní předsta-
vení na nádvoří Chodovské tvrze. Tato 
spolupráce pokračovala i letos. Let-
ní scéna tak v rámci divadelních večerů 
přinesla excelentního Jaroslava Duška 
či komedie od Jana Hřebejka. Posled-
ní ze série těchto představení proběh-
ne 18. července. Pro velký zájem diváků 
a s ohledem na opakovaně plné nádvo-
ří chceme v této spolupráci pokračovat 
i v budoucnu. 

Bitva o Chodovskou tvrz
Chodovská tvrz v obležení statečných ry-
tířů, šermířů, kejklířů i středověkých muzi-
kantů. Tak vypadala bitva o Chodovskou 
tvrz, kterou pořádalo Kulturní Jižní Město, 
o.p.s., letos poprvé ve spolupráci s Tvr-
zí Libušín. Návštěvníci měli možnost se 
seznámit s tím, jak se žilo ve středově-
ku, prohlédnout si dobové kostýmy nebo 
středověkou vesničku. Celé tři dny obléha-
li Chodovskou tvrz rytíři, lučištníci a další 
bojovníci, příkop kolem tvrze se chvílemi 
měnil v bojiště šermířů. 

Divadlo Paměti národa
Jeden z projektů, který nám hned v zárod-
ku zhatila pandemie, bylo i Divadlo Pamě-
ti národa. Ve spolupráci s hlavním organi-
zátorem, společností Post Bellum, bude 

od září 2022 v kulturním centru Zahrada 
probíhat divadelní kroužek, kde se budou 
vyprávět příběhy 20. století skrze auten-
tická svědectví účastníků z cyklu Paměť 
národa. Kroužek je určen dětem a mladým 
lidem od 12 do 18 let. 

Street festival
Street festival je nový open air festival 
plný pouličních aktivit, který se letos už 
potřetí konal ve Volnočasovém areálu Ku-
peckého U Modré školy. Jedná se o uni-
kátní akci plnou tance, parkouru, triků 
na koloběžkách a skateboardech i mno-
ho dalšího. Součástí festivalu je také bo-
hatý doprovodný program pro děti i celé 
rodiny. 

Rodinný běh Aquapalace
Vysoká účast a skvělá atmosféra – přes-
ně takový byl již druhý ročník Rodinného 
běhu ČEZ Aquapalace, který se odehrál na 
sedmikilometrové trase od metra Opatov 
do Čestlic. Každý účastník si přišel na své: 
jak sportovci, kteří chtěli zaběhnout úsek 
v co nejlepším čase, tak i rodiny, které 
chtěly zažít pohodový sobotní den a trasu 
absolvovaly v pomalejším tempu. Druhé-
ho ročníku rodinného běhu pod záštitou 
Prahy 11 se zúčastnilo úžasných 2500 
účastníků. V rámci této akce bylo obyva-
telům městské části ze strany společnosti 
Aquapalace Praha také na září poskytnu-
ta sleva 20 % na vstup do vodního světa, 

za což děkujeme a těšíme se na spoluprá-
ci i v dalších letech.

Vodní skluzavka
Jako novinku jsme dále připravili jihoměst-
ským dětem velkou atrakci – 40 metrů 
dlouhou vodní nafukovací skluzavku. Ta 
si nakonec našla své místo v parku u Cho-
dovské tvrze, kde byly pro děti v rámci 
akce připraveny i další doprovodné atrak-
ce. V této nově zavedené tradici chceme 
pokračovat i v dalším volebním období, 
podle pozitivních ohlasů bychom rádi, aby 
se akce konala častěji.

Na závěr bych rád poděkoval společnos-
ti Kulturní Jižní Město, o.p.s., která s naší 
městskou částí na zajištění bohatého pro-
gramu úzce spolupracuje. 

Užijte si léto a dovolené a třeba se brzy 
na některé z akcí v Praze 11 
potkáme!

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný čas
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Závlahové vaky opět v akci
S příchodem teplých a suchých dnů jsme samozřejmě zintenziv-
nili zálivku našich nedávno vysazených stromů, a to zejména po-
mocí tzv. závlahových vaků. Letos jich máme v terénu již téměř 
800. Na jejich plnění používáme výhradně dešťovou vodu z re-
tenční nádrže.

Přidám ještě vysvětlení k občasným dotazům, které mi chodí: 
to, že je nějaký závlahový vak zrovna prázdný, neznamená, že 
jsme na něj zapomněli nebo ho neplníme. Závlahový vak se na-
plní vodou jednou za několik dní a po naplnění z něj voda ně-
kolik hodin pomalu vytéká. Tím docílíme dvou věcí: zaprvé šet-
říme čas při zálivce, protože vak lze hadicí naplnit velmi rychle 
plným proudem vody a jít hned k dalšímu stromu. A zadruhé 
voda z vaku vytéká pomalu, tudíž se nerozlévá do okolí, ale na-
opak se postupně vsakuje do země přímo pod vakem, kde má 
strom kořeny. 

Následně je vak několik dnů prázdný, než opět přijede závlaho-
vá četa.

Dotační program  
výměny zdrojů vytápění 
I v tomto roce je pro občany připraveno několik dotačních titulů 
určených k výměně nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá pali-
va. Jedná se konkrétně o tyto tituly:

• Kotlíkové dotace 2021+ a Čistá energie Praha 2022  
(dotační tituly Magistrátu hl. města Prahy  
portalzp.praha.eu/ )

• Nová zelená úsporám (dotační titul Státního fondu  
životního prostředí – viz novazelenausporam.cz)

Přesné termíny pro podání žádostí a podrobné informace najde-
te též na webových stránkách městské části. 

Pokud nemáte z technických důvodů možnost podat žádost 
sami, obraťte se prosím na Odbor životního prostředí Úřadu 
městské části Praha 11 (kontaktní osoba: bc. Martin Chaun, 
tel.: 267 902 369, e-mail: chaunm@praha11.cz), kde s vámi 
žádosti do výše uvedených titulů vyplní či poskytnou další 
informace.

I když se to nezdá, výběr laviček je zejména v poslední době poměrně náročnou 
disciplínou. Ty kovové v zimě studí, v létě se přehřívají, beton je na tom obdobně. 
Běžně dostupné dřevo zpravidla nebývá dostatečně odolné proti působení klimatu 
nebo plísním a exotické dřevo, které je podstatně odolnější, pochází obvykle 
z tenčících se brazilských pralesů a navíc k nám neekologicky cestuje přes celý svět. 

Proto nás velmi zaujala alternativní na-
bídka nového materiálu na přírodní bázi, 
který se nazývá Resysta. Jeho hlavní 
složkou jsou rýžové slupky, doplněné ka-
mennou solí a minerálními oleji. Vzhle-
dem připomíná tropické dřevo, na roz-
díl od něj je však odolný jak vůči plísním, 
tak proti škůdcům i povětrnostním pod-
mínkám. Další výhodou je jeho bezúdrž-
bovost. Je navíc nejen recyklovaný, ale 

též plně recyklovatelný. A protože nás 
zajímalo, jak takový materiál funguje do- 
opravdy, obrátili jsme se na jednoho z do-
davatelů, společnost mmcité, kam se na 
lavičky z Resysty můžeme zajet podívat, 
abychom si ji mohli sami „ohmatat“.

K našemu překvapení jsme se však do-
zvěděli, že nikde v Praze ani v okolí žád-
né referenční veřejně přístupné lavičky 

nejsou, což lze vysvětlit jejich o něco vyš-
ší katalogovou cenou v porovnání s la-
vičkami např. z výše zmiňovaného dřeva.
Proto jsme se s firmou dohodli na testu 
a zdarma (resp. za symbolickou 1 Kč) od 
ní jednu unikátní lavičku z Resysty dosta-
li na zkoušku. Následně jsme ji instalova-
li před budovu radnice v Ocelíkově ulici 
k dětskému hřišti (do zálivu naproti květ-
naté louce, viz foto). 

Lavička je opravdu hojně využívaná a my 
nyní sledujeme, jestli její vlastnosti od-
povídají inzerovanému. Pokud se osvěd-
čí, chtěli bychom, aby se tento k přírodě 
šetrný materiál využíval pro jihoměstský 
mobiliář v co největší míře. Tímto vás sa-
mozřejmě zvu, abyste si tuto lavičku vy-
zkoušeli i vy a ideálně mi dali vědět (na 
můj e-mail lepsj@praha11.cz), jak na vás 
tento inovativní materiál při posezení pů-
sobí, předem děkuji.

Revitalizace vnitrobloku Jažlovická-Jurkovičova je v plném proudu
Jak jste si možná již všimli, s přelomem 
května a června jsme spustili projekt 
úpravy prostranství mezi soukromou 
školou Eduso a ulicemi Jažlovická a Jur-
kovičova. Celá revitalizace probíhá v sou-
ladu s našimi zásadami, aby byl v místě 
v maximální míře posílen podíl zeleně, 
byla zvýšena pestrost druhů rostlin, stá-
vající stromy byly zachovány a zpevněné 

plochy zmenšeny a nahrazeny propust-
nou dlažbou. V tuto chvíli už došlo k od-
stranění obou nefunkčních pískovišť 
a souvisejících nevzhledných asfaltových 
ploch. Probíhá pokládka dlažby, doplňo-
vání stromů a záhonů se suchomilnými 
trvalkami. Připraven je i nový mobiliář 
(koše, lavičky a atypické volnočasové prv-
ky). Celý prostor tím dostane zcela nový 

charakter. Pokud vše půjde, jak je naplá-
nováno, prostor se pro vás opět otevře 
s koncem července.

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí

Lavičky tak trochu jinak

Výhodou tohoto 
materiálu je jeho 
bezúdržbovost. 
Je navíc nejen 
recyklovaný, 
ale též plně 

recyklovatelný.

Novinky z oblasti životního prostředí
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Postavení městské části ve stavebním řízení 
Na červnovém jednání zastupitelstva naší městské části (MČ) byly opět 
diskutovány otázky související s tím, jaké je postavení MČ ve stavebním řízení a co 
mohu jako místostarosta s gescí pro územní rozvoj udělat pro občany Prahy 11, 
pokud jde o zabránění realizace nějakého projektu, s kterým nesouhlasí. 

Přes veškeré úsilí, které jsem vysvětlová-
ním toho, jaké je postavení MČ ve sta-
vebním řízení, věnoval, mi nepřipadá, že 
jsem v této věci úspěšný. Možná je to 
tím, že určitá část politické reprezenta-
ce Prahy 11 účelově a zcela nepravdi-
vě vykresluje pozici rady, zastupitelstva 
nebo gesčního místostarosty jako po-
zici toho, kdo rozhoduje o tom, zda se 
něco postaví, nebo nepostaví. Jak jsem 
již v minulosti mnohokrát uvedl, není to 
pravda. Tím, kdo rozhoduje a povoluje 
realizaci investičních projektů (staveb), 
je stavební úřad (SÚ). Zjednodušeně lze 
říci, že pro povolení stavět potřebujete, 
aby vám SÚ vydal souhlas s umístěním 
stavby a stavební povolení. Někdy za zá-
konem a předpisy daných podmínek lze 
tato řízení vést společně. Aby investor 
tato povolení získal, musí předložit SÚ 
dokumentaci k povolované stavbě. Ob-
sah, rozsah a další náležitosti této do-
kumentace jsou dány zákonem a na něj 
navazujícími předpisy. Souhlas s projek-
tem ani vyjádření městské části k pro-
jektu nejsou součástí této dokumenta-
ce. V okamžiku, kdy investor podá na SÚ 
žádost o stavební povolení a příslušnou 
dokumentaci, SÚ netuší, co si MČ o žá-
dosti myslí, a ani ho to dle zákona nemá 
zajímat. Následně je MČ účastníkem říze-
ní, přesněji řečeno jeho částí, ve které se 
rozhoduje o vydání souhlasu s umístě-
ním stavby (tzv. územní rozhodnutí). 

Jednodušeji, lze to přirovnat k soudní-
mu řízení, kdy investor (stavebník) před-
kládá stavebnímu úřadu (v použitém 
přirovnání soudci) žádost o vydání po-
volení, na základě kterých může stavět. 
SÚ osloví zákonem daný okruh subjektů 
(fyzických osob, firem, státních institu-
cí, společenství vlastníků vlastnící objek-
ty v sousedství atd…) a městskou část 

– tzv. účastníky řízení, aby se k žádosti 
vyjádřili a vznesli případné připomínky. Ze 
zákona a navazujících předpisů plyne, že 
tyto připomínky a případné námitky musí 
poukazovat na to, co měl žadatel o vydá-
ní povolení, na základě kterého lze sta-
vět, splnit a nesplnil. Opět zjednodušeně, 
námitka musí poukázat na něco, co v do-
kumentaci buďto chybí, a má to tam dle 
předpisů být, nebo v dokumentaci sice je, 
ale to, jak je daná věc řešena, je v rozpo-
ru s předpisy. 

SÚ pak připomínky posoudí a rozhodne, 
zda povolení vydá. Protože se jedná o ří-
zení správního typu, platí, že pokud ža-
datel splní vše, co mu zákon ukládá, musí 
mu být povolení vydáno. 

Je pravda, že mohou existovat situace, 
kdy je postavení městské části silnější. 
Jde o případy, kdy investor potřebuje pro 
to, aby splnil něco, co mu ukládají před-
pisy, souhlas MČ (využití jejího pozemku 
pro vedení sítí, komunikace, souhlas se 
změnou územního plánu apod.). Obecně 
ale platí, že SÚ je povinen vydat staveb-
ní povolení i v případě, že obec (MČ) se 
stavbou nesouhlasí, pokud investor (sta-
vebník) splnil vše, co po něm stavební zá-
kon a na něj navazující předpisy požadují.

Bohužel určitá část politické reprezen-
tace naší MČ úmyslně mystifikuje veřej-
nost a s cílem získat politické body tvrdí 
veřejnosti, že vedení MČ může zabránit 
tomu, aby investoři získali povolení po-
třebná k realizaci svých záměrů. Je to 
smutná politická strategie vycházející 
z poznání, že pokud budete lidem říkat, 
co chtějí slyšet, budou vás mít rádi a vě-
řit vám, i když si mohou snadno ověřit, 
že lžete.

Abych dokázal, kde je pravda, využiji si-
tuace z konce loňského roku. Opozice ve 
snaze získat politické body prosadila na 
jednání zastupitelstva MČ (ZMČ) usnese-
ní, kterým ZMČ požadovalo po staveb-
ním úřadě, aby ve věci žádosti „územ-
ního řízení na stavbu nazvanou Bytový 
dům Zdiměřická a 7 parkovacích stání“ 
žádost zamítl a stavbu nepovolil. Usne-
sení ZMČ jsem samozřejmě splnil a sta-
vebnímu úřadu poslal dopis, ve kterém 
píši: „Sděluji Vám, že se dne 9. 12. 2021 
konalo zasedání ZMČ Praha 11. V rámci 
tohoto usnesení bylo přijato nesouhlas-
né usnesení č. 0007/24/Z/2021, které 
zasílám v příloze tohoto dopisu. Tímto 
Vás žádám, aby na základě výše uvede-
ného usnesení stavební úřad stavbu za-
mítl.“ Dne 11. 3. vydal SÚ pod spisovou 
značkou: OV/21/016336/Št, pův. sp. zn. 
OV/21/016336/Krt usnesení, ve kte-
rém se vypořádal se všemi připomínkami 
účastníků řízení a i mým dopisem, který 
jsem mu na základě zmíněného usnesení 
ZMČ poslal. Stavební úřad ve svém usne-
sení konstatuje, že MČ nepřísluší se k zá-
měru vyjadřovat z jiné pozice než jako 
účastníka řízení, a že tedy můj dopis chá-
pe jako podnět účastníka řízení. Na stra-
nách 56–57 tohoto usnesení (bod 41) se 
pak lze dočíst: 

Ke stanovisku účastníka stavební úřad uvádí: Jestliže žádost vyhovuje právním předpisům a splňuje veškeré požadavky dle sta-
vebního zákona a prováděcích předpisů, nesouhlas účastníka se záměrem není a nesmí být důvodem pro zamítnutí žádosti. 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že účastníci jsou si v řízení rovni. Podle § 7 odst. 1 č.j. MCP11/22/014609/OV/Št str. 57 
správního řádu: Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči do-
tčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. Stavební 
úřad tuto základní zásadu správního řízení ctí a ke všem účastníkům, včetně MČ Praha 11, přistupuje stejně. Z toho vyplývá, že 
v řízení nemůže jakkoliv zohlednit výše citované usnesení zastupitelstva č. 0007/24/Z/2021. Žadatel nepotřebuje souhlas za-
stupitelstva k umístění svého záměru, zmíněné usnesení není relevantním podkladem, a stavební úřad tedy k němu nepřihlíží, 
neboť k němu s ohledem na výše uvedené přihlížet nemůže. Pro úplnost stavební úřad dodává, že stavebník k žádosti o územ-
ní řízení předkládá stavebnímu úřadu podklady uvedené v § 86 odst. 2 stavebního zákona, mezi kterými souhlas obce uveden 
není. Stavební úřad vykonává státní správu, a to na základě přenesené působnosti svěřené mu obecně závaznou vyhláškou 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění, v souladu s § 13 odst. 1 písm. c/ 
a § 15 odst. 1 písm. c/ a d/ stavebního zákona. Je nepřípustné, aby byl jakkoli ovlivňován městskou částí, jejíž je součástí. 
Z tohoto důvodu stavební úřad na předmětné podání nijak samostatně nereagoval a své stanovisko vyjadřuje až v rámci toho-
to rozhodnutí. Jak bylo zmíněno, městská část je v tomto řízení „pouze“ účastníkem, přičemž práva účastníka vykonává v samo-
statné působnosti. Pokud by stavební úřad přihlédl k zájmům „své“ městské části, jednalo by se nepochybně o typický příklad 
systémové podjatosti. Takto nestranný správní orgán by musel být vyloučen z projednávání věci a tuto by nadřízený správní or-
gán delegoval na jiný věcně příslušný správní orgán.
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Toto usnesení v plném rozsahu potvrzu-
je to, co se již dlouhou dobu snažím vy-
světlit členům zastupitelstva městské 
části a veřejnosti. MĚSTSKÁ ČÁST NENÍ 
TÍM, KDO POVOLUJE NĚJAKOU STAV-
BU, STAVEBNÍ ÚŘAD JE NA NÍ NEZÁ-
VISLÝ A NESOUHLAS MĚSTSKÉ ČÁSTI 
NEBRÁNÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU PO-
VOLENÍ, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH SE 
STAVÍ, VYDAT. 

