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3Slovo starosty
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Nekrájejte více chleba, než můžete snísti! Šetřte bramborů!

Vážení a milí,

dnes začnu holdem našim seniorům. Ti v posledním květnovém dni zcela zaplnili zahradu komunitního centra Mezi domy. 
Bylo jich 220 a mezi nimi dvě dámy, kterým bylo 98 let, a jeden pán, kterému bylo 96! Bez ohledu na věk se ale všichni 
velmi aktivně pustili do klání v mnoha disciplínách v rámci jubilejních, už 20. Sportovních her seniorů Jižního Města. Strávil 

jsem mezi nimi několik hodin, na které budu vždy rád vzpomínat. Děkuji všem, kteří přišli sportovat, i těm z Jihoměstské 
sociální, kteří pod vedením ředitelky her paní Holubové vše skvěle připravili.

 Velmi příjemné chvíle jsem zažil i při oceňování příslušníků složek integrovaného záchranného systému. V důstojném prostředí 
Chodovské vodní tvrze jsem předal před zraky mnoha vzácných hostů pamětní medaile celkem 23 policistům, strážníkům městské policie, 
profesionálním i dobrovolným hasičům a záchranářům. Všichni ocenění dbají o naši bezpečnost, zachraňují životy a výrazně tak přispívají 
k tomu, aby se nám klidně žilo. Patří jim za to velký dík! Kromě nezbytného fotografování zazněla na závěr i česká hymna.  Z rozhovorů 
s oceněnými i jejich veliteli po ukončení oficiální části programu bylo cítit, jak si všichni cení tohoto poděkování za jejich těžkou, ale velmi 
prospěšnou práci.

 Konečně se začíná blýskat na lepší časy i nechvalně známé ubytovně Sandra pro převážně zahraniční dělníky. Díky dotaci 
200 milionů Kč, kterou nám už schválilo pražské zastupitelstvo, budeme moci brzy zahájit rekonstrukci této stavby, která se skládá 
ze tří propojených objektů. Věřím, že začneme ještě letos. Místo současných 193 ubytovacích jednotek se 772 ubytovanými vznikne 
v objektu A ve 3. až 19. podlaží 174 ubytovacích jednotek o velikosti 2 + kk, 3 + kk a 4 + kk pro 487 ubytovaných, kterými budou mladé 
rodiny, senioři a lidé důležití pro chod městské části, např. lékaři, učitelé, hasiči, strážníci MP apod. V 1. a 2. podlaží budou kancelářské 
prostory pro potřeby našeho úřadu. V objektu B budou také kancelářské prostory a zasedací místnost. V objektu C bude rekonstruovaná 
vstupní hala, restaurace a jednací sál MČ Praha 11 pro 80 osob.  Věřím, že po dokončení rekonstrukce se uleví především Vám, kteří 
bydlíte v okolí Sandry. Navíc zde vznikne i patrový parking.

 Máme za sebou nejdelší den v roce a to znamená, že prázdniny a dovolené klepou na dveře. I letos bude celkem 8 organizátorů 
pořádat o prázdninách příměstské tábory. Již tradičně jsme podpořili jejich konání dotací 100 Kč na dítě a den. Tábory tak budou pro rodiče 
cenově dostupnější.

 Na konec jsem si nechal hudbu. Na začátku července opět proběhne tradiční festival Tóny Chodovské tvrze, letos už po patnácté. 
Jeho hlavní postavou je houslista Jaroslav Svěcený, občan Prahy 11. Pokud se chcete přijít podívat, tak neváhejte! Lístků už mnoho 
nezbývá.

 Pohodové léto Vám všem! Váš Petr Jirava, starosta



4 Zprávy z Rady MČ

Upozornění na letní  
odstávky teplé vody  
Na základě informací od společnosti 
Pražská teplárenská a.s. si vás dovo-
lujeme upozornit na plánované let-
ní odstávky teplé vody. K přerušení 
dodávky tepelné energie pro ohřev 
vody dojde z důvodu rekonstruk-
cí a údržbových prací v termínu  
18.–20. 7. 2018 v lokalitách Košík, 
Chodovec, Háje, Litochleby, Opatov 
a Chodov. 
Jedná se nicméně o základní pře-
hled, v těchto oblastech mohou 
probíhat také individuální odstávky. 
Pro bližší informace prosím využijte 
zákaznickou linku Pražské tepláren-
ské a.s., tel. 266 751 111, nebo we-
bovou stránku www.ptas.cz. 