To ale neznamená, že za občany nebo-
juji. Pouze místo populistických výkři-
ků a prosazování usnesení, která jsou 
ve svém důsledku plácnutím do vody, 
hledám cesty v možnostech, které nám 
dává stavební zákon a na něj navazují-
cí předpisy. Ne vždy to jde, ale například 
v tomto konkrétním případě jsem v před-
ložené dokumentaci objevil něco, co ob-
čanům, kteří bydlí v sousedním objektu, 
umožní, aby v té části řízení, kde MČ není 
účastníkem, ale oni ano, podali takové 
připomínky, které znemožní realizaci zá-
měru buďto zcela, nebo alespoň v rozsa-
hu a objemu, který zasahuje do kvality je-
jich nemovitostí (bytů). Příslušný postup 
jsem zástupcům tohoto domu samozřej-
mě poradil. 

Velice mne mrzí, že i senátor zvolený 
v našem senátním obvodě, místo aby há-
jil zájmy našich občanů a v senátu navrhl 
a zkusil prosadit takové úpravy staveb-
ního zákona, které posílí postavení obce 
ve stavebním řízení a umožní účinněji se 

bránit zástavbě, se kterou Praha 11 ne-
souhlasí, mate veřejnost tvrzeními, že 
nevyužíváme všechny možnosti, které 
MČ má, pokud jde o obranu před tako-
vouto zástavbou. Operuje např. pojmem 
samosprávné stanovisko obce. Tento 
nástroj stavebního práva neznám. Ne-
myslím si o sobě, že znám vše, a zeptal 
jsem se tedy na příslušném odboru úřa-
du, stavebním úřadu a legislativním od-
boru ministerstva pro místní rozvoj. Opo-
věď byla vždy stejná, nic takového jako 

samosprávné stanovisko obce stavební 
právo nezná. Je smutné, že náš zástupce 
v senátu používá ve snaze získat politic-
ké body pojmy, které neexistují, a mate 
tak veřejnost, která samozřejmě nástro-
je stavebního práva znát ne-
musí a nezná.

Ing. Martin Sedeke 
(ODS)  

místostarosta  
pro územní rozvoj

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 úscho-
vy úřadu. 
Členem okrskové volební komise může 
být občan ČR i občan členského státu 
EU (s trvalým či přechodným pobytem 
v obci na území ČR), který alespoň 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 čás-
ti Praha 11, do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy a do Senátu Parlamentu 

České republiky. Zájemci o práci v těch-
to komisích, pokud nejsou delegováni 
volební stranou, se s uvedením svého 
jména a příjmení, data narození, adre-
sy trvalého pobytu a tel. čísla 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 

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

• 3 300 Kč pro člena,
• 3 900 Kč pro místopředsedu, 
• 4 000 Kč pro předsedu okrskové  

volební komise, 
přičemž výše odměny představuje sou-
hrnnou částku za volby do obou zastu-
pitelstev i obě kola voleb do Senátu Par-
lamentu ČR.

Součástí odměny je dále stravenka za 
každý odpracovaný den a též finanční od-
měna ve výši 1 000 Kč schválená Radou 
MČ Praha 11 jako ocenění za náročnost 
zpracování výsledků hlasování i obětavé 
zapojení do práce okrskových volebních 
komisí.
 Odbor vnitřních věcí 
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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: K PRAMENŮM ROKYTKY
Dne: 25. 7. (pondělí)
Start: 10:00 hodin nádraží Kolovraty (Do Kolovrat buď přímo na kole, 
nebo vlakem – Hl. nádraží 9:35, Hostivař 9:32, H. Měcholupy 9:35, 
Kolovraty 9:58)
Délka trasy: cca 54 km 
Trasa: Kolovraty, Říčany, Tehov, Radošovice, Nedvězí, Kralovice, Ko-
loděje, Běchovice, D. Počernice, Hostavice, Vysočany, Libeň, Florenc.
U pramene Botiče jsme už byli, tentokrát budeme detektivně sledovat přímo od jejích 
pramenů tok Rokytky, což bude někde snadné, jinde mírně dobrodružné. Návrat me-
trem C z Florence nebo hl. nádraží. Mimochodem, víte, jak přišla Rokytka ke svému 
názvu? Trasou vás provede Mirja. 

CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: ZA VELEROMANTIKOU DO VELTRUS
Dne: 22. 8. (pondělí)
Sraz: metro Ládví v 10:00 hodin
Trasa: pro pohodáře cca 43 km Ládví, D. Chabry, Klecany, Vodochody, Kralupy, Vel-
trusy, Nelahozeves, z Kralup vlak. Cyklo – nenasytové odtud jedou buď na metro 
N. Holešovice cca 28 km, případně 21 km do Sedlec Praha (vlak na Masaryčku). 
Najdete Švejka v Kralupech? Kdo doplatil na stavbu tajné chodby? Co říká rozbor 
DNA o Dvořákovi? Kde byl první veletrh na světě? Kdo vedl „bramborovou válku”? 
Víte, že za sfingou nemusíte jet do Egypta? Nejen o tom bude řeč s Mirjou.

TURISTICKÝ VÝLET  
STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: 
Po stopách císařovny Elišky

Kdy: 14. 7. (čtvrtek)
Odjezd: 8:11 hodin
Délka trasy: 17,8 km 
Trasa: Radotín – Sulava – Kulivá hora 
– Solopisky – Vonoklasy – Karlík – Mo-
řinka – Haknovec – Karlštejn
Na co se můžete těšit: Celý den se 
budeme pohybovat v chráněné kra-
jinné oblasti Českého krasu. Půjdeme 
po stopách císařovny Elišky, nám ale 
bude určitě lépe než jejím zbrojnošům, 
kteří měli výstroj a zbroj vážící 40 kilo. 
Naše svačina i s pitím má tak dvace-
tinu. U krasového kopce s podivným 
jménem Kulivá hora možná zahlédne-
me i rostlinky se stejně podivnými ná-
zvy jako třeba mykorizní císařka, vlnice 
chlupatá či locinka vytrvalá. Karlickým 
údolím ke zbytku hrádku Karlíku, ano 
i ten nechal vybudovat Otec vlasti, 
a přes vesnickou památkovou zónu 
Mořinka s výhledy na pásmo Brd. 
Po levé ruce zůstane vrch Haknová 
a před námi se vyloupne nepřehlédnu-
telný klenot naší země, hrad Karlštejn. 
Těším se na setkání s vámi – Jindra.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Z Košíř do Smíchova 
k usedlosti Klamovka a Mlynářka 

Kdy: 12. 7. (úterý) ve 14:00 hodin 
16. 7. (sobota) ve 14:00 hodin 
Sraz: pro obě procházky na tramvajo-
vé zastávce Kavalírka (č. 4, 7, 9 a 10) 
ve směru od stanice metra Anděl.
Půjdeme od jedné z nejstarších tram-
vajových tratí vybudované staros-
tou Košíř Matějem Hlaváčkem v roce 
1896 na vlastní náklady. Projdeme 
kolem funkcionalistického kostela sv. 
Jana Nepomuckého postaveného dle 
projektu architekta Jaroslava Čermá-
ka v r. 1942, bývalých Závodů přístrojů 
a automatizace (ZPA Košíře) a navští-
víme usedlost Klamovku. Ta je jednou 
z bývalých šlechtických zahrad zaklá-
daných kolem letohrádků za Prahou, 
kde na nás dýchne romantika starých 
časů, přestože se nalézáme ve veřej-
ném parku. Zašlou slávu šlechtického 
sídla Klamovka z 2. poloviny 18. stole-
tí nám připomenou barokní stavby v ji-
hovýchodním cípu parku a sochařská 
výzdoba, včetně pomníčků věnovaným 
oblíbeným zvířatům šlechtické rodiny. 
Na setkání s vámi se těší Jelena.
Rezervace komentované procházky 
do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt 
pondělí–pátek 8:00–14:00: 605 819 
096, 724 603 317, e-mail: info@jm-
soc.cz

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Pěšky z Masarykova 
nádraží na pražské Hlavní nádraží 

Kdy: 16. 7. (sobota) v 10:00 hodin
Sraz: v hale na Masarykově nádraží 
u vchodu do Masarykova salonku.
Vrátíme se do doby, kdy do Prahy za-
čaly jezdit první vlaky, připomeneme si 
historické skutečnosti, architektonické 
zajímavosti i významné osobnosti. Za-
čínáme na Masarykově nádraží, kde se 
dozvíme, jaké problémy museli Praža-
né řešit, než do města přijel první vlak, 
a jak se rozvíjel železniční provoz v čes-
kých zemích. Cestou mezi dvěma nádra-
žími si ukážeme, kudy vedlo městské 
opevnění, kudy se vozilo do Prahy kut-
nohorské stříbro a kde byl pražský Šibe-
niční vrch. Podíváme se na dům Martina 
Nedobyla alias Aloise Stuchlíka (dědeč-
ka Vladimíra Neffa). Ve Vrchlického sa-
dech jsou zastávky u rondokubistického 
kiosku, plastiky Sbratření a sochy prezi-
denta Wilsona. Vycházku zakončíme na 
pražském hlavním nádraží, kde navští-
víme zrekonstruovanou secesní Fanto-
vu odjezdovou halu, připomeneme si 
osobnost Nicholase Wintona. Na setká-
ní s vámi se těší Jelena.
Rezervace komentované procházky 
do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt 
pondělí–pátek 8:00–14:00: 605 819 
096, 724 603 317, e-mail: info@jm-
soc.cz

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH 
SENIORŮ: Černolické skály

Kdy: 11. 8. (čtvrtek) 
Sraz: na Smíchovském nádraží stani-
ce busu 129
Odjezd: 8:13 hodin
Délka trasy: 16,5 km
Trasa: Báně – Pod Cukrákem – Jíloviš-
tě – Pod Kamenem – Černolické skály 
– Červená hlína – Dobřichovice
Na co se můžete těšit: Jako vždy na 
prima partu stejně naladěných lidiček 
a též na Černolické skály. Říká se jim 
i Čertovy, a to oprávněně. Vyhlídka 
z nich je totiž čertovsky pěkná.
Oba prázdninové výšlapy jsou vhod-
né pro zdatnou seniorskou populaci. 
Standard v podobě svačiny a úsmě-
vu nezapomeňte s sebou. Na setkání 
s vámi se těší Jindra.

Na výlety je dobré při-
jít s předstihem, 

prázdninové jízdní 
řády mohou být 
záludné!!!Přejeme vám 

všem krásné 

léto
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KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách genia, architekta Jana 
Blažeje Santinho – Aichla
Kdy: 9. 8. (úterý) ve 14:00 hodin,
13. 8. (sobota) od 14:00 hodin
Sraz: pro obě procházky na tramvajové zastávce Pohořelec (č. 22 a 23).
Vydáme se po stopách staveb J. B. Santiniho. Začneme na Pohořelci v domě U Tří 
hvězd, kde Jan Blažej strávil mládí, projdeme Pražským hradem, kde provedl pře-
stavbu budovy kapitulního děkanství (Mladotovský dům). Sejdeme dolů Nerudovou 
ulicí, kde provedl rekonstrukci Valkounského domu, který koupil za 3 000 zl. v roce 
1705. Zastavíme se u kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, 
který J. B. Santini dokončil. Budeme obdivovat jedinečné propojení architektury Mor-
zinského paláce (1714–1716) se sochařskou výzdobou sochaře F. M. Brokofa, pa-
lác Libštejnů z Kolovrat (1716–1726) se sochařskou výzdobou M. B. Brauna a jeho 
další stavby na Malé Straně. Připomeneme si i stavby J. B. Santiniho, které již ne- 
existují anebo se nacházejí jinde. Vycházku ukončíme u hřbitova v bývalé Oboře, kde 
byl architekt pohřben. Na procházku s vámi se těší Jelena.
Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondě-
lí–pátek 8:00–14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Vyšehradský hřbitov, 
bazilika sv. Petra a Pavla

Kdy: 13. 8. 2022 (sobota) od 10:00 
hodin
Sraz: před bazilikou sv. Petra a Pavla
Na vycházce si zavzpomínáme u Slaví-
na, který sloužil „k ukládání nejpředněj-
ších, o vzdělanost, pokrok a blahobyt 
drahého národa českého vynikajícím 
způsobem zasloužilých mužů“. Vzpo-
meneme si i na další osobnosti, které 
se zasloužily o rozkvět a pokrok naší 
vlasti. Malíře Mikoláše Alše (1852–
1913) zná leckdo, ale kdo zná malířku 
Zdeňku Braunovou (1817–1890) nebo 
Antonína Hnátka (1908–1978)? Aby-
chom nezůstali jen u malířů, z vědců 
tady odpočívá nositel Nobelovy ceny 
Jaroslav Heyrovský (1890–1967), bo-
tanik a lékař Bořivoj Karel Presl (1794–
1852), lékař a fyziolog Jan Evangelis-
ta Purkyně (1787–1869) či zakladatel 
hvězdárny v Ondřejově Jan Josef Frič 
(1861–1945). Vyšehradský hřbitov je 
zároveň velkou galerií, kde jsou vysta-
veny náhrobky, sochy, reliéfy od nejrůz-
nějších umělců. 
Na setkání s vámi se těší Jelena. 
Rezervace komentované procházky 
do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt 
pondělí–pátek 8:00–14:00: 605 819 
096, 724 603 317, e-mail: info@jm-
soc.cz

Romantická plavba po Vltavě
V červnu jsme s finanční podporou MČ 
Praha 11 zrealizovali dvě dvouhodinové 
vyhlídkové plavby pro seniory z Jižního 
Města na lodi Hamburg. Ačkoliv nám na 
první plavbě pršelo, atmosféra byla i tak 
úžasná. Výhledy na romantická zákoutí 
a břehy podél Vltavy, posezení s přáteli, 
skvělé občerstvení a živá hudba, to vše 
přispělo k příjemně strávenému odpole-
dni. Na plavbě nás doprovodil starosta 
MČ Praha 11 pan Jiří Dohnal, který se za-
jímal o podněty seniorů. Těšíme se na dal-
ší pokračování!

Sportovní hry na Jižním Městě
Letos 2. června se uskutečnil již 
XXIII. ročník Sportovních her seniorů 
a handicapovaných občanů Jižního Měs-
ta. Poměřit své síly, pobavit se a užít si 
krásný slunečný den přišlo 180 účastní-
ků přihlášených do jednotlivých disciplín. 
V duchu fair play soutěžili zástupci z Do-
mova pro seniory Jižní Město, z bezbarié- 
rových bytů v Petýrkově ulici, z domovů 

pro seniory Háje, Chodov a Pod Kavčí 
Skálou, ale i jednotlivci z Jižního Města. 
Ke sportovním výkonům je přišli podpo-
řit starosta MČ Praha 11 pan Jiří Dohnal 
a Ing. Petr Jirava, radní pro sociální ob-
last. Milým hostem byla paní Petra Čer-
nocká, která zapojila do svého vystoupe-
ní i děti z MŠ Křejpského.

Poděkování náleží všem, kteří nás pod-
pořili finančními či věcnými dary, hlavní-
mu partnerovi MČ Praha 11, EUC Klini-
ka Praha a.s., Kulturnímu Jižnímu Městu 
o.p.s., WESTFIELD Chodov či Medico, 
s.r.o., Jihoměstské majetkové a.s. 

DĚKUJEME!



Milí sousedé, rád bych poděkoval vám všem, kteří jste 
v červnu dorazili na náš rodinný den v parku u Chodovské 
tvrze, kde jsme mimo jiné podepisovali petici na záchranu 
restaurace Pavlovín. Společně jsme si pak povídali o tom, co 
máte na srdci, opékali buřty, vytočili několik sudů piva 
i malinovky a také jsme se hodně nasmáli. 

Bohužel důvodů ke smíchu jsme v poslední době měli málo: 
vzhledem k tomu, jaké šílené kauzy se dějí právě teď na 
pražském magistrátu, je to spíše k pláči. Tím spíš je však 
důležité přijít v září k volbám a konečně zvolit změnu, jakou 
Praha i naše městská část nutně potřebují. Nemůžeme přece 
dál tolerovat, aby nám vládli politici, kteří myslí jen na své 
obohacení, zatímco obyčejné Pražany nechávají napospas 
ekonomické krizi a neúnosnému zdražování.

My v hnutí ANO věříme, že je povinností politiků se o občany 
postarat. Pokud nám tedy dáte svou důvěru, uděláme vše 
pro to, abychom společně současnou krizi překonali. Těším 
se, až vám konkrétní opatření budeme moci představit také 
osobně na některé z našich dalších akcí, které pro vás na září 
chystáme. Sledujte nás na sociálních sítích a dozvíte se o nich 
včas! Mezitím si však přes léto odpočiňte, zasloužíte si to. 
Jsme s vámi. 

Ing. Ondřej Prokop
předseda hnutí ANO v Praze

NEDOPUSTÍME DALŠÍ 
ZDRAŽOVÁNÍ, DAŇ 
Z NEMOVITOSTI SE MUSÍ SNÍŽIT 
Hodně z vás mi píše, jak těžké je dnes při všudypřítomném 
zdražování vyjít. Rostou ceny potravin, energií, benzínu, ale 
i MHD nebo nájmů. Kdy by čekal, že bude v takové situaci 
pro občany oporou aspoň městská část, musí být pak 
dvojnásob zklamaný. Místo, aby Praha 11 svým občanům 
pomáhala s překlenutím krize, totiž vyhazuje peníze oknem! 
Jako příklad za všechny poslouží zasedání jihoměstského 
zastupitelstva, která se kvůli nepřipravenosti stávající rady 
opakovaně protahují na dva dny a naši městskou část tak 
stojí statisíce korun.

Pokud proto v Praze 11 vyhrajeme volby, uděláme takovému 
rozhazování přítrž. Abychom obyvatelům Jižního Města 
zároveň pomohli současnou těžkou dobu zvládnout, 
budeme prosazovat přechodné snížení daně z nemovitosti 
a na celopražské úrovni zastavení zdražování vodného, 
stočného, vývozu odpadů či jízdného na MHD. Vedení 
městské části se má totiž o občany starat a ne jim podrážet 
nohy!

Ing. Martin Horák, předseda hnutí ANO v Praze 11

PETR SÝKORA: SPORT JE NEJLEPŠÍ PREVENCÍ,
ABY SE DĚTI NECHYTLY ŠPATNÉ PARTY

Už přes 12 let trénuje Petr Sýkora malé sportovce ve 
fotbalovém klubu FK Dukla Jižní Město, který sám 
založil. Skoro stejně tak dlouho zároveň dochází do 
jihoměstských mateřských škol, kde vede ke sportu i ty 
nejmenší. Proč se nyní úspěšný trenér mládeže rozhodl 
kandidovat za hnutí ANO do zastupitelstva Prahy 11? 

Petře, jak ses vlastně k tréninku mladých sportovců 
dostal?
Se ženou máme 4 děti, které jsme ke sportu vždy vedli. Jde 
totiž o skvělou průpravu do života: sport vás naučí překoná-
vat překážky, umět přijmout prohru a chovat se férově. 
V dnešní době plné lákadel je sport navíc účinnou prevencí 
proti tomu, aby se děti chytly drog nebo špatné party. Přišlo 
mi ale líto, že některé děti takovou „životní přípravkou“ 
neprojdou, proto jsem nejdřív založil FK Dukla Jižní Město 
a o dva roky později pak začal docházet i do jihoměstským 
mateřinek. Sportovní kroužky jsou nicméně docela nákladné 
a mnoho rodičů si je nemůže dovolit, zvlášť při současném 
zdražování. 

Co s tím?
Tady by rodičům měla maximálně pomáhat naše městská 
část, jenže nepomáhá. Právě proto jsem se rozhodl kandido-
vat za hnutí ANO do zastupitelstva Prahy 11 a zajistit, aby 
naše městská část �nančně přispívala na sportovní kroužky 
dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit plnou cenu. 
Budu rovněž prosazovat zavedení projektu Trenéři do škol 
na jihoměstských školách, aby si děti mohly různé druhy 
sportů užít i v rámci hodin tělocviku. Sport má být dostupný 
všem, ne jen elitám.

Petře díky za rozhovor a držíme palce ve volbách!

SLEDUJTE NÁŠ TÝM NA FACEBOOKU:
@MARTINHORAK.PRAHA11

@INGONDREJPROKOP

NEBO NÁM NAPIŠTE NA:
PRAHA11@ANOBUDELIP.CZ
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DROGY, PROSTITUTKY, ZLODĚJNY… 
NA JIŽNÍM MĚSTĚ 

PRAŽSKÉ PRAKTIKY NECHCEME! 

V posledních týdnech plní novinové titulky skandál, který 
jsme si ještě nedávno neuměli představit. Na povrch 
vyplouvají praktiky organizované zločinecké skupiny, která 
až doteď řídila Prahu. Nechybí tu drogy, prostitutky ani 
mnohamilionové zlodějny, o které skupina léta okrádala 
všechny obyvatele našeho hlavního města… A to celé pod 
rouškou hnutí STAN, Praha Sobě a Pirátů, kteří vládnou i na 
Jižním Městě! Opravdu chceme dovolit, aby stejné praktiky 
ovládly i naši městskou část? Aby se Praha 11 vrátila v čase 
zpátky do divokých 90. let plných vyhrožování, drog 
a korupce? 

POMOZTE NÁM JIŽNÍ MĚSTO OCHRÁNIT!
STAŇTE SE ČLENY VOLEBNÍ KOMISE 
A VYDĚLEJTE SI AŽ 5 000 KČ!

Vaše hlasy rozhodnout o tom, jak dopadnou zářijové 
komunální volby a kterým směrem se bude Praha 11 dál 
ubírat. Zároveň je však potřeba zajistit, aby s volebními 
výsledky nikdo nemanipuloval, což se bohužel často stává. 
Chcete mít jistotu, že se z Prahy 11 nestane další Palermo? 

Staňte se členy okrskové volební komise a společně s 
námi ohlídejte, že volby dopadnou férově.
Volby se konají 23. – 24. září a účast v komisi je PLACENÁ: 
člen volební komise dostane odměnu 3 300 Kč, místopředse-
da 3 900 Kč a předseda dokonce 4 000 Kč! Každý člen navíc 
dostane stravenku za každý odpracovaný den a dalších 
1 000 Kč od městské části Praha 11. Celkem si tak za necelé 
dva dny můžete vydělat až 5 000 Kč + stravenku! 

PRACUJEME PRO JIŽNÍ MĚSTO
Díky podnětům, které nám posíláte, už se nám podařilo 
napravit celou řadu problémů, které měsíce nikdo 
neřešil!

BD OVČÁRNA ANI NÁSTAVBA 
VOJTÍŠKOVY PŘES NÁS 
NEPROJDOU 

Všimli jste si, jak v poslední době Jižní 
Město chátrá? Odpadkové koše přetékají odpadky, oprýska-
né budovy nikdo neopravuje a chodit po ulicích plných 
výmolů je skoro o život. Místo toho, aby se radnice konečně 
vzpamatovala a začala se o Jižní Město starat, však akorát řeší 
novou výstavbu, navíc na nesmyslných místech. 

Jako příklad lze uvést záměr výstavby Bytového domu 
Ovčárna nebo nástavby kotelny ve Vojtíškově ulici, kde oba 
projekty akorát zkomplikují život okolních obyvatel. Nejen, že 
budou vystaveni nepořádku a dalším omezením spojeným 
se stavbou, navíc budou kvůli rezidentům v nových bytech 
muset řešit nedostatečné kapacity škol, školek a parkovacích 
míst!

BD Ovčárna i nástavbě kotelny Vojtíškova proto v hnutí ANO 
říkáme jasné NE: přes nás tyto stavby v současné podobě 
neprojdou! Stejně tak uděláme vše pro to, aby byl Hotel 
Opatov zprovozněn pro bydlení až ve chvíli, kdy bude pro 
jeho obyvatele zajištěn dostatek nových parkovacích míst. 

Tomáš Bříza, předseda Dopravní komise Prahy 11

  NÁZOR OBČANA

Pravidelně koukám na zasedání zastupitelstva Prahy 11 
a nestačím se divit. Vždyť oni se ti zastupitelé vůbec na 
ničem nedohodnou! Celý den si akorát nadávají a my to 
jejich hašteření platíme. Kdyby aspoň dělali něco pro nás 
občany, ale peníze, které městská část utrácí, jdou na úplné 
zbytečnosti. Třeba na různé studie, které se stejně nerealizu-
jí. Mnohem víc bych chtěla mít jistotu, že u nás na Jižním 
Městě nezruší pohotovost nebo službu Senior taxi, kterou 
hodně mých kamarádek rádo využívá. Vadí mi taky, že je už 
dlouho zavřená restaurace Pavlovín, kam jsem vždycky ráda 
chodila. Proto jsem taky podepsala petici za záchranu 
Pavlovína a doufám, že se radní chytnou za nos a budovu 
restaurace pro městkou část koupí. Rozhodně by to byly líp 
vynaložené peníze než na další vzdušné zámky.

Ing. Jarmila Hegerová

PETICI ZA ZÁCHRANU 
PAVLOVÍNA MŮŽETE 

PODPOŘIT I VY! 
NASCANUJTE SI QR KÓD 

A PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS: 

POKUD MÁTE O ČLENSTVÍ VE VOLEBNÍ KOMISI 
ZÁJEM, NAPIŠTE NÁM PROSÍM NA E-MAIL:

PRAHA11@ANOBUDELIP.CZ

SPOLEČNĚ PRAHU 11 OCHRÁNÍME.

NOVÉ LAVIČKY
ODSTRANĚNÍ GRAFFITI 

ZE ZASTÁVKY

ODKLIZENÍ 
NEBEZPEČNÉHO 

AZBESTU
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Multifunkční dohledové centrum
Multifunkční dohledové centrum (MDC) prošlo v uplynulém období svou 
komplexní přestavbou. Opustili jsme ambice, které dříve spočívaly v on-line 
monitorování veřejného prostoru a následně v našem operativním zásahu, 
a soustředíme se na to, abychom trestnou činnost uměli co nejlépe zaznamenat 
a následně podrobně zmapovat. Jinými slovy, z původního konceptu, kdy 
u monitorů nepřetržitě seděli naši pracovníci, jsme přešli na automatizovaný 
proces, kdy jsou z kamerových systémů spravována a zpracovávána data. 

Protože některé z posledních případů 
jsou stále ještě ve fázi vyšetřování, ne-
mohu být zatím konkrétní, ale právě naše 
kamery velmi výrazně přispěly k zadržení 
pachatelů i těch nejzásadnějších kriminál-
ních případů. V současné době je na MDC 
připojeno zhruba 800 kamer, z čehož 
necelých sto jich máme integrovaných 
v rámci spolupráce s SVJ a partnerskými 
organizacemi a zbytek kamer je v majet-
ku MČ. A jednotlivé kamerové body plá-
nujeme přes léto ještě výrazným způso-
bem rozšířit. Samozřejmě že naši práci 
koordinujeme s PČR i s městskou policií, 
s krizovým oddělením úřadu naší měst-
ské části a s panem radním ing. Jiravou, 
do jehož gesce bezpečnost spadá. Prá-
vě ve spolupráci s krizovým oddělením 
a panem radním jsme vytvořili pracovní 
skupinu, jejímž úkolem je do konce prázd-
nin vypracovat tzv. bezpečnostní analýzu 
Jižního Města. Závěry z tohoto strategic-
kého dokumentu pak poslouží k nastave-
ní dalšího směřování rozvoje stávajícího 
MDC. 

Zároveň bychom rádi v dalších fázích 
chtěli do týmu přizvat i specialisty a od-
borníky z dalších oborů, protože bez-
pečnost může mít spoustu nejrůznějších 
podob. Osobně za jednu z priorit pova-
žuju zmapování kritických míst pro bez-
problémový přístup vozidel všech složek 
integrovaného záchranného systému ke 

všem našim budovám. Nezastírám, že 
náš rozpočet je poměrně omezený, a tak 
abychom naše cíle dokázali v plné šíři na-
plnit, budeme usilovat o získání přísluš-
ných dotací, o kterých víme, že budou 
vypsány ještě v letošním roce. I tady mu-
síme být připraveni. 

Ještě bych rád zmínil, že se kromě již 
výše zmíněného naše MDC stará o elek-
tronickou požární signalizaci (EPS) a elek-
tronický zabezpečovací systém (EZS), 
který je na některých vybraných objek-
tech městské části instalován. 
  Ing. Radek Adamec, ředitel  

společnosti Jihoměstská majetková, a. s.
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Láká vás zjistit, jak to chodí ve vašem oboru jinde? Nás v ZŠ K Milíčovu 
ano, a tak jsme zkusili na podzim zažádat o grant v programu Erasmus+, 
díky němuž se nám opravdu podařilo do školy v zahraničí podívat. 

Volba padla na Finsko, protože zajíma-
vé věci jsme u našich tamních partnerů 
obdivovali už v rámci týdenního pobytu 
s dětmi v únoru 2017 a chtěli jsme zjis-
tit více. Zaměřili jsme se sice na výuku 
jazyků, a vyslali proto tři vyučující tohoto 
zaměření, ale naši milí hostitelé nás vza-
li například i do hodin vaření, dílen či hu-
dební výchovy.

Ve skvěle vybavených třídách si děti mo-
hou vybrat, zda se posadí u klasického 
stolku, vysokého nebo třeba na sedací 

soupravu, míč či zda si lehnou jen tak na 
zem. Někdy se zase na pokyn vyučujícího 
rozprchnou do prostoru učebny ve spo-
lečné chodbě, pokud je tam zrovna vol-
no. Tak mohou lépe spolupracovat nebo 
si opakovat na test. Baví je to, protože 
používají na školních mobilních zařízeních 
i svých chytrých telefonech řadu zajíma-
vých aplikací a učí se hrou. Mladší děti 
měly tablety, starší notebooky. Jak tyto 
metody ale dostat do naší školy? Řada 
aplikací je naštěstí na internetu k dispo-
zici zcela zdarma. Na kvíz Bamboozle 

stačí interaktivní tabule nebo i jen oto-
čit monitor PC učitele směrem do třídy. 
Starší žáci už z doby online výuky znali 
Kahoot, ale rádi s námi zkouší hrát i Qui-
zizz, Quizlet Live a doslova šílí nadšením 
z Blooketu, kde si navíc mohou navzájem 
krást body. A pokud někdo zrovna tele-
fon nemá, kamarádovi určitě nebude va-
dit, když budou nad správnými odpověď-
mi přemýšlet spolu a procvičí si tak nová 
slovíčka, gramatiku i reálie anglicky mlu-
vících zemí. Tak to jsou teď největší hity 
našich hodin jazyka. Pokud vás myšlenka 
na zábavu při učení jazyků zaujala, může-
te se s těmito hrami i s dalšími seznámit 
na webových stránkách naší školy (www.
zsmilicov.cz). Na své si totiž jistě přijdou 
i němčináři.

Oslovila nás i koncepce školní jídelny. 
Cestou do fronty potkáte na chodbě 
umyvadla i dezinfekci. Jídlo je pro žáky 
zdarma a na výběr je masitá i vegetarián-
ská varianta oběda. Místo polévky máte 
každý den k dispozici výběr chutných sa-
látů a dresinků. Nejlepší na tom je, že si 
vyberete a naberete sami. A pokud ještě 
nebudete mít dost, můžete si jít namazat 
knäckebrot máslem.

Pobyt byl prostě velmi inspirativní. Už se 
těšíme, co nás čeká na podzim, až po-
jedeme do italské školy srovnávat náš 
program Začít spolu s jejich Senza zaino 
(Bez batohu). Ale zatím hezké prázdniny 
všem!

 Lucie Nová

Učebna na chodbě mezi třídami (tzv. market place)

V červnu se třída Berušek z Mateřské školy Stachova z detašovaného pracoviště Schulhoffova účastnila 14. sportovních her dětí 
mateřských škol Prahy 11 s názvem memoriál Zlaty Svobodové. Po dvouleté přestávce se sešly děti z jihoměstských mateřinek a užily 
si společně dopoledne plné pohybových her a zábavy a dovádění. Děkujeme organizátorům akce a těšíme se na další ročník. Děti a paní 
učitelky ze třídy Berušek

Na zkušené ve finské škole

Jak si Berušky zasportovaly
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Stromová stezka – letní putování 
světem dřevin
Vydejte se do světa stromů! Stromová stezka je zábavné 
putování za poznáním, venkovní hra pro velké i malé na 
letní měsíce připravená Městskou knihovnou v Praze. 
Ti, kteří budou o prázdninách v Praze, se mohou blíže 
seznámit s městskou přírodou na některé z patnácti 
tras v blízkosti jednotlivých poboček knihovny. 

V okolí knihoven naleznete spoustu krásných dřevin, zajímavých 
míst i tajemné skřítky. Místní skřítkové budou zvědavě vyhlížet 
vaše odpovědi v doplňovačkách, ve kterých si cestou vyzkouší-
te své znalosti. Po trasách vás povedou putovní listy s mapa-
mi, které si můžete vyzvednout v pobočkách Městské knihovny 
v Praze či stáhnout z webových stránek projektu (mlp.cz/stro-
movastezka – pozn. Doména bude aktivní od 1.7.).

Je pro vás připraveno 15 stezek. Jsou různě dlouhé a obtížné. 
Stručnou charakteristiku tras se dočtete na stránkách u jednot-
livých poboček nebo přímo u knihovníků. Každá zúčastněná po-
bočka nabízí i svůj vlastní doplňkový program, který vám kni-
hovníci představí na místě. Pro malé výtvarníky jsou připraveny 
výtvarné dílničky s tiskátky i přírodninami. Třeba pomůžete skřít-
kům navrhnout i nové šaty. Na závěr trasy obdržíte vždy sbírko-
vou záložku. Pilní sběratelé si mohou vytvořit malý hravý atlas 
záložek. Hra běží na vybraných pobočkách Městské knihovny 
v Praze od 1. července 2022.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme mnoho zábavy a radosti!

Štefan Margita, foto: Lenka Hatašová, 2020

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

Program festivalu najdete na webu a facebooku.

Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Během koncertu představí své umění Jaroslav Svěcený, 
kytarista Lubomír Brabec, herečka Zdeňka Žádníková 
Volencová a orchestr Virtuosi Pragenses. Zazní hudba 
Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a Fritze 
Kreislera, včetně autorských veršů.    

  Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Zazní mimo jiné hudba Giuseppe Verdiho (Othello), 
Antonína Dvořáka (Rusalka), Emmericha Kálmána 
(Čardášová princezna).  

  Pěvissimo II. – Dagmar Pecková  
Během večera zazní známé písně v podání zástupců 
nastupující pěvecké generace. Večer moderuje Dagmar Pecková.

 INTIMITY – Štefan Margita   
Šansony v doprovodu klavíru a violoncella

1 2 / 7
Ú T E R Ý

20 .00

1 3 / 7
STŘEDA

20 .00

1 4 / 7
ČTVRTEK

20 .00

1 5 / 7
P Á T E K

20 .00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 
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Laureáti knižního humoru

Galerie Chodovská tvrz, Ledvinova 86/9, Praha 4-Chodov
Otevřeno denně (kromě pondělí) 13.00–19.00
Zvýhodněné vstupné pro seniory, studenty a Klub přátel Chodovské tvrze.
Předprodej a objednávky: www.chodovskatvrz.cz

V sále Chodovské tvrze se 8. 6. 2022 uskutečnil slavnostní pořad, 
na němž byly uděleny ceny nejlepším humoristickým spisovatelům. 
Vyvrcholil tak 9. ročník Ceny Miloslava Švandrlíka, každoroční 
soutěže vyhlašované Obcí spisovatelů České republiky. 