 
Místo ubytovny Sandra vznikne bydlení 
pro mladé, učitele, lékaře nebo seniory  
Léta trvající problémy spojené s multi-
funkčním objektem Nad Opatovem 2140 
– ubytovnou Sandra – mají konečně ře-
šení. Zastupitelstvo hl. m. Prahy totiž na 
červnovém zasedání schválilo dotaci ve 
výši 200 mil. Kč na komplexní rekonstruk-
ci objektu. Projekt počítá především se 
zvýšením standardu ubytovacích jedno-
tek, jejichž počet se sníží ze 193 na 174: 
vedle stávajících bytů garsoniérového 
typu zde nově vzniknou i jednotky o ve-
likosti 4+kk, 3+kk a 2+kk. MČ Praha 11 
bude poté budovu využívat k pokrytí by-
tových potřeb specifických skupin obyva-
telstva - mladých rodin, seniorů a pracov-
níků v oblastech zásadních pro fungování 
městské části, ať už jde o učitele, lékaře, 
hasiče, nebo strážníky městské policie.
Proměnou struktury obyvatel objek-
tu dojde především k výraznému zvýše-
ní bezpečnosti v místě a přilehlém okolí. 
„Ubytovna Sandra trápí obyvatele naší 
městské části řadu let. V této oblasti je 
dlouhodobě zvýšená kriminalita, ničím 
neobvyklým nejsou lahve padající z oken 
budovy, nebo dokonce zapálená auta 
parkující v její blízkosti. Jsem opravdu 
rád, že se nám ve spolupráci s hl. měs-
tem Prahou podařilo konečně najít cestu, 

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

Nová cyklostezka v okolí  
Košíkovského potoka je otevřena 
Zástupci MČ Praha 11, Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., (TSK, a.s.) 
a společnosti Strabag v červnu pro veřej- 
nost otevřeli novou cyklostezku v okolí 
Košíkovského potoka. „Jsem rád, že se 
nám společně podařilo vybudovat pro 
Pražany tento nový úsek cyklostezky 
v atraktivním prostředí Košíkovského 
potoka, propojující naši městskou část 
s Prahou 10,” uvedl starosta jedenácté 
městské části Petr Jirava (ANO).
Výstavba cyklostezky začala koncem loň-
ského roku druhou etapou, která spojuje 

jak s objektem naložit tak, aby přestal 
občanům Prahy 11 škodit a naopak jim 
začal sloužit,” uvedl Jan Říčař (ANO), rad-
ní MČ Praha 11.

Revitalizace ubytovny bude probíhat 
v koordinaci s metropolí, která plánuje 
rekonstruovat za podobným účelem sou-
sední budovu bývalého hotelu Opatov. 
Ta má po realizaci potřebných úprav 
sloužit podle radního hl. m. Prahy Radka 
Lacka (ANO) k tzv. hybridnímu bydlení, 
tedy ubytování osob s omezenou schop-
ností pohybu, mladých rodin, soběstač-
ných seniorů a osob vykonávajících pro-
fese nepostradatelné pro chod města. 
Nedílnou součástí proměny dané lokali-
ty bude zlepšení občanské vybavenosti 
a navýšení počtu parkovacích míst.

křižovatky ulic Mírového hnutí a Klíčova 
až k lávce přes Košíkovský potok. Na ni 
navázaly první a třetí etapa vedoucí ko-
lem sportovního areálu Jedenáctka VS, 
kde přecházejí na stávající zpevněnou 
cestu a pokračují na komunikaci podél 
Záběhlického zámku. Délka cyklostezky 
s živičným povrchem je 709 metrů, šířka 
4 metry. Využívat ji mohou cyklisté, in-li-
ne bruslaři i pěší.
„Vedle realizace stezky se upravovalo také 
její okolí. Byl založen nový trávník, pokáce-
na nevhodná a přestárlá zeleň a provede-
na náhradní výsadba stromů, především 
jasanů a líp. Stezka je dále ohraničena ga-
bionovými zdmi a vybudováno bylo také 
přemostění potoka,“ dodal Petr Smolka, 
generální ředitel TSK, a.s.