Akci, která proběhla pod patronací radnice 
městské části Praha 11, uváděl populární 
herec, komik a v neposlední řadě i spiso-
vatel Lukáš Pavlásek, vítěz předchozího 
ročníku, zasvěceným slovem přispěli čle-
nové poroty – literární historik a kritik Vla-
dimír Novotný, spisovatelka Markéta Lu-
kášová a kulturní publicista a spisovatel 
Lubor Falteisek. 

Porotci tentokrát vybíra-
li z 26 přihlášených knih. 
Čestné uznání získa-
ly knihy Petra Vydry, 
Lucie Šilhové a Ka-
roliny Hošek. Na 
třetím místě se 
umístil román Sigi 
Bigsteina: Švejk 
afghánským ve-
teránem, druhé 
místo obsadila 

Iva Hadj Moussa s knihou Šalina do sta-
nice touha. První cenu, Cenu Miloslava 
Švandrlíka, za rok 2020 si odnesl Domi-
nik Landsman za svou vtipnou publikaci 
věnovanou osobě prezidentského mluvčí-
ho Jiřího Ovčáčka Někdo mě má rád. Nej-
většího aplausu se pak dočkala nositelka 
zvláštní ceny poroty Halina Pawlowská, 
která ji – s přihlédnutím k celé nápadi-

té tvorbě této spisovatelky, scenáris-
tky a moderátorky – získala za 

svou knihu Zážitky z ka-
rantény. V pořadu jste 

dále mohli vyslech-
nout i slova předse-

dy Obce spisova-
telů ČR režiséra 
Tomáše Magnus-
ka a radního 
městské části 
Praha 11 Jana  
Stárka.  (ds)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11  
VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍM 

JIŽNÍM MĚSTEM

VÁS SRDEČNĚ 
ZVOU  

NA „VEČÍREK 
U PIANA“ V PARKU 

U CHODOVSKÉ 
TVRZE 

ve čtvrtek 28. srpna 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.
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Čtení na léto s Městskou knihovnou v Praze
Letní měsíce jsou ideální čas na to otevřít si dobrou knížku. Víte ale o tom, 
že si s sebou na letní dovolenou nebo na chalupu nemusíte vozit stohy 
knih? Stačí jedna malá čtečka, která obsáhne stovky publikací najednou. 
Městská knihovna v Praze (MKP) tato zařízení o velikosti menšího sešitu 
půjčuje zdarma. Stačí vlastnit nebo si pořídit průkaz do knihovny. 

Že pro vás už moderní technologie ne-
jsou? MKP nabízí službu určenou pri-
márně seniorům, která vás provede krok 
za krokem tím, jak čtečku používat. Ná-
sledně vám do ní knihovníci nahrají kni-
hy podle vašeho výběru a poskytnou dal-
ší pomoc v případě, že by se vám něco 
technicky nevedlo. Čtečky se vybíraly tak, 
aby byly pro seniory co nejpříjemnější. 
Mají ovládání v českém jazyce, existuje 
k nim speciální manuál a jsou označeny 
symboly, které v případě nesnází vrá-
tí uživatele na začátek. Čtečky si tímto 
způsobem můžete půjčit na čtyřech po-
bočkách MKP, na Opatově, Břevnově, Je-
zerce a Korunní. Vybrat si můžete z širo-
ké palety literárních celků, které lze do 
čtečky nahrát – detektivky, milostné ro-
mány, naučná literatura, výběr Magnesia 
Litera a mnoho dalších kategorií. E-kni-
hy všech žánrů najdete také ke stažení 
na www.e-knihovna.cz. Samotná čtečka 
se půjčuje zdarma. Doba výpůjčky je pět 
týdnů, čtenáři starší sedmdesát let mo-
hou mít výpůjční dobu prodlouženu až na 
deset týdnů. A bonus k tomu, pokud je 
vám nad sedmdesát let, máte i registraci 

v knihovně zdarma. Službu by knihovna 
nemohla poskytovat bez asistence kni-
hovníků a knihovnic. Pro dvě z nich Annu 
Hlušičkovou a Moniku Volejníkovou z po-
bočky Opatov jsme si připravili tři otázky. 

Jaká je výhoda čtečky oproti papírové 
knize? 

Výhodou elektronické čtečky jsou roz-
hodně její rozměry. Čtečka může být 
menší a rozhodně i tenčí a lehčí než oby-
čejná kniha. Další plus také je, že čtečky 
nabízejí možnost vybrat si velikost pís-
ma, což mohou využít ti čtenáři, kteří již 
na písmo v papírových knihách hůř vidí. 

Proč by si čtenář měl půjčit čtečku 
v knihovně? 

Čtečka rozhodně není levná záležitost. 
Knihovna touto službou nabízí čtenářům 
příležitost vyzkoušet si, zda jim bude vů-
bec vyhovovat, než si ji sami pořídí. Dal-
ší možností je, že čtenář ví, že by čtečku 
dlouhodobě nevyužíval, ale teď zrovna by 
se mu hodila. A tak si ji může půjčit u nás. 

Za sebe byste čtenářům doporučily do 
čtečky jakou e-knihu? 

Anna: já bych čtenářům doporučila sta-
ropražskou detektivku oceněnou ce-
nou Magnesia Litera od Petra Stančíka 
– Mlýn na mumie. Monika: za sebe bych 
doporučila psychologický román Něžná je 
noc od Francise Scotta Fitzgeralda.  red



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 

LETNÍ KINO ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
V případě nepříznivého počasí se projekce 
koná v sále.
Jednotné vstupné 100 Kč 
Začátky ve 20.30 

 22. 8. Srdce na dlani
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy 
nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se za-
milovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. 
Kdykoliv a kdekoliv. Komedie od tvůrců hitu 
Ženy v běhu. ČR 2022, 95 minut. Přístupné.
 23. 8. Tři tygři ve filmu: Jackpot
Tři tygři konečně v celovečerním filmu! Speci-
fická komediální skupina si podmanila YouTu-
be a teď vyrážejí do kin s prvním opravdickým 
filmem! Zběsilá akční komedie nabídne cha-
rakteristický humor, ale také akci, bojové scé-
ny, napětí nebo lásku. ČR 2022, 110 minut. 
Nevhodné do 12 let.
 24. 8. Vem si mě
Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčej-
ný učitel matematiky. Vzali se, aniž se před-
tím znali, za hodně bizarních okolností. Jenni-
fer Lopez a Owen Wilson vám přesto budou 
chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není ne-
možné. USA 2022, 112 minut. Nevhodné do 
12 let.
 25. 8. Kdyby radši hořelo
Komedie o dobrovolných hasičích, kteří bu-
dou čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyk-
lý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž 
zničí podezření na akci teroristů. ČR 2022, 
84 minut. Nevhodné do 12 let.

KC ZAHRADA
 29. 8. Po čem muži touží 2
Po čem muži touží 2 je volným pokračováním 
úspěšné komedie Po čem muži touží. Film je 
opět humorným pohledem na střet mužské-
ho a ženského světa a hledání jejich vzájem-
ného porozumění, které může jednoho i dru-
hého dovádět k šílenství. ČR 2022, 95 minut. 
Přístupné.
 30. 8. Co jsme komu všichni udělali
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pocho-
pitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají 
zcela nové problémy. Opravdu velké a počet-
né problémy. Francie, Belgie 2022, 98 minut. 
Nevhodné do 12 let. 
 31. 8. René – Vězeň svobody
Po syrově autentickém portrétu (2008) při-
chází Helena Třeštíková s dalším svědectvím 
o životě nenapravitelného delikventa i bystré-
ho glosátora v jednom. Otisk doby, milostné 
vztahy i naděje na řádný život zůstávají hlav-
ními tématy jednoho z unikátních časosběr-
ných projektů přední české dokumentaristky. 
ČR 2021, 100 minut. Přístupné. 
 1. 9. Muži na pokraji nervového zhroucení
Sedm městských mužů ve věku od 17 do 
70 let mají společnou jedinou věc – všichni 
jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich 
zoufalství je zavede na opuštěnou vlakovou 
stanici, kde začíná neobvyklý „chlapácký“ kurz 
přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Fran-
cie 2021, 97 minut. Nevhodné do 12 let.

DĚTEM 
 22.–26. 8. 
Příměstský tábor Hra. Pro všechny děti ze 
všech koutů zeměkoule. Více informací a při-
hlášky na ivana.jirovska@kczahrada.cz 
Příměstský tábor Říše snů. Ve spolupráci 
s RC Babočka.
 
VÝSTAVA 
 1.–15. 7. Pocta Boženě Němcové
Spolek Bohemia patchwork klub představuje 
textilní obrazy s námětem života a díla Bo-
ženy Němcové a Karla Havlíčka Borovského. 
Oba velikány české literatury a zároveň hrdin-
né osobnosti spojovalo vlastenectví a odpor 
k nesvobodě. 
 
PŘIPRAVUJEME 
KURZY A KROUŽKY PRO DĚTI  
A DOSPĚLÉ V KC ZAHRADA  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

KURZY PRO DĚTI NEBO RODIČE S DĚTMI
 Výtvarka (pro všechny věkové skupiny)
Po 15.00 a 16.30 a čt 14.00, 15.30 a 17.00 
(90 min.). Kreslení, malování, kašírování, prá-
ce s jednoduchými materiály a grafickými 
technikami. 
 Výtvarka pro předškoláky (4–7 let)
Čt 15.30 (90 min.)
 Oděvní návrhářství (pro kreativní děti od 
9 let)
Út 15.00 a 16.30 (90 min.). Navrhování, 

K U L T U R A

19Kulturní přehled červenec–srpen

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

kresba postavy, různé textilní techniky, zákla-
dy šití podle střihu.
 Keramika pro děti a rodiče s dětmi (pro 
děti od 5 let pro samostatnou práci, od 4 let 
v doprovodu rodičů)
St 15.00, 16.00 (60 min.) a 17.00 (90 min.). 
Práce s hlínou, točení na mechanickém hrn-
čířském kruhu, glazování, různé keramické 
techniky. 
 Taneční pohybové studio pro holčičky 
i kluky (od 4 let)
Po 15.00 (60 min.). Lekce jsou zaměřeny na 
pohybovou průpravu v základních tanečních 
technikách klasického, lidového a výrazového 
tance, s důrazem na správné držení těla.
 Divadelní školka (4–6 let)
Út 15.30 (45 min.). Dramatický kroužek pro 
předškoláky.
 Divadelní studio Zahrádka (7–10 let)
Út 16.15 (75 min.). Hra, pohyb, řeč, příběh, im-
provizace, základy jevištní práce.
 Divadelní studio Teatron (11–15 let)
Út 17.45 (90 min.). Vítáme všechny, kdo chtějí 
zkusit hrát divadlo!
 Hackřík junior (3./4. třída) 
St 14.50 (90 min.). Jedinečná příležitost se-
známit se s počítačem jinak. 
 Hackřík (od 10 let)
St 16.00 a 17.40 (90 min.). Jedinečná příleži-
tost seznámit se s počítačem jinak.
 Streetdance (8–15 let)
Čt 17.30 (90 min.). Kurz moderních tanečních 
stylů pro děti a mládež. 
 Skupinové bubnování pro rodiče s dětmi 
Každé první úterý v měsíci: 6. 9., 4. 10., 1. 11., 
6. 12. 2022 / 17.30 

KURZY PRO DOSPĚLÉ
 Jóga pro zdravá záda 
Út 18.00 (60 min.). Hodinka jógy pro všechny, 
kteří si chtějí zachovat pružné tělo a načerpat 
novou energii. 
 Jemná jóga s relaxací
Út 19.00 (90 min.). Kurzy nejsou omezeny vě-
kem a jsou vhodné i pro začátečníky. 
 Jemná jóga pro mírně pokročilé
St 10.00 (75 min.). Kurz je určen pro všech-
ny, kteří mají s jógou alespoň minimální 
zkušenost.
 Skupinové bubnování pro všechny 
Každé první úterý v měsíci: 6. 9., 4. 10., 1. 11., 
6. 12. 2022 / 18.30 

Další kurzy a kroužky, které se u nás konají:

Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více info na webu 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049

Attitudebalet www.attitudeballet.cz 
Břišní tance www.noya.cz
Cvičení pro seniory https://jmsoc.cz/
akce-kurzy/zvyhodnene-cviceni/ 
Judo Academy www.judoprodeti.cz
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M-team Dance aerobic www.ddmjm.cz
M-team Rokenrol www.ddmjm.cz 
M-team Modern dance www.ddmjm.cz
Orientální tance  
www.kurzy-tance-orient.webnode.cz
Pohyb jinak – břicho a pánevní dno 
www.pohybjinak.cz
Senior fitnes www.seniorfitnes.cz 
Tai-chi chuan www.taichichuan.cz 
Taneční škola INDANCE  
www.indance.cz / www.popbalet.cz
Dětský folklorní soubor Vrbina  
www.vrbina.cz 
Centrum celoživotního vzdělávání  
www.aktivnistari.eu 
Divadelní kurz Paměti národa  
https://divadlo.pametnaroda.cz/
Elektronická kytara www.ddmjm.cz
Jazyková škola Glossa www.glossa.cz 

Zahájení kurzů a kroužků 5. 9. V tomto týdnu 
si noví zájemci mohou vyzkoušet jednu ukáz-
kovou lekci zdarma. Začátky kurzů mohou 
být ještě lehce upraveny. Podrobnější infor-
mace a přihlášky ke stažení na webu  
www.kczahrada.cz nebo se informujte na re-
cepci KC Zahrada.

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.

Kulturní léto na Chodovské tvrzi 
Za příznivého počasí se veškerý program koná 
na nádvoří.

KONCERTY
 11. 7., 19.00 Jedenáctky – Babylon band 
Přijďte si začátek prázdnin užít s energickou, 
desetičlennou kapelou z Prahy 4 hrající autor-
ské písně pro děti i rodiče! Zatančit a zazpí-
vat si budete moct v bluesovo-country-swin-
govo-všelijakém rytmu a dozvíte se například, 
za jak dlouho se dostanete na rotopedu do 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

Pardubic, jestli můžete mít ponorku na vzdu-
cholodi nebo jak vám může vábnička na jeleny 
změnit rodinný život. Vaše děti (přiměřeně) za-
pojíme a vaši mysl od starostí odpojíme. 

Jazz & Blues Fest
 20. 7., 18.00 TRIPlay 
Zvuk tohoto tria je vnímán jako originální 
nadžánrová fúze, jejíž repertoár je tvořen pře-
vážně autorskými skladbami všech členů, kteří 
se etablovali nejen jako vyhledávaní sideme-
ni po boku významných českých i zahraničních 
hráčů, ale všichni jsou zároveň leadery svých 
vlastních projektů. Kryštof Tomeček – kytara, 
Jan Uvira – klávesy, Marek Urbánek – bicí.

 20. 7., 20.00 Petra Brabencová Quartet 
Současný mainstreamový jazz v podání jed-
né z nejnadanějších zpěvaček mladé hudeb-
ní generace, jejíž osobitý styl a podmanivý 
hlas umocňuje trio vynikajících instrumentalis-
tů. Repertoár tvoří především známé jazzové 
standardy. Stanislav Mácha – piano, Jan Fečo 
– kontrabas, Milan Krajíc jr. – bicí.
 21. 7., 18.00 Barbora Tellinger & John 
Fresk trio
Tellinger & Fresk je souzněním dvou duší – ji-
hoafrické kreativní zpěvačky Barbory Tellinger, 
jejíž čistý tón a přirozený vokální styl už de-
sítky let strhuje hudební publikum, a americ-
kého jazzového klavíristy, nominovaného na 
cenu Grammy, Johna Freska. Jejich repertoár 
sahá od jazzových standardů „Great American 
Songbook“ až po mnoho originálních skladeb 
v podobném stylu.
 21. 7., 20.00 Varhan´s Groovy Jamm 
Varhan´s Groovy Jamm je jazzrocková forma-
ce, kterou založil skladatel a dirigent Varhan 
Orchestrovič Bauer spolu s bubeníkem Rad-
kem Němejcem. Jonáš Kopáček – trumpe-
ta, Tomáš Křemenák – tenorsaxofon, Strahil 
Gaydarski – kytara, Jakub Kliment – baskyta-
ra, Varhan O. Bauer – varhany, Radek Němejc 
– bicí. 
 22. 7., 18.00 Paul Batto & Robert 
Christian 
Vynikající bluesový a jazzový zpěvák, kytaris-
ta, skladatel a světoběžník slovinského půvo-
du Paul Batto tentokráte ve dvojici s kytaris-
tou Robertem Christianem.

 22. 7., 20.00 Charlie Slavík Revue & Ste-
ve Walsh
Charlie Slavík patří k nejuznávanějším hráčům 
na foukací harmoniku v ČR. Tentokrát jej na 
pódiu doplní také skvělý bostonský kytarista 
Steve Walsh, který se může pochlubit dlouho-
letou spoluprací s Norah Jones. 

Tóny Chodovské tvrze 
 12. 7., 20.00 Galavečer smyčců, strun 
a slova – Jaroslav Svěcený 
Během koncertu představí své umění Jaroslav 
Svěcený, kytarista Lubomír Brabec, herečka 
Zdeňka Žádníková Volencová a orchestr Vir-
tuosi Pragenses. Zazní hudba Johanna Sebas-
tiana Bacha, Antonia Vivaldiho a Fritze Kreis-
lera, včetně autorských veršů. 
 13. 7., 20.00 Legenda světové opery – 
Gabriela Beňačková 
Zazní mimo jiné hudba Giuseppe Verdiho 
(Othello), Antonína Dvořáka (Rusalka), Emme-
richa Kálmána (Čardášová princezna). 
 14. 7., 20.00 Pěvissimo II. – Dagmar 
Pecková 
Během večera zazní známé písně v podání zá-
stupců nastupující pěvecké generace. Večer 
moderuje Dagmar Pecková.
 15. 7., 20.00 INTIMITY – Štefan Mar-
gita : Šansony v doprovodu klavíru 
a violoncella 
Šansony v doprovodu klavíru a violoncella. 