ZUŠ Jižní Město ocenila  
své nejúspěšnější žáky
Na žáky Základní umělecké školy 
Jižní Město čekalo před prázdninami 
překvapení. Pro 14 z nich, kteří v uply- 
nulém školním roce dosáhli na poli 
umění nejvýraznějších úspěchů, škola 
přichystala slavnostní ocenění. 

Příležitost poblahopřát mladým ta- 
lentům si nenechali ujít ani staros-
ta MČ Praha 11 Petr Jirava (ANO) 
a zástupce starosty pro školství, sport 
a kulturu Jakub Lepš (TOP O9). „Mám 
radost, že je na Jižním Městě to-
lik talentovaných mladých lidí. Podíl 
na tom jistě má i skvělá práce peda- 
gogů základní umělecké školy, kteří si 
stejně jako žáci zaslouží velkou gratula-
ci,“ uvedl Lepš.  
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Jdeme do finále! 
Pilotní projekt participativního 
rozpočtu jedenácté městské 
části Spolu za lepší 11 pokračuje 
plynule dál. Od 11. do 30. 6. 
2018 jste měli možnost hlasovat 
o návrzích, které byste si na 
Jižním Městě přáli realizovat. 

S výsledky hlasování se už nyní 
můžete seznámit na webové stránce 
www.spoluzalepsi11.cz. 

V září pak proběhne slavnostní ocenění 
autorů vítězných návrhů, které budou 
realizovány v horizontu 12–18 měsíců. 

Děkujeme všem, kdo se do projektu 
Spolu za lepší 11 zapojili, a blahopře-
jeme vítězům.  

Praha 11 ocenila příslušníky  
složek integrovaného  
záchranného systému  

Plán rozvoje sportu  
na území Prahy 11  
Rada v červnu schválila koncepční ma-
teriál s názvem „Plán rozvoje sportu 
na území MČ Praha 11“, který připravil 
zástupce starosty Jakub Lepš společně 
s odborem školství a kultury a sportov-
ní komisí. Tento dokument si klade za 
cíl přehledně popsat, v jakém prostředí 
a za jakých podmínek probíhají na území 
Jižního Města sportovní aktivity, a hlavně 
navrhuje, v jakých oblastech může radni-
ce v následujících letech přispívat k roz-
voji všech typů sportovních aktivit. Celý 
text najdete na webu Prahy 11, a to 
v sekci „Sport a volný čas, příměstské 
tábory“. 

Tradiční Graffiti JAM přilákal desítky 
mladých writerů  
Kolem největší jihoměstské legál-
ní plochy pro graffiti mezi ulice-
mi Machkova a Hviezdoslavova bylo 
v červnu pořádně živo. Proběhl zde totiž 
další ročník oblíbené akce Graffiti JAM 
na legálu zaměřené na úpravu legál-
ní plochy a přilehlého okolí. Každý, kdo 
se do revitalizace lokality zapojil, dostal 
zdarma k dispozici spreje pro zkrášlení 
plochy a dvou přistavených velkokapa- 
citních kontejnerů. Nakonec se zde sešly 
desítky writerů, kteří městský prostor 
rozzářili svým uměním.

I v letošním roce proběhlo na Chodovské 
tvrzi slavnostní ocenění příslušníků 
složek integrovaného záchranného 
systému (IZS). Za záslužnou práci zde 
oceněným osobně poděkoval starosta 
MČ Praha 11 Petr Jirava (ANO). „To jsou 
lidé, kteří dbají o naši bezpečnost, zach-
raňují životy, pomáhají nám, aby se tu 
dobře žilo. Ti si ocenění opravdu zaslou-
ží a poděkovat jim za jejich práci alespoň 
tímto způsobem je z naší strany malič-
kost,” vysvětlil.
Celkem 23 příslušníků složek IZS z řad 
hasičů, dobrovolných hasičů, policistů, 
strážníků městské policie a záchranářů 
působících primárně na území jedenác-
té městské části převzalo v historických 
prostorách Chodovské tvrze věcné dary 
a pamětní medaile. Všem oceněným ješ-
tě jednou gratulujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