LETNÍ SCÉNA DIVADLA NA JEZERCE
 18. 7., 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.

VÝSTAVA 
15. 6. – 24. 7. 
Umění je abstrakce
Obrazy, kresby, grafika, sochy. 



Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. 

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.
 Zápisy do kurzů Benjamin klubu proběh-
nou 1. 9. od 15 do 18 hod. Nové kurzy začína-
jí 5. 9. 2022, krásné léto všem.
 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 info http://msbenjaminek.webnode.cz. 

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 1. 7. – 31. 8.: Letní tematické příměstské 
a pobytové tábory
 2.–5. 7., 9.00–16.00: Letní keramická 
dílna
Od 15 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
 1. 9., od 8.00: Zápis do kroužků na nový 
školní rok 2022/23
Lze se přihlásit elektronicky, telefonicky, 
e-mailem, případně v recepcích DDM JM.
 6. 9., 15.00–19.00: Hurá začínáme! 
Zahájení nového školního roku. Centrální park 
Jižního Města u Modré školy.

Podrobné info: www.ddmjm.cz
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO
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FYZIOklinika  
Centrum fyzioterapie  
a regenerace
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! Masírujeme i o víkendu!
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

FYZIOKLINIKA

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

Rozpis pravidelných aktivit od září. 
Cvičení rodičů s dětmi: pondělí  
15:30–16:30 a 16:30–17:30
Předškoláci (4–6 let): čtvrtek  
16:00–17:00
Všestrannost (6–10 let): úterý  
17:00–18:00

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807

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 červenci jsme pro vás dveře kavárny nechali 
OTEVŘENÉ. 
I o prázdninovém provozu se můžete těšit na 
slané a sladké speciality z naší kuchyně a na 
teplé i osvěžující nápoje. Na čepu bude pivo 
Bernard 11°. Samozřejmostí je výborná zmrz-
lina. 
Zvažujeme rozšíření otevírací doby o dopoled-
ní hodiny. Sledujte naše facebookové stránky 
nebo instagram, kde budeme vkládat všechny 
aktuální informace. 
V červenci i v srpnu bude přerušeno objedná-
vání mléčných výrobků. S dodávkami budeme 
pokračovat opět v září. 
I během července v našich prostorech nabízí-
me možnost rodinného posezení nebo rodinné 
oslavy, více informací na daniela.viltova@mezi-
-domy.cz.
Celý srpen budou kavárna a komunitní cent-
rum zavřené.
Přejeme vám všem krásné prázdniny, pohodo-
vé léto a těšíme se opět na shledanou. 
Váš tým KC Mezi Domy

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY
Tenis (4–8 let): úterý 15:15–16:00, středa 
15:30–16:30 a 16:30–17:30
Zdravotní TV (senioři): pondělí  
17:30–18:30 a 18:30–19:30
Pilates: úterý 19:30–20:30
Body Form: čtvrtek a neděle 19:00–20:00

Další aktivity: florbal, volejbal, nohejbal, 
tenis
Blíže na: www.sokolchodov.cz
www.fitness1807.cz

 Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
 FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro děti 3–7 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



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 

V červenci a v srpnu je knihovna otevřena každou středu od 13 do 18 h. 

Milí čtenáři,
máme pro vás skvělou zprávu: naše knihovna zůstane stejně jako v loňském roce 
otevřena celé prázdniny! V průběhu léta se můžete zastavit každou pracovní středu 
v době, na kterou jste zvyklí, tj. od 13 do 18 hodin. Přijít můžete do budovy domo-
va z ulice Donovalská nebo k výdejnímu okénku z ulice Zimákova. K dispozici budou 
nejen naše knihy, ale nově i ty z výměnného souboru, které nám zapůjčila Městská 
knihovna v Praze na celý rok. Kromě toho u nás najdete i knihy určené k rozebrání, 
které si můžete vzít s sebou bez povinnosti je vrátit zpět. Léto s knihou máte na 
dosah.
Budeme se na vás těšit. 
Knihovnice

Kultura22

Pozvánky do KC Zahrada

KURZY A KROUŽKY 2022/2023

Vyberte si kroužek nebo kurz na nový 
školní rok. 

Nabídka KC Zahrada je široká a najdete 
ji tam, kde běžně sledujete kulturní pro-
gram KC Zahrada. 

Zahájení kurzů a kroužků je 5. 9. V tom-
to týdnu si noví zájemci mohou vyzkou-
šet jednu ukázkovou lekci zdarma. Začát-
ky kurzů mohou být ještě lehce upraveny. 
Podrobnější informace a přihlášky budou 
ke stažení na www.kczahrada.cz nebo 
se informujte na recepci KC Zahrada.

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.

Letní otevírací doba pobočky: 
Po 13:00–19:00, út 9:00–16:00, 
st 12:00–19:00, čt 12:00–19:00, 
pá 9:00–16:00

POZOR: Všechny pobočky Městské 
knihovny v Praze budou mít zavřeno 
od 25. 7. do 7. 8. 

Červen až srpen 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Výstava ve spolupráci s organizací 
NUDZ
Iniciativa NA ROVINU vás srdečně 
zve na výstavu o duševním zdraví bez 
předsudků. Můžete se těšit na origi-
nální grafiku Filipa Menšla doplněnou 
o texty, vysvětlující některé mýty, kte-
ré se v souvislosti s duševním zdra-
vím objevují.
K výstavě proběhne také interaktivní 
beseda v úterý 21. 7. s lektorem Ka-
milem Rainem.

Celý červenec
Knižní swap
Pojďte s námi oslavit léto a zúčastně-
te se našeho knižního swapu! Pokud 
máte doma knihy, které již nechcete 
číst, přineste je a vyměňte za jiné! 
K výměně přijímáme jen knihy v dob-
rém stavu.

Sobota 2. července, 10:00
PROCHÁZKA PAMÁTNOU PRAHOU
Na části Karlova mostu a cestou na 
Staroměstské náměstí PhDr. J. Bar-
toň připomene historii. Společně uctí-
me její velikány. 
Sraz u Staroměstské mostecké věže. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

  
Tóny Chodovské tvrze 

12.–15. 7. 
Po úspěchu dramaturgie v roce 2021 
se po 18 letech své existence ubírá fes-
tival novým směrem. 

Program balancuje na pomezí klasiky 
a dalších žánrů. Nabízíme publiku svěží 
vhled do světa klasické hudby a před-
stavujeme výrazné osobnosti tohoto 
žánru v jiném světle. Fúze a přesahy 
hudebních obzorů jsou charakteristic-
kým rysem letošního ročníku. 

Vysokou atraktivitu a unikátnost festi-
valu zaručuje i neopakovatelná komor-
ní atmosféra nádvoří Chodovské tvrze. 

Přijďte si i letos vychutnat největší 
osobnosti české klasické hudební scény 
pod hvězdami. 

VÝSTAVA – UMĚNÍ JE ABSTRAKCE 
15. 6. – 24. 7. 
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.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

Barvolam: UMĚNÍ INKLUZE

12. 7. – 26. 8. 2022 | Artotéka 
Vernisáž proběhne 12. 7. od 18.00

Být umělcem je lidské právo!
Během prázdninových měsíců Artotéka představí výtvarnou tvorbu 
z různých projektů spolku Barvolam, neziskové organizace podporu-
jící neurodiverzní umělkyně a umělce. Jde o autory s nálepkou „men-
tální postižení“ nebo „porucha autistického spektra“, kteří nemají 
přístup k uměleckému vzdělání, a jsou tak většinou vyloučeni z umě-
lecké scény, i když jejich právo na vzdělání a na rozvíjení jejich umě-
leckého potenciálu je zakotveno v mezinárodních dohodách. Výstava 
ukáže, kolik naše společnost tímto nerovným přístupem ztrácí.
Výstava bude zahájena vernisáží v pondělí 12. července, POZOR vý-
jimečně již od 18.00 ve foyer pobočky Opatov.
Ve středu 20. července se uskuteční doprovodná akce k výstavě – 
společné malování na jedno plátno.

Workshop Jamming  
– malování bez bariér

20. 7. 2022
14.00
Artotéka
Městská knihovna v Praze
Opatovská 1754/14, Praha 11

V rámci výstavy spolku Barvolam 
Umění inkluze se ve středu 20. čer-
vence uskuteční výtvarný workshop 
Jamming, na kterém si všichni zájem-
ci vyzkouší společné malování na jed-
no plátno.
Workshopy Jamming – malování bez 
bariér (barvolam.cz/jamming) propo-
jují lidi z nejrůznějších společenských 
skupin a umožňují jim tvořit svobodně 
a bez předsudků. 
Workshop proběhne ve středu 20. čer-
vence od 14.00 v Artotéce.
Rezervace je možná na e-mailové ad-
rese artoteka@mlp.cz, telefonicky na 
čísle +420 770 130 258 nebo osobně 
v Artotéce.
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Sdružení pro Jižní Město

Váš hlas pro SDRUŽENÍ
Váš hlas pro JISTOTU

sociální demokraté,
KSČM a nezávislí kandidáti

Slevy na elektřinu a plyn 
za nás všechny musí vyjednat radnice. Chceme to udělat.
Všichni společně vytvoříme tlak na Pražskou energetiku.

Naší prioritou jste vy, občané Prahy 11, 
ne ekonomičtí migranti.

Nezvýšíme daň z nemovitostí k bydlení. 
Nepodpoříme ani růst nájemného u obecních bytů.

Mít zubaře či dětského lékaře není luxus. 
Chceme na Jižní Město vrátit  NONSTOP zdravotní pohotovost.

Zlepšíme životní prostředí na Jižním Městě
Dostavme už konečně jižní větev Pražského okruhu „511“.

Nenecháme zastavět zelené prostory mezi domy. 
Do oken vám musí svítit slunce, ne sousedka.

POLIKLINIKA
ŠKOLKA

MEGA AKCE
 OC OPATOVSKÁ,  

Opatovská 1753/12, 14900 Praha-Chodov

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ       
39 Kč/litr

MERLOT       
39 Kč/litr

Platnost akce do 31. 8. 2022
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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 20. 6. – 1. 7. 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

Hovězí předkýtí koule 274,90 Kč 264,90 Kč
Vepřová pečeně s kostí 149,90 Kč 119,90 Kč
Anglická slanina 209,90 Kč 189,90 Kč
Paštika s brusinkami 119,90 Kč 99,90 Kč
Sekaná 149,90 Kč 129,90 Kč
Špekáčky 159,90 Kč 139,90 Kč

Akční nabídka
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26 Život na Jižním Městě

Amerika, trať u Hostivařské přehrady v Hájích 1985 (výřez). Tempera. Jiří Bartoň 

V Jezdecké ulici 
naproti nádraží 
Míněno je nádraží Olomoucko-pražské 
dráhy nebo raději Státní dráhy, nyní Ma-
sarykovo, a ulice je dnes Havlíčkova. To 
proto, že v domě proti nádraží 29. čer-
vence 1856 zemřel český spisovatel 
a vlastenec Karel Havlíček. Lépe je při-
pomínat narození, ale k tomu jeho do-
šlo 31. října 1821 a bylo vzpomínáno již 
vloni. Snad lze aspoň zmínit, že přišel na 
svět v Borové u Přibyslavi, po níž jako 
dospělý přijal pseudonym, zatímco obec 
se později zase přezvala na Havlíčkova 
Borová.

Je léto. Chvíle oddechu, která ještě zbývá 
před finišem na krátké trati k cíli zvanému 
komunální a také senátní volby. Průběh 
závodu bude mít dlouhodobější důsled-
ky. Doufejme, že hlavně k prospěchu Pra-
hy 11. Přesto na předělu hlavních školních 
prázdnin sluší vzpomenout skon muže, 
kvůli kterému Božena Němcová obrazně 
řečeno sejmula ze svých skrání trnovou 
korunu, aby ji prý fakticky položila na jeho 

rakev. Škoda, že za jejich života náš re- 
gion neměl ještě pro „velké duchy“ moc 
přitažlivosti. Teprve Nuselský most na-
přímil cesty k nám a přes nás. Havlíček 
při výletu do Průhonic sotva zmínil aspoň 
Kateřinu (nynější Kateřinky). Byla mu však 
ještě přespříliš mladá a nevyspělá.

Karel Havlíček Borovský byl ale znám hlav-
ně jako břitký básník i tvůrce epigramů, kri-
tický novinář osvětář a také politik v tom 
lepším smyslu slova. Zůstal dodnes v po-
vědomí. Ještě Milanu Uhdemu se literárně 
vyplatilo volně parafrázovat jednu jeho ver-
šovanou skladbu jako „kabaretní“ hru Král 
– Vávra. Havlíček často rozesmál, ale psal 
s rozmyslem, vážně. Třeba jeho novinový 
článek vyšlý 26. června 1850 začínal slovy: 
„Hlavní původ skoro všeho zlého ve veřej-
ných a společenských záležitostech světa 
jest – dle mého mínění ta okolnost, že lidé 
buďto stejné věci jmenují rozličnými slovy 
aneb rozličné věci nazývají stejným jmé-
nem.“ A téma pak překvapivě rozvinul. Do-
kázal však také pragmaticky střihnout „Ne-
choď, Vašku, s pány na led,/ mnohý příklad 
známe,/ že pán sklouzne/ a sedlák si za něj 
nohy zláme“. Kdo si z toho nedokáže vzít 
ponaučení, jeho věc. Tak aspoň poznatek 

pro historiky sportu a folkloristy, že „klou-
zání“ na ledě patřilo u Čechů již v první po-
lovině 19. století mezi běžně známé. Ov-
šem ve stavovsky oddělených skupinách. 

Havlíček se ve spoustě epigramů a tref-
ných sloganů dotýká lidských vztahů a pří-
mo nebo poloskrytě politiky. Zaujme, jak 
jsou jeho slova vesměs nadčasová a smut-
ně „lidská“:
Tak to chodí na tom světě
každou chvíli jinák,
dneska ctí tě za svatého,
zítra budeš sviňák. 

Mimochodem, voličové, nezapomeňte ani 
na fakt obecně známý, který Havlíček for-
muloval takto: „Nečinně se chovat, je na-
zpět jít.“

Ještě před dny voleb zahájíme v opatov-
ské pobočce městské knihovny další cyk-
lus promítání s povídáním o historii, o jed-
notlivých místech a lidech. Jako vždy druhý 
čtvrtek v měsíci, tedy 8. září, a to v 16 ho-
din. A třeba účastníky téma, zdánlivě dob-
ře známé, docela překvapí.

 Jiří Bartoň

Titulek jednoho z Havlíčkových periodik, nevelkého formátem, ale významného obsahem a podáním. 
Sken originálu v soukr. sbírce.

Zvažte přes prázdniny
Kdysi se pokřikovalo: Uč se, vole, bu-
deš pánem, budeš jezdit… Kdo z mla-
dých ale ještě ví, že Tatraplán bylo do-
bové reprezentační auto. Obdobně 
vábí už učebnice z 18. století na foto-
grafii: Milý žáčku, uč se rád, budeš míti 
peněz káď. Nejde o pravdy jednoznač-
né. Ve společnostech uspořádaných až 
byrokraticky je absolvování školy lep-
ším startem k možnostem, ale k jisto-
tám ne. Pořádně naopak zbohatl i za-
kladatel Microsoftu, přestože z vysoké 
školy zběhl. Patřil ovšem k těm mimo-
řádně obdařeným intelektem. Tak si, 
mladí, zvažte, kam se zařadíte.
 Bar 
 Foto: repro z literatury
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Zveme Vás do tanečních  
pro dospělé

vyučují Kateřina Krakowková – 
účastnice StarDance, a Jan Dvořáček

DanceZone – nové prostory Opatov
Středa 19.00–20.40

Začínáme 14. 9. 2022

Více informací:  
www.praguedancezone.cz

Praha 11 tančí s dětmi – přehlídka Tanečního 
klubu SPARTA PRAHA 
V pondělí 6. 6. se uskutečnila v prostorách Komunitního centra Matky Terezy 
taneční přehlídka všech dětí, které tančí v Tanečním klubu SPARTA PRAHA. 

Pod vedením svých trenérů si jednotlivé 
kroužky připravily svá vystoupení. Nej-
prve se představily malé děti, které na-
vštěvují kroužky v rámci družin ve ško-
lách Mikulova, K Milíčovu a Květnového 
vítězství. 

Dále pokračovala vystoupení dětí, které 
již tančí v klubu a tanci se věnují na sou-
těžní úrovni – od těch nejmenších až po 
finalisty mistrovství republiky. Ukázky 
standardních a latinskoamerických tanců 
zatančili mistři České republiky v katego-
rii do 21 let – Martin Fried a Aneta Krá-
sová. Diváci tak měli možnost zhlédnout 
všechny taneční úrovně, od prvních krůč-
ků těch nejmenších až po špičkové páry 
naší republiky. 

Celý program uvedl pan starosta Jiří Do-
hnal, který také vylosoval jedno z dětí, 

které obdrželo dárkový poukaz na škol-
né na příští školní rok. Velké poděková-
ní patří městské části Praha 11, která 
nás v naší činnosti významně podporu-
je, a jsme rádi, že naši svěřenci tak mo-
hou i díky tomu dosahovat těchto skvě-
lých výsledků. 

V září bude taneční klub pořádat nábor 
malých dětí (věk 5–10 let), které by se 
rády naučily latinskoamerické a standard-
ní tance. Nabízíme dětem kvalitní lekto-
ry se skvělým přístupem, výbornou partu 
kamarádů a profesionální vedení celého 
klubu. Pokud máte doma malého taneč-
níka či tanečnici, rádi vás u nás uvidíme. 
Těšíme se na vás!

Více info na www.tksparta.cz.

 Mgr. Lenka Gebertová

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

Bajkonurská 736 203 10,44 čalounictví, opravna a sklad 600

Modletická 1390 501 73,17 prodejna textilu a second hand 1500

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklady 600

Křejpského 1511 500 14,08 cvičebna 400

Křejpského 1531 575 44,45 prodejna optiky, dílna a sklad 1800

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

Majerského 2035 201 74,76 dočasné zdravotní středisko 1700

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
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Lakros (p)o prázdninách
Ženy čeká MS a Světové hry

Na přelomu června a července (29. 6. – 
9. 7.) čeká ženskou reprezentaci světový 
šampionát v USA (Towson, Maryland), na 
který následně navážou Světové hry v Bir-
minghamu. Ženský tým se připravuje pod 
vedením Adama Ondráčka (ligový trenér 
Jižního Města) a do finálního výběru se 
dostalo hned 6 našich hráček. Na posled-
ním mistrovství světa skončily Češky de-
váté, na mistrovství Evropy čtvrté – i díky 
tomu dostaly pozvánku právě na Světové 
hry. Ty se na rozdíl od MS odehrají pod-
le pravidel tzv. olympijského „šestkového” 
lakrosu („Sixes”), který sjednocuje pravidla 
mužského a ženského lakrosu.

Holkám budeme moc fandit a těšit se na 
napínavé zápasy! Ty budou pravděpodob-
ně ke zhlédnutí i online – sledujte FB SK 
Lacrosse Jižní Město, kde aktuální infor-
mace sdílíme.

Mistrovství juniorů i seniorů

Na přelomu července a srpna se uskuteč-
ní mistrovství Evropy v boxlakrosu. Se- 
niorský reprezentační tým se v Hannoveru 
v základní skupině utká s Německem, Slo-
venskem a Polskem. Finální výběr ještě 
neproběhl, o své místo ale zabojují i hráči 

Jižního Města. Stejně tak se o své místo 
v reprezentaci poperou i juniorší „Jižňáci”, 
které v srpnu (10.–20.) čeká mistrovství 
světa v irském Limericku. Tam poměří síly 
s 22 týmy z celého světa! 

Informace o obou událostech budou sdí-
leny na sociálních sítích Českého lakrosu, 
ale i SK Lacrosse Jižní Město.

Soustředění SK Lacrosse Jižní Město

Od 20. do 26. srpna proběhne tradiční 
lakrosové soustředění pro juniory naše-
ho klubu a spřátelených klubů Slunečni-
ce a Libuš. Stejně jako v minulých letech 
se Horní Branná v Krkonoších promění 

v lakrosovou baštu, kde děti kromě tré-
ninků a zlepšování kondice soutěží i v „ce-
lotáborové” etapové hře. Letos je zájem 
obrovský a my se nemůžeme dočkat!

Náborový stánek  
SK Lacrosse Jižní Město

Konec srpna a první zářijové dny budou již 
druhý rok patřit náboru a snaze náš malý 
sport trochu zviditelnit :) Stejně jako loni 
by měl nábor probíhat v Centrálním par-
ku Háje (poblíž kostela) a také v parku 
u Chodovské tvrze. Bližší informace bu-
dou s blížící se akcí přibývat na webových 
stránkách (www.lcjm.cz) a sociálních sítích 
klubu.

Volejbalové starší žákyně Mikulovky letos válely!!!
Starší žákyně dívčího volejbalového 
klubu Mikulova Praha letos 
zažily báječnou sezonu.

Nejprve ovládly Přebor Prahy starších žá-
kyň, když vyhrály prvních 5 turnajů a až 
na závěrečném šestém, když již bylo o ví-
tězi v celé soutěži rozhodnuto, dovolily 
dílčí úspěch i někomu jinému.

Pražské palubovky však letos byly pro 
tento tým příliš malé. Své skvělé výkony 
předváděly i na celorepublikové úrovni.

V dlouhodobé soutěži, Českém poháru, 
obsadily skvělé 3. místo. Ocenění získa-
ly naše hráčky i při vyhlašování individuál- 
ních cen – nejlepší nahrávačkou celé sou-
těže byla vyhlášena Áďa Hrochová a nej-
užitečnější hráčkou byla trenéry zvolena 
Kačka Uhlířová! Kromě medaile tím náš 
tým získal i účast přímo na finálovém tur-
naji mistrovství ČR. To se uskutečnilo 
20.–22. května v Bílovci, sedmitisícovém 
městečku kousek od Ostravy. 

V pátek naše holky ovládly základní sku-
pinu C, v sobotu obsadily v semifinálové 
skupině E druhé místo za Brnem. V ne-
dělním semifinále je tak čekala (skoro) do-
mácí Ostrava. Soupeř hnaný početným 
kotlem fanoušků byl v prvním setu šťast-
nějším, ve druhém pak i lepším, a tak na 
naše holky čekal boj o bronz a v něm 

Brno. První set jsme výborně začaly, nic-
méně soupeř se dokázal zlepšit a první 
set nakonec získal pro sebe. Druhý set 
byl naopak – Brno lépe začalo, náš mo-
hutný finiš a o bronzu musel rozhodnout 
až třetí, zkrácený set. V něm jsme zno-
vu začaly lépe my, ale stejně jako v prv-
ních dvou setech dokázal druhý tým vý-
voj otočit. Brno tak zápas vyhrálo těsně 
2:1 a získalo bronzové medaile pro sebe. 
Naše holky obsadily 4. místo! Po zápa-
se byly samozřejmě moc smutné, nicmé-
ně být třetí a čtvrtý v celorepublikových 

soutěžích je obrovský úspěch! Nejlepší 
nahrávačkou mistrovství ČR byla znovu 
vyhlášena naše kapitánka Áďa Hrochová.

Děkujeme holkám za reprezentaci naše-
ho oddílu i Prahy 11.

Pokud byste i vy chtěli zkusit volejbal 
a následovat úspěšné holky, podívejte se 
na náš web mikulovka.estranky.cz, kde 
najdete potřebné info pro nové hráčky.

 Mikulovka olé!



Sport Club K3 z.s. 
Zaměření: karate pro dívky a chlapce

Klub působí již 30 let na Jižním Městě. Tré-
ninky probíhají v tělocvičně ZŠ Ke Kateřin-
kám po celý školní rok. Šéftrenérem oddí-
lu karate je Milan Klukáček, který dosáhl 
stupně 3. dan a který vychoval již několik 

generací karatistů. Nezřídka někteří z nich 
už přivádí na tréninky karate své děti. 

Karate je nejen sport, ale současně i ži-
votní styl. Děti se učí respektovat autoritu 
a plně se soustředit na právě prováděnou 
činnost. Děti, které u nás cvičí, se obvykle 

i lépe učí ve škole. Trénink spočívá přede-
vším v účelové gymnastice spojené s ná-
cvikem technik karate. Systém udělování 
pásků má výhodu v tom, že cvičenec má 
před sebou stále cíl, čímž se v dětech cvi-
čí ctižádost a vytrvalost. Jinými slovy „dis-
ciplína“, která většině dětí chybí. Soutěžní 
pravidla karate jsou nejvíce podobná pra-
vidlům šermu.

Zájemci z řad chlapců a dívek se mohou 
hlásit během celého roku přímo v tělocvič-
ně každé úterý od 17 hodin. 

Naší snahou je především vypěstovat u dí-
těte dobrý vztah ke sportu. 

Kontaktní osoba:
Ing. Milan Klukáček
tel.: 603 966 136
e-mail: SCK3@seznam.cz
www.SCK3.cz
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SKŠ ZŠ Mikulova Praha, spolek 
Zaměření spolku: volejbalový oddíl pro 
dívky od 6 do 20 let

Převážná většina tréninků probíhá v naší 
hlavní základně, v tělocvičnách ZŠ Miku-
lova (v blízkosti stanice metra C Opatov), 
kde má oddíl díky vstřícnosti vedení školy 
dobré podmínky pro své fungování. 

Náš oddíl byl založen v roce 2005 
a v současné době u nás máme přes 
250 děvčat od těch nejmenších v druž-
stvech přípravky (dívky kolem šesti let) 
až po ty nejstarší v družstvech juniorek 
(až 20leté dívky). Co do počtu členek, 
tak i do počtu svých úspěchů jsme jeden 
z nevýznamnějších volejbalových dívčích 
oddílů v Praze. Naše družstva hrají jak 

v soutěžích Přeboru Prahy, tak i v nej-
vyšších celorepublikových soutěžích, jako 
je Extraliga kadetek a Extraliga juniorek. 
V sezoně 2021/2022 jsme měli v soutě-
žích celkem 28 družstev. Oddíl tak umož-
ňuje odpovídající zápasovou realizaci 
všem hráčkám. Největší úspěchy v právě 
skončené sezoně získaly starší žákyně – 
ty vyhrály Přebor Prahy starších žákyň, 
byly 3. v Českém poháru a 4. na mist-
rovství republiky. Mladší žákyně obsadi-
ly v Přeboru Prahy 2. místo a na mistrov-
ství ČR 9. místo.

Tréninkový proces zajišťuje v oddíle sku-
pina 15 zkušených trenérů. Ti mají na 
svém kontě během svých trenérských 
kariér mnoho úspěchů, napříč všemi 

mládežnickými soutěžemi. 

Oddíl celoročně nabírá nové členy. Zá-
jemkyně si mohou nezávazně vyzkoušet 
několik tréninků a teprve pak se rozhod-
nout, zda jim to u nás vyhovuje.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Petra Lepičová
tel.: 603 742 685
e-mail: petra.sehn@email.cz
www.mikulovka.estranky.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 

Prague 11 in collaboration with YMCA Prague offers social 
counselling at the Family Centre Domeček (address: U Modré 
školy 1, Prague 11 – Háje): on Mondays, Wednesdays and 
Thursdays from 12AM to 4PM. Press the MC Domeček bell 
at the main entrance under the tower. You will find current 
information every day in the “Прага 11 про Україну” facebook 
group. ֍ Prague 11 offers social counselling at the “Domeček” 
at the district administration office (address : Ocelíkova 
672/1, Prague 11 – Háje) on Mondays from 1PM till 4PM, on 
Tuesdays from 8AM till 11AM, and on Thursdays from 8AM till 
11AM. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, 
whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: 
+420 724 072 284. ֍ Attention: change in the opening hours 
of the district administration through the summer months: 
praha11.cz/cs/media/aktuality-z-prahy-11/uredni-hodiny-
radnice-v-letnich-mesicich.html

Міська частина Прага 11 у співпраці з організацією YMCA 
Praha пропонує соціальні консультації у материнському 
центрі «MC Domeček» (адреса: U Modré školy 1, Praha 11 
– Háje) у понеділок, середу та четвер з 12:00 до 16:00. 
Біля головного входу під вежею натисніть на дзвінок «MC 
Domeček». Актуальну інформацію ви щодня можете знайти 
у спільноті на фейсбуці «Прага 11 про Україну». ֍ Міська 
частина Прага 11 пропонує соціальні консультації у центрі 
«Domeček» у приміщенні адміністрації міської частини 
(адреса: Ocelíkova 672/1, Praha 11 – Háje) у понеділок з 
13:00 до 16:00, у вівторок з 8:00 до 11:00, у четвер з 
8:00 до 11:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 
(viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036, Галина/
Galina: +420 724 072 284. ֍ Увага! Змінився режим роботи 
адміністрації у літні місяці: praha11.cz/cs/media/aktuality-z-
prahy-11/uredni-hodiny-radnice-v-letnich-mesicich.html

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. You can also 
join the “Dobrovolníci na Praze 11” (volunteers in Prague 11) 
facebook group. ֍ In August a community event organised 
by abovementioned Olga Vencovská will take place in Prague 
11. Detailed info will be available in time at the district 
administration’s website in the FOREIGNERS/CIZINCI section, 
as well as in the “Dobrovolníci na Praze 11” and “Прага 11 
про Україну” facebook groups. ֍ Jižní Město Youth Centre 
offers a wide range of groups for children: ddmjm.cz ֍ Visit 
and explore Prague 11’s forests and parks, as well as those 
in the neighbourhood during the summer: Milíčovský forest 
– a comprehensive forest complex with ponds, wetlands 
and meadows. Kunraticko – michelský forest – continuous 
space of around 300 hectares on the territory of Kunratice. 
Within the forest, you will also find places to sit down and 
have a refreshment. Hostivař Forest Park – there are a lot 
of children’s play areas, gazebos and benches here. A freely 
accessible picnic space with a fire ring has become very popular 
in the forest park. There is a marked tourist trail, the Povodím 
Botiče nature trail and several cycle tracks crossing the territory. 

Прага 11 стала для вас новим домом або ж ви вже мешкаєте 
тут багато років? Ви любите місце, де ви живете, та 
хотіли б 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. Також ви 
можете приєднатися до групи на фейсбуці «Dobrovolníci 
na Praze 11». ֍ У серпні на Празі 11 пройде громадська 
подія, організована вищезгаданою Ольгою Венцовською. 
Конкретну інформацію ви зможете заздалегідь знайти 
на сайті міської частини у розділі «FOREIGNERS/CIZINCI» 
та у спільнотах на фейсбуці «Dobrovolníci na Praze 11» і 
«Прага 11 про Україну». ֍ Будинок дітей і молоді «Jižní 
Město» пропонує широкий спектр гуртків для дітей: ddmjm.
cz ֍ Відвідайте та пізнайте влітку парки та ліси на території 
Праги 11 і в околицях: Мілічовський ліс (Milíčovský les) – 
цілісний лісовий комплекс, ставки, болота і луги. Кунратіцько-
міхельський ліс (Кunraticko-michelský les) – суцільна проща 
близько 300 гектарів, яка знаходиться на території району 
Кунратіце. У лісі розташовані місця, де можна відпочити, 
освіжитися напоями та перекусити. Лісопарк Гостіварж 
(Lesopark Hostivař) – у лісопарку знаходиться безліч 
дитячих майданчиків, альтанок і лавочок. Улюбленою 
серед відвідувачів стала спеціально облаштована пікнікова 
зона з місцем для вогнища. Через територію проходить 
туристичний маркований шлях вздовж басейну річки Ботіч, а 
також велодоріжки.

Міська частина Прага 11 пропонує онлайн та очні курси чеської 
мови для біженців з України. Для онлайн курсів необхідно 
мати якісну веб-камеру, мікрофон і добре підключення до 
інтернету. Курси безкоштовні. Вас цікавлять курси? 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/֍ «Центр інтеграції 
іноземців, o.p.s.» шукає у Празі волонтерів. Для чого ставати 
волонтером? Ви познайомитеся з людьми з інших культур, 
покращите свої лекторські вміння, зможете розраховувати 
на нашу підтримку (навчання, супервізії, семінари) отримаєте 
підтвердження про проходження практики. Чим можна 
допомогти? Займатися репетиторством з чеської мови, 
допомагати з домашніми завданнями, проводити вільний час з 
конкретним іноземцем... Як часто? Зазвичай 1 раз на тиждень 
або за домовленістю згідно з вашими можливостями. Контакти 
й інформація: www.cicops.cz, dobrovolnici@cicops.cz, +420 734 
513 355

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/֍ Centre for Integration of Foreigners, o.p.s., is looking 
for volunteers in Prague. Why become a volunteer? You will 
meet people from other cultures and improve your lecturing 
skills; you can count on our support (training, supervisions, 
seminars), and will receive a certificate of practice. How can 
you help? Czech language tutoring, helping with homework, 
spending free time with a specific foreigner... How often? 
Usually once a week. Or you can discuss it based on your 
availability. Contact info: www.cicops.cz, dobrovolnici@cicops.
cz, +420 734 513 355

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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Pokračování na straně 32

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

• Zastupitelstvo MČ Praha 11 | letos 
schválilo vyčlenění dodatečných finančních 
prostředků pro výsadbu dalších 200 kusů 
alejových stromů, které ale nejsou určeny 
pro výsadbu v pásmech jako izolační ze-
leň. Pomozte prosím najít vhodné lokali-
ty pro umístění těchto dřevin a zkrášlit 
tak vaše nejbližší okolí. Se svými návrhy 
se můžete obracet na OŽP Praha 11. Pi-
rátský volební program zahrnuje výsad-
bu milionu stromů jako jedno z opatření 

proti ohřívání měst. Tento slib se společ-
ně s obnovou funkčnosti pítek daří napl-
nit. Co už se nedaří, představují zejména 
investice do obnovy stínicích prvků (altán-
ků) nebo nákup potřebného zavlažovací-
ho vozu. Strom vyžaduje péči, aby dorostl 
do věku, kdy dokáže poskytovat efektivní 
stín. Na to si vzpomenete, pokud kupříkla-
du zavítáte do revitalizovaného vnitrob-
loku Černockého a budete si chtít ve stí-
nu stromů zahrát šachy. Pro otrlejší, kteří 

vydrží něco horka navíc, jsou v knihobudce 
připraveny pirátské šachové figurky. Vám 
všem přeji krásné léto a prázdniny, ať už je 
budete trávit odpočinkem, či pracovně na 
Praze 11, nebo mimo ni. Pokud přemýš-
líte o využití dovolené pro dobrovolnictví 
či pomoci válečným uprchlíkům, dovolím si 
uvést jeden tip na humanitární organizaci 
www.facebook.com/spolekamaria.
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková,  
 Piráti a Zelení

• HPP 11 dá Jižní Město do pořádku, 
začne třeba s nápravou jednacích řádů 
| Již 4 roky jsme na komisích a výborech 
na P11 svědky, že pod cenzurní pirát-
skou hrůzovládou je veřejnosti odpírána 
samozřejmost, na kterou má dle legisla-
tivy NOZ právo – zdokumentovat si při 
práci „svého“ politika či osobu, vystupují-
cí ve veřejném zájmu bez nutnosti jeho/
jejího souhlasu. Jednací řády, tj. interní 
nařízení radnice, se povyšují nad zákon 

a umožňují o natáčení občanem hlasovat 
členům orgánu, kteří samozřejmě roz-
hodnou, že si dokumentaci nepřejí. Další 
zlovůle proběhla přímo na 27. ZMČ, když 
během mého výstupu přistoupil pirátský 
zastupitel Mejsnar a pod dohledem sta-
rosty Dohnala (PIR) mi vypnul mikrofon 
proto, že jsem kritizoval nečinnost radni-
ce. Zastupitel Souček z Mlejnského JM-
-ND pak umožnil cizí ženě, aby si na jeho 
mikrofon diktovala podmínky, za nichž 

zastupitelé mají jednat – vadilo jí pomoc-
né světlo, jež v 15m (!) vzdálené v lavi-
ci používám namířené výhradně na moji 
osobu, neboť v sále TOP hotelu je šero. 
Později jsem v ní poznal místopředsedky-
ni TOP Praha 11 Dolanskou, zřejmě ma-
jící privilegium porušovat JŘ. Žádal jsem 
o vysvětlení radnici, samozřejmě bez od-
povědi. Volte HPP 11, vrátí do jednání na 
P11 slušnost a řád!
  Martin Farmačka, HPP 11

Máte doma puberťáka, který poslední dobou trpí často nevysvětlitelnou 
nevolností? Pak byste měli zpozornět. Nebudeme zde uvádět možné zdravotní 
komplikace, ale spíš následek současného „hitu“ mezi mladými. Tím jsou 
nikotinové sáčky, které se staly módním trendem u žáků na základních školách.

Že jste o tomto produktu nikdy neslyšeli? 
Pokusíme se vás uvést do reality. Řeč je 
o menších bílých sáčcích, ve kterých sice 
není tabák, ale nikotin ano. Krabičky nikoti-
nových sáčků jsou obvykle kulatého tvaru 
velikosti např. hokejového puku.

Sáčky se dle průzkumu mezi dětmi těší 
velké oblibě. Koupit si krabičku cigaret 
je pro nezletilé děti problematické, a tak 
si našly náhradu. Největší problém v pří-
padě nikotinových sáčků je ten, že ne- 
existuje omezení věku kupujících. Tak si je 
v trafice nebo kdekoliv jinde mohou kou-
pit i děti a záleží jen na zodpovědnosti 
obchodníka, zda jim je prodá, či ne. Niko-
tinové sáčky totiž nepodléhají tabákové-
mu zákonu. Sáčky prodávané v Česku ob-
sahují nikotin, ale ne tabák. Děti dokonce 

nemusí chodit ani do trafiky, vše si lze 
zcela jednoduše koupit i na internetu. Sice 
na webu najdeme u produktu varování, 
že není vhodný pro osoby mladší 18 let, 
ale jeho nákup není fakticky nijak ome-
zen. Stačí na webu prohlásit, že už vám 
osmnáct bylo, udělat si formální registra-
ci a následně si můžete nechat nikotinové 
sáčky doručit kamkoliv.

O co se vlastně jedná? V podstatě jde 
o malé polštářky, mohou být i s ochuce-
nou nikotinovou náplní, které se umisťují 
pod horní ret. Zde je lze nechat 15–30 mi-
nut, po tuto dobu se uvolňuje nikotin 
a příchutě, které jsou absorbovány úst-
ní sliznicí v dásni. V místě aplikace se do-
staví účinek v podobě jemného brnění. 
Tyto sáčky není třeba žvýkat a následně 

odplivovat, jako je tomu u žvýkacího ta-
báku. Užívání těchto nikotinových sáčků 
může děti přivést i k jakékoliv jiné závislos-
ti. Jsou dokonce mnohem horší než běžné 
cigarety. Nejsou vidět, děti se s tím nemu-
sí schovávat někde za školou, ale klidně 
je mohou konzumovat i během vyučová-
ní. Navíc rodiče a učitelé tyto výrobky čas-
to neznají, takže jim to nezabaví a nevě-
dí, že mohou být rizikové. Nebezpečnost 
nikotinových sáčků zvyšují právě i různé 
příchutě. Pro děti je to atraktivní, chutné, 
a tak intoxikace může nastat téměř oka-
mžitě. Sáčky mohou dokonce sloužit jako 
přestupná stanice k jiným drogám, napří-
klad marihuaně. Nejčastějšími nežádoucí-
mi účinky mohou být bolesti hlavy, zvrace-
ní, ale i agresivita.

Jak poznat, že dítě je uživatelem nikotino-
vých sáčků? Při pravidelném užívání sáč-
ků se vyskytují bílé či světle šedé skvrny 
v ústní dutině. Někteří uživatelé také mo-
hou trpět zápachem z úst, zubními kazy 
anebo poničením tkáně dásní, což v ko-
nečném důsledku může vést až ke ztrátě 
části chrupu.

Zkuste si s dětmi o nikotinových sáčcích 
otevřeně promluvit. Jestli se s nimi už 
dítě setkalo, jak to vypadá u nich ve ško-
le a mezi kamarády. Rozhovor by měl být 
přátelský, žádné zákazy, vyslýchání apod., 
to bude mít jen opačný efekt. Vysvětlete 
dětem, v čem konkrétně jsou nikotinové 
sáčky rizikové a co by jim mohlo při jejich 
užívání hrozit.

Bc. Petra Víznerová, 
oddělení krizového řízení

Zrádné nikotinové sáčky  
jsou novým trendem mezi mladými

• Reakce redakční rady | Není pravda, že reflektor zastupitele Farmačky mířil pouze na jeho osobu. Několik zastupitelů si stěžovalo, 
že je jeho světlo oslňuje. Mgr. Dolanská pouze na vyzvání potvrdila, že je oslňována i přítomná veřejnost v zadních lavicích. Slušnost 
by velela, aby pan zastupitel Farmačka bral ohledy na ostatní přítomné. On však – navzdory opakovaným výzvám předsedajícího 
schůze – svým silným reflektorem trvale narušoval průběh zastupitelstva.
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• Dáme Jižní Město do pořádku – jak 
to mohu udělat? | Tak, že mi pomůže-
te. Stejně jako jste mně a mým kolegům 
pomohli letos v květnu a červnu s podá-
ním připomínek a námitek k Metropolitní-
mu plánu (MPP). Děkuji všem, kteří svými 
podpisy zmocnili spolek Zelené Roztyly 
zástupcem veřejnosti, a jeho připomín-
ky tak budou mít váhu námitek (což je 
o něco vyšší úroveň). Děkuji vlastníkům 
domů a bytů, že za sebe podali námitky 

ke změnám, které má MPP přinést do 
bezprostředního okolí jejich obydlí a kte-
ré nejsou k jejich prospěchu. I nadále, ať 
už na radnici, anebo z pozice spolku budu 
studovat materiály týkající se územní-
ho plánování a materiály k jednotlivým 
záměrům na Jižním Městě, tj. v rámci 
územních a stavebních řízení. I nadále ale 
bude třeba, aby se nejen v době projed-
návání těchto materiálů ozvali lidé z oko-
lí. Účastněte se proto prosím jednání 

výborů, komisí a zastupitelstva městské 
části. Velice ráda budu s vámi spolupra-
covat. Věřím, že společně se nám podaří 
usměrnit zástavbu na Jižním Městě tak, 
aby co nejméně škodila jeho obyvatelům. 
A naopak aby co nejvíce sloužila jejich po-
třebám. Všem přeji hezké léto. Zaslouží-
me si ho nejen za dva měsíce usilovné 
práce na připomínkách k Metropolitnímu 
plánu.
  Zuzana Malá, HPP 11

• Dáme Jižní Město do pořádku – bez-
bariérové přístupy musí být standar-
dem | Diskriminace osob se zdravotním 
postižením se ve společnosti projevo-
vala od nepaměti. To se naštěstí po-
stupem času mění a odstraňování ba-
riér začíná majoritní společnost vnímat 
jako benefit. Kvalita současného živo-
ta a technologický pokrok předurčují, že 
většina osob bude v průběhu života, byť 
třeba v případě úrazu jen na omezenou 

dobu, spadat do cílové skupiny, jež ba-
riérový prostor segreguje. Avšak bez-
bariérový prostor přináší benefity také 
ostatním při každodenních činnostech. 
Za současného stavu, kdy naše popula-
ce stárne, budou se požadavky na ve-
řejný prostor stále stupňovat. HPP 11 
věnuje nemalou pozornost tomu, aby 
nedocházelo k neustálému generová-
ní nových bariér v prostředí, které kom-
plikují přístup k veřejnému prostoru. 

Například knihovna Opatovská sice má 
bezbariérový přístup, ale přilehlé chod-
níky v žalostném stavu, čímž je přístup 
k ní dosti komplikovaný. Naším cílem je 
systematické odstraňování bariér ve ve-
řejném prostoru, usnadnění přístupu na-
příklad do metra, škol a institucí. Zasadí-
me se o to, aby veřejný prostor sloužil 
všem bez rozdílu věku, pohlaví či pohy-
bové schopnosti.
  Marek Milaberský, HPP 11

• Moudrý je ten, kdo šetří v době hospo-
dářské krize | My, co tu žijeme odmítá-
me zadlužit Prahu 11 v době, kdy se naše 
země řítí do nejhlubší hospodářské krize. 
Proto chceme na rozdíl od všech ostat-
ních politických stran levný lokální tarif 
na elektřinu, zemní plyn a snížit veškeré 
daně. 
Peníze, které radnice obdrží, musejí zůstat 
mezi lidmi na Praze 11. Zakázky na údržbu 
zeleně, opravy veřejných statků, záhonky 

a sázení stromů mají dostat místní. Nemi-
lé developery musíme vyždímat natolik, 
aby se na Jižní Město vykašlali. Jde o kaž-
dý kus naší půdy. Developerské nájez-
dy skončily. Na byty za 10 milionů nikdo 
nemá. Přihlaste se, kdo z vás má na nový 
byt za 10 milionů korun. I kdybyste chodili 
do práce od rána do večera, tohle prostě 
nikdy v životě nesplatíte. 
Jak se bude prohlubovat hospodářská 
krize, potřebujeme vlastní potravinovou 

banku pro občany Prahy 11. I kdy-
by mělo jít o datumově prošlé potravi-
ny, nikdo nesmí skončit na ulici s prázd-
ným žaludkem. Musíme okamžitě řešit 
finanční situaci každého z vás. Dnes 
máte na účty, ale až bude elektřina stát 
10 000 měsíčně, pořád na ni budete 
mít? Nestraším. Jsme jediní, kdo vám 
říká pravdu. Jestli chcete silnou Pra-
hu 11, volte My, co tu žijeme. 
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme

• Dáme Jižní Město do pořádku – pod 
vedením Šárky Zdeňkové | Šárka Zdeň-
ková bude skvělá starostka. A neříkám to 
proto, že je předsedkyní HPP 11 a jed-
ničkou naší kandidátky, ale protože jsem 
o tom do hloubi duše přesvědčená.
Úzce s ní spolupracuji 4 roky, tak si dovo-
lím tvrdit, že ji už trochu znám. Je chytrá, 
vzdělaná, sečtělá i zcestovalá. Sportuje. 
Je elegantní, kultivovaná a velice schop-
ná – umí jednat v rukavičkách i si poradit 

v drsnějších situacích. Nechybí jí empatie 
ani cit pro diplomacii a řešení problémů. 
Je také velice skromná – dělá spoustu 
úžasných věcí, kterými se nikde nechlu-
bí. Při tom všem ještě zvládne pracovat, 
starat se o děti, dělat ve výboru SVJ, ve 
spolku a pomáhat, kde je zrovna třeba. 
Má samozřejmě jako každý i své chyby, 
umí je ale uznat a omluvit se.
Nejvíc si na ní ovšem vážím její zá-
sadovosti, co se týče hodnot, které 

vyznává. Kéž by bylo v politice víc ta-
kových upřímných a čestných lidí! Ta-
kových, kteří nejsou politiky od pondělí 
do pátku a dokud to sype, ale pro věci 
a lidi samé, napořád! Všechno je totiž 
vždycky o lidech a jejich morálních a ži-
votních hodnotách, v komunální politice 
to platí obzvlášť. A u Šárky Zdeňkové si 
jsem jistá, že má tyhle věci v hlavě dob-
ře srovnané!
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Dáme Jižní Město do pořádku – zlep-
šíme jeho katastrofální finanční situaci 
| Současná vládnoucí koalice Piráti, ANO, 
ODS, TOPSTAN uvrhla P11 do dluhů, 
aniž by s jejich pomocí cokoli přínosného 
vytvořila. Příjem z nájmu bytů z rekon-
struované ubytovny Sandra se kvůli za-
stavení prací odkládá na neurčito. Kolem 
kluziště, které spolufinancuje MČ, se ode-
hrávají neprůhledné finanční transakce. 

Ze smluv s developery, za jejich parazito-
vání na stávající městské infrastruktuře 
a občanské vybavenosti, které mají po-
tenciál přínosu stovek milionů korun pro 
MČ, získal radní Sedeke (ODS) pouhou 
setinu této částky. Navíc vládnoucí stra-
ny pro své členy vytvořily spoustu place-
ných funkcí, bez jakéhokoli přínosu pro 
MČ. A jak tohle všechno chceme napra-
vit? Velmi jednoduše. Budeme svou práci 

směřovat výhradně ve prospěch MČ a je-
jich občanů, nikoli ve prospěch develo-
perů, investorů a podivných jednotlivců 
s individuálními zájmy. Totéž budeme vy-
žadovat od úředníků a našich spolupra-
covníků. Přijďte v září k volbám a nevolte 
ty, kteří způsobili, že P11 je chudou MČ.
Pouze HPP 11 hájí již 13 let zájmy ob-
čanů JM.
  Ladislav Kos, HPP 11

• Dáme Jižní Město do pořádku – infor-
mováním obyvatel o chystané výstavbě 
| Ne jako stávající vedení radnice, které 
se neobtěžovalo v červnovém Klíči infor-
movat občany, že je potřeba připomínko-
vat přepracovaný návrh Metropolitního 
plánu. Hrubé opomenutí, či záměr? Při-
tom se jedná o zásadní dokument – nový 
územní plán Prahy, který plánuje Jižní 
Město mimořádně zahustit až 27patrový-
mi věžemi, zástavbou zeleně a veřejných 

parkovišť. Plán výrazně zhodnotí pozem-
ky úzké skupiny vlastníků. Díky němu má 
na JM přibýt 40 tis. obyvatel, a to bez ná-
vrhu nových školských či sociálních zaříze-
ní a další občanské vybavenosti. HPP 11 
hodlá výrazně zlepšit informování obyva-
tel o chystané výstavbě, stejně jako ve-
řejnou diskusi o podobě nové výstavby. 
Obnovíme pravidelná setkávání radních 
s občany v místních ZŠ. Zavedeme rad-
nicí dlouho slibované informační spojení 

s představiteli SVJ a BD. Zastupová-
ní veřejného zájmu na ochraně životního 
prostředí, zdraví a kvalitě bydlení svých 
obyvatel ze strany radnice nabyde na dů-
ležitosti zejména od r. 2024, kdy vstoupí 
v platnost nový stavební zákon. Ten má 
účast veřejnosti na povolování staveb vý-
razně umenšit ve prospěch rychlosti vý-
stavby. Dejte nám proto prosím na pod-
zim šanci dát JM do pořádku.
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Hezké prázdniny všem | Předně bych 
se Vám všem čtenářům chtěl omluvit za 
morální úroveň v této rubrice. Ačkoliv se 
domnívám, že jsem se nepodílel na jejím 
příšerném stavu, nevzdávám se zodpo-
vědnosti. Protože za úroveň příspěvků 
nesou zodpovědnost všichni přispěvate-
lé, a v tomto případě zastupitelé. Bohu-
žel přes nejvyšší politické představitele 
dotekl populizmus v podobě znevažování 

a napadání politické konkurence až do 
této rubriky (nejenom sem), a bohužel se 
zdá, jako by se uhnízdil natrvalo. Nejhor-
ší na populizmu je, že se za pomocí po-
lopravd, či dokonce pomluv křičí lži, aby se 
překřičela pravda. To nemá nic společného 
s demokracií. Přesto si Vás dovolím požá-
dat, abyste nezanevřeli a nezůstali lho-
stejní narůstající vlně populizmu a šli v zá-
řijových volbách volit. Volby jsou svátkem 

demokracie, který umožňuje vyjádřit svůj 
názor každému voliči.
A protože tento příspěvek vyjde v prázd-
ninovém dvojčísle a volby jsou až v září, 
tak si Vám všem dovolím popřát poho-
dové prožití dovolených a prázdnin. Je to 
čas, kdy aspoň na chvíli může člověk hodit 
starosti za hlavu a užívat si společný čas 
s rodinou, dětmi, vnoučaty nebo s přáteli. 
  Josef Kocourek, Piráti
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• Dáme Jižní Město do pořádku – do-
prava a parkování | To bylo skoro před 
4 lety těsně před volbami řečí, jak se 
zlepší parkování na Jižním Městě, jak 
se vybudují parkovací domy, které přine-
sou dostatečnou kapacitu v daných lo-
kalitách, aby místní obyvatelé nemuse-
li objíždět bloky domů a zoufale hledat 
volné parkovací místo. A jaká je dneš-
ní realita? Všechny dostupné investiční 
peníze, které měla naše městská část 

k dispozici pro řešení právě třeba parko-
vání, jsou nyní utopeny v budoucí uby-
tovně Sandra, která není dostavěná 
a ani brzy hotova nebude, a to jen kvů-
li neschopnosti vedení naší radnice. Lik-
navostí při neřešení tohoto problému se 
problém s parkováním ještě zvětšil a ne-
bude to bohužel otázka jednoho voleb-
ního období tento stav zlepšit. Každo-
pádně je nejvyšší čas začít ho řešit. Další 
věc, co již nesnese odkladu, jsou nutné 

opravy místních chodníků a komunika-
cí. Je fakt ostuda vidět například ma-
minku s kočárkem, jak bojuje s kvalitou 
místních chodníků. Je jasné, že v dopra-
vě a parkování se toho za toto volební 
období moc pro místní obyvatele neudě-
lalo, a proto chceme pracovat na tom, 
aby se parkování a komunikace daly co 
nejdříve do pořádku. Jsou to problémy, 
které se dotýkají nás všech. 
  Libor Vrkoč, HPP 11

• Dáme Jižní Město do pořádku – bez 
vás to ale nepůjde! Přijďte na pod-
zim k volbám | Když se řekne pořá-
dek, aby skutečně byl – v ulicích, opra-
vených chodnících, bezpečnosti u škol. 
Když se řekne ochrana zeleně, aby 
skutečně byla! Ne vykácet desítky let 
vzrostlé funkční stromy kvůli výstav-
bě a zátěži okolí a pak sázet usychající 
náhradu. Když se řekne fungující radni-
ce, aby skutečně byla! Ne prázdné PR, 

lži a demagogie. Když se řekne efektiv-
ní správa, aby byla! Ne vydrancovaný 
rozpočet a odkloněné finance přes ne-
výhodné zakázky. Když se řekne péče 
o majetek, aby byl! Ne nevýhodně roz-
prodané pozemky. Když se řekne péče 
o seniory, aby se opravdu staralo! Když 
se řekne rozvoj, máme posilovat veřej-
nou vybavenost a služby! Ne zastavět 
každou volnou plochu v zahuštěném 
sídlišti a pak nemít kam k lékaři a bez 

místa ve školce. Když se řekne podpora 
kvalitního školství, aby se skutečně pod-
pořilo! Ne prázdné plácání prázdnými 
papíry. Když se řekne starosta, aby se 
skutečně staral! A ne panák vedený ne-
čistými zájmy nečistých stran. Přeji Jižní-
mu Městu, abychom ho dali do pořádku. 
Věřte spolu s námi, že se to povede. My 
opět na podzim zabojujeme o vaší důvě-
ru. Tak na viděnou u voleb na Praze 11. 
  PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Pozor, pozor! Ptáte se nás na postup 
hlasování u komunálních voleb. Je jiný 
než u parlamentních! | V komunálních 
volbách se nekroužkuje. V komunálních 
volbách se strana / hnutí označí křížkem. 
Pozor na křížkování vašich oblíbených kan-
didátů! Pokud zakřížkujete pouze vybra-
ná jména a neoznačíte stranu/ hnutí jako 
celek, zbylé hlasy straně/ hnutí propadají! 
Pokud chcete opravdu podpořit např. naše 

Hnutí pro Prahu 11, označte velkým kříž-
kem celé hnutí. Vysvětlení? V komunálních 
volbách je voličům umožněno „rozdat“ cel-
kový počet hlasů napříč stranami. Je to pro-
to, že např. v menších obcích volí lidé různé 
své oblíbené kandidáty napříč politickými 
stranami. Na Praze 11 disponujete celkem 
45 hlasy (počet členů zastupitelstva). Pro-
to má na Praze 11 každá strana / hnutí 45 
kandidátů. Tedy opakujeme, zakřížkováním 

pouze některých kandidátů, např. na naší 
kandidátce Hnutí pro Prahu 11, zbylé (ne-
zakřížkované) hlasy pro hnutí ztratíme. Po-
kud chcete opravdu podpořit např. naše 
Hnutí pro Prahu 11, označte velkým kříž-
kem celé hnutí. Tím dáte hnutí všech 45 
„svých“ hlasů. Děkujeme za pozornost. 
Krásné léto a šťastnou volbu v podzimních 
komunálních volbách. 
  Kateřina Zelenková, HPP 11

• Demokracie a participace jdou ruku 
v ruce | Tomuto tématu jsem se věnovala 
jako radní a nadále v něm chceme s Pirá-
ty pokračovat. Zajímají nás názory rodičů, 
žáků, učitelů a vedení škol. Chceme nadá-
le podporovat vedení škol v naslouchání 
návrhů, vedoucích ke zlepšení kvality vý-
uky. Aktivizaci dětí považuji za velmi dů-
ležitou, protože zájem o okolí v nich pod-
poruje občanské kompetence a naplňuje 

tak cíle vzdělávání. Žákovské samosprávy 
jsou nutnou platformou uvnitř škol, kterou 
se děti učí podílet se na rozhodování. Je 
nicméně třeba si přiznat, že při špatném 
pojetí mohou způsobit více škody než 
užitku. Během svého působení v zastu-
pitelstvu jsem vždy naslouchala zpětné 
vazbě rodičů i učitelů škol a snažila se hle-
dat věcné a konstruktivní řešení problémů 
ve prospěch všech zúčastněných stran. 

Projekt Demokratická kultura si kladl za cíl 
i koncepční podporu funkce školských rad. 
Jako členka školské rady ZŠ K Milíčovu 
mohu za kolegy myslím prohlásit, že nám 
v mnohém pomohl a již tak aktivní škol-
skou radu ještě posunul. Jsem ráda, že 
se nám v týmu daří spolupracovat ku pro-
spěchu všech skupin, které v rámci škol-
ské rady zastupujeme. 
  Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Piráti

• My, co tu žijeme žádáme další 4 roky 
vaší důvěry | Jsme jediná nezávislá ko-
munální kandidátka na Praze 11. V roce 
2018 jsme vám slíbili Za každý hlas je-
den strom, psí hřiště, volný pohyb pej-
sků, ochranu zeleně a nulovou toleran-
ci k chystanému ghettu v objektech 
Sandra a Opatov. Všechno jsme splnili. 
Sandru se podařilo zablokovat, místní 
mohou děkovat našemu neústupnému 
postoji. Máme dvě psí hřiště, tisícovku 

nových stromů a keřů. Na rozdíl od 
všech ostatních stran a hnutí jsme se 
nikdy nesmočili ve vládní koalici. Pracu-
jeme z opozice a máme vlastní, daleko 
lepší recept, jak udělat z Prahy 11 vzo-
rové sídliště. Lokální hnutí zklamalo, 
protože slibovali, že vás ochrání před vý-
stavbou, a zase vám lžou jako v letech 
2010, 2014 a 2018.
Máme lepší plán: stavební uzávěra. Nemi-
lý developere, chceš občanům navzdory 

postavit panelák před jejich okny? Ne, 
tady je stavební uzávěra, dokud nám za 
500 milionů korun nepostavíš novou ško-
lu, školku, radnici nebo domov důchodců. 
Garantuji vám, že naše stavební uzávěra 
funguje. Developeři vám kazí životy pro 
vlastní peníze. Když budou muset pro 
nejistý zisk vysolit půl miliardy, na Jižní 
Město se vykašlou. A tohle přesně je náš 
plán. Běžte nás prosím volit! 
  Bc. Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Snad si každý z nás vzpomene na dět-
ství, kdy si hrál na pískovišti. Pamatujete 
na ten pocit radosti, když se nám poda-
řilo udělat hezkou bábovičku, tunel nebo 
hrad? Vzpomínáte, jak jsme byli šťastni 
a hrdi na to, co se nám podařilo vytvořit? 
Ten pocit v sobě dokážeme zažívat, když 
se nám něco podaří i v dospělosti. Pak 
ale přišel ošklivý a zlomyslný kluk, který 
naši práci zničil. Znáte ten pocit bezmoci, 

nespravedlnosti a vzteku a hlavně se ne-
jde s ním dohodnout. Možná, že nikdy 
nezažil ocenění nebo pochvalu nebo ra-
dost z tvořivé činnosti. Při sledování cho-
vání některých osob zvolených v tomto 
období do Zastupitelstva městské čás-
ti Prahy 11 se mi vybavila shora popsa-
ná paralela. Cítím smutek a bezmoc, že 
si občané Jižního Města opět zvolí zlé 
a zlomyslné kluky, kteří nejsou schopni 

spolupráce. V zářijových volbách rozhod-
nou voliči, kdo je bude zastupovat a pra-
covat pro ně při správě Jižního Města. 
Doufám, že rozhodnou moudře a zvolí 
osobnosti tvořivé, schopné se domluvit 
a spolupracovat. Mám naději, že v září 
volby dopadnou tak, aby měli radost jak 
„tvořiví kluci“, tak i všichni občané Jižní-
ho Města. 
  Alžběta Šafránková, HPP 11 / KDU-ČSL

• Nechme sportoviště při základních 
školách na Praze 11 otevřená | Všimli 
jste si, jak to žije kolem ZŠ Donovalská? 
Její hřiště bylo zrekonstruováno a nyní je 
k dispozici a otevřeno nejen každý den 
po výuce, ale i o víkendech. Sportoviště 
je plné dětí, hraje se tu fotbal, basketbal, 
tenis a florbal. Holky, kluci, bez ohledu na 
věk, všichni příchozí se spontánně zapojují 

do her. Považuji za důležité děti motivo-
vat k pohybu, setkávat se osobně, niko-
li přes obrazovky počítačů a mobilů. Na-
proti tomu např. hřiště na školní zahradě 
u ZŠ Starochodovská, které bylo taktéž 
opraveno za nemalé veřejné peníze, po 
vyučování přístupné není. O to smutnější 
je, že ze strany městské části P11 je vyví-
jen tlak na vedení ZŠ Donovalská, aby své 

sportoviště uzavřelo, protože údajně hro-
zí, že využíváním může dojít k poškoze-
ní vybavení. Což se však neděje. Naopak, 
podpora aktivního trávení volného času 
dětí by měla být maximální. Z mého po-
hledu je naopak nutné školy tlačit a moti-
vovat v tom, aby byla sportoviště otevře-
na pro děti i po vyučování. 
  Ing. Petr Souček, JM-ND
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• 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
• 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
• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší 
do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, 
může být balkon, centrum do 30 minut. 
Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
605 845 088
• Přímý zájemce koupí byt pro své 
děti. Seniora mohu nechat v bytě na 
dožití. Na velikosti a stavu bytu nezáleží. 
Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664
• 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

SLUŽBY

• Osobní přeprava – Martin Křeček. Nabízím 
dopravu os. vozem nejen po Praze. Cena od 
28 Kč/km, tel.: 775 926 453
• Rekonstrukce bytových jader, provádíme 
kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a nebytových prostor. Tel.: 732 359 883, 
www.rek-bachr.cz
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, DVD, 
přepis VHS kazet atd. Rozumné ceny. AVC 
Servis. mob. 602 390 630.
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci...  
T. 777 285 669,  
www.kadernice-do-domu.cz.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 
Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738,  
marti.dvorak@centrum.cz 
• 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
• ADMIS – KVALITNĚ VEDENÍ 
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, 
DAŇOVÁ EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH. 
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL: 604 
618 298. WWW.ADMIS-UCTO.CZ
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.
• DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění 
koberců a sedaček extrakčním strojem 
Kärcher Puzzi. Jedná se o nejúčinnější 
metodu čištění. Dále nabízíme mytí oken 
včetně rámů a parapetů. Tel.: 732 212 022
• SADROKARTONOSKAR provádíme 
sádrokartonářské práce – příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické a malířské práce. 
E-mail: SADROKARTONOSKAR@email.cz, 
T: 774 042 960 
• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! 
Provádíme čištění, zrychlení, instalace, 
opravy, vzdálenou pomoc, obnovu dat 
i DOUČOVÁNÍ. Volejte 731 732 737. Těšíme 
se na vás. Váš itcan.cz
• 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
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH 
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE – VERTIKÁLNÍ 
ŽALUZIE NA LODŽIE – SEŘÍZENÍ 
PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ – SÍTĚ 
PROTI HMYZU. Tel.: 733 720 950,  
pavel.janci@email.cz
• MATRACE NA MÍRU – prodej – molitany, 
mol. drť, koženky, potahové látky, juta, plátna 
a jiné. Čalounictví Na Veselí 2 – za rohem 
domu, P4, parkování v místě.  
Tel.: 241 402 270. www.molitany.cz
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu.  
Stěhování-Doprava. Tel.: 773 484 056

• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje,  
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635
• 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
• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme 
již 7 let. Máme zkušenosti, svaly, vybavení 
a kvalitní vozový park. Svátky a víkendy 
bez příplatků. Km po Praze zdarma. 
702 111 999, www.stehovanivrana.cz 
• Servis plastových oken. Okna je nutno 
jednou za dva roky seřídit a promazat, jinak 
neplní svou funkci a dochází k vážnému 
poškození. Prodej žaluzií. Tel.: 601 236 957, 
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz.
• 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
• 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
• MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů. 
Pracujeme v RESPIRÁTORECH a používáme 
vlastní přípravky. Tel. 737 139 900
• 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
• 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
• Prořez a kácení stromů z naší 
vysokozdvižné plošiny. Odřežeme větve 
stromu nebo strom pokácíme rozřezáním od 
shora dolů. Pařezy vyfrézujeme. T: 724 006 
275, info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz
• Elektrikářské práce – Erben. Nová 
elektrická vedení, zásuvky, světla, opravy 
apod. Revize elektrického zařízení. 
Odstranění revizních závad.  
www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344
• Vážení zákazníci, nabízíme malířské 
práce, štukování stěn i stropů. Tel.: 606 227 
390, jsaifrt@seznam.cz

• Instalatérské práce, topení. Výměna  
kuch. desek a dřezů. Volek-Jižní Město.  
Tel. 602 649 359
• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kvalita, 
osobní přístup. Tel: 773 540 170, e-mail: 
info@cisteniburian.cz, www.cisteniburian.cz
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý.  
Tel: 604 517 565, www.stukmalba.cz,  
e-mail: mirekrychly@seznam.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, TOPENÍ, 
PLYN, ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA VAN, 
SPRCH A DROBNÉ OPRAVY V DOMĚ 
A BYTĚ. T: 734 250 970
• 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
• Vyčistíme Váš koberec, sedačku a křesla 
u Vás strojem na vlhko extrakční metodou. 
Zbavíme Vás prachu, nečistot a roztočů. 
Slušné jednání a zkušenosti. T: 724 006 
275, www.pvj-group.cz/uklid
OSTATNÍ

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU 
GRAFIKU, POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ 
POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. E-MAIL: 
CENTRUMS.T@POST.CZ, TEL. 603 247 819
• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6, 1. patro přijímá k registraci nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme.  
Tel. 267 914 143, 721 479 023
• 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
• Hledáme mladou svědomitou důchodkyni 
na brigádu – DPP, každý sudý týden út – ne, 
14 – 19h, pro práci průvodce galerií, prodej 
zboží a uklízečky atd. 736 609 641
•"HLEDÁM" spolehlivého řidiče i důchodce, 
rozvoz zboží 6 – 9h. ráno; Jednoduché, 
3 místa Praha 4, 4x týd/zástup DOV. 
TEL: 737 255 212, zaučím, možná trvalá 
výpomoc. Dodávka CIT.JUMPY, sk“B“

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

733 720 744, radkova.inzerce@regvyd.cz
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ČIŠTĚNÍ KUSOVÝCH
KOBERCŮ
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Matúškova 831/1
Praha 4 - Háje
otvírací doba
PO - PÁ:   8.00 - 17.00

VELKÉ  
VELIKOSTI?

Nuselská 70, Praha 4 - Nusle
Tel.: 608 519 697

Po - Pá: 12 - 18; So: 12 - 15
Zastávka Kloboučnická bus 139  

z metra Kačerov, bus 124 z metra 
Budějovická.

Zastávka Horky tram 11 z I.P. Pavlova, 
tram 14 z Pražského povstání.

„Ano, máme...!”
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CK FISCHER 
– OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00 Praha 4
tel.: 777 755 714
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Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA Firma

s 20 letou
tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec - Vojkovwww.likvidacevojkov.cz

605 798 888

LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd   1 25.10.2021   9:38
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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.

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

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

Praha 11-Zakouřilova 2275/142
www.auto-vranek.cz
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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 s lodžií, užitná 
plocha bytu 50 m2, v OV. Nachází 
se ve 3. podlaží z 8. Byt je po čás-
tečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Dreyerova, Hlubočepy

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná 
plocha bytu 83 m2, v OV. Nachází 
se ve 4. podlaží ze 4. Byt je po 
celkové rekonstrukci. K bytu ná-
leží garáž.

PRODEJ BYTU 3+1/L/G
Proutěná, Újezd u Průhonic

Prodej bytu 1+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 55 m2, v OV Nachá-
zí se v 8. podlaží ze 13. Byt je po 
částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 1+kk
Katovická, Bohnice

Prodej rodinného domu 2+1, užitná 
plocha domu 56 m2, užitná plocha 
pozemku 435 m2, v OV. Dům je 
jednopodlažní s možností vestav-
by.

PRODEJ DOMU 2+1
Žlunice

Prodej řadového domu 3+1 s men-
ší terasou, celková plocha domu 
155 m2, užitná plocha pozemku 
156 m2, v OV. Dům má 3 podlaží, 
je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ DOMU 3+1/L
Karafiátová, Záběhlice

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 44 
m2, v OV. Nachází se ve 2. podlaží 
z 12. Byt je po celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk
Láskova, Chodov

Prodej pozemku v obci Nezabylice 
o velikosti 2617 m2, v osobním vlast-
nictví (lze financovat hypotečním 
úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Nezabylice

Nájem bytu 1+kk s předzahrád-
kou, užitná plocha bytu 38 m2  a 
předzahrádky 39 m2. Nachází se 
v 1. podlaží z 5. Byt je novostav-
ba. Nájem 12.500,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 1+kk/Z/GS
Hornoměcholupská, H. Měcholupy

I v této složité době  
jsme tu stále pro Vás.
Najdete nás v rezidenci Alba, na adrese 
Květnového vítězství 2408/5, 149 00 
Praha 4, vedle pošty v Benkové ul.

V obou kancelářích se na Vás těšíme: 
Květnového vítězství PO - PÁ 8:30 - 18:30 
Petýrkova 9:00 - 17:30

Zároveň jsme Vám nadále k dispozici v naší kanceláři 
na adrese Petýrkova 1993/30, 148 00 Praha 4, 
5min. od           Chodov.