používá Jihoměstská majetková, a. s. 
Tím, že zájemcům o graffiti dáváme 
dostatek prostoru umělecky se rea- 
lizovat, zároveň eliminujeme riziko 
škod způsobených nelegálním graffi-
ti na soukromém i obecním majetku. 
Aktuálně se snažíme rozšířit tento pro-
jekt na další městské části,“ vysvětlil 
zastupitel MČ Praha 11 a hl. m. Prahy 
Ondřej Prokop (ANO). 

Smyslem společného projektu organi- 
zace Proxima Sociale o.p.s., společnos-
ti Jihoměstská majetková a.s. a MČ 
Praha 11 je vedle podpory přirozeného 
rozvoje umělecké tvorby v městském 
prostoru především prevence nelegál-
ního sprejování. „Počet legálních ploch 
na území Jižního Města průběžně na-
vyšujeme, v současné době se jich tu 
nachází 15. Před několika lety jsme 
navíc začali pořádat právě Graffiti JAM 
– v rámci něj necháváme writery poma- 
lovat i velkoobjemové kontejnery, které 
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BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV 

Podnájem pokračuje 

 n 194 bytových jednotek  
v kategorii 1+kk až 3+kk

 n 4 komerční prostory
 n 201 parkovacích stání

Podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s. 

 
Bližší informace pro zájemce jsou uvedeny 

na www.jihomestska.cz, 
případné dotazy budou zodpovězeny

 na tel: +420 226 801 200 
nebo 

na e-mailu: podnajem@jihomestska.cz

Středisko údržby zeleně a komunikací Jihoměstské majetkové, a. s. 
pískovišť a dopadových zón. Dětských 
hřišť je v Praze 11 mnoho, ale bez obav 
se dostaneme do každé lokality.

Pro rekreační sportovce a mládež se nám 
letos poprvé za dlouhé období podařilo 
prosadit čištění a pískování umělých povr- 
chů a veřejných sportovních hřišť. Tímto 
se radikálně zlepší hrací podmínky a čis-
tota, ale zejména se zvýší bezpečnost 
a trvanlivost těchto povrchů. Pravidelná 
zálivka výsadby dřevin je v teplých 
měsících samozřejmostí. Výsadbu 
nových dřevin jsme provedli dle požadav-
ků odboru životního prostředí. 

Přeji hezké dny, za JMM, a. s., 
Zdeněk Hamaj, vedoucí střediska 

údržby zeleně a komunikací.

S nadcházejícím letním počasím se 
Jihoměstská majetková, a. s., kromě 
jarního vyhrabání trávníků a sečení 
travnatých ploch chystá na letní 
řezy keřových skupin. Po zimním 
zmlazování nám půjde tvarování 
keřových skupin rychle a efektivně 
od ruky. Doufáme, že se vám budou 
takto upravené dřeviny líbit.

Krásné počasí láká k pobytu venku, 
proto posilujeme v těchto měsících 
úklid a vývoz odpadkových košů. 
Předejdeme tak vzniku zbytečného ne- 
pořádku o víkendech na našich sídlištích 
a loukách. Na děti nezapomínáme nikdy, 
byla provedena rekonstrukce a opra-
va několika herních prvků na dětských 
hřištích a probíhá doplňování písků do 

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
Nabídková min. cena 

(v Kč) m2/rok

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Anny Drabíkové 878 201 41 kancelář 1500

Majerského 2039 202 82 kancelář, konzultační místnost půjčovny aut a autoškoly 1500

Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1500

Tererova 1551 502 48 prodejna drogistického a papírenského zboží 1000

Podjavorinské 1601 607 46 kadeřnictví a kosmetika 1000

Podjavorinské 1601 608 45 kancelář (poradenství v oblasti výživy) a konzultační místnost 1500

Podjavorinské 1601 511 43 kancelář 1500

Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
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Správní rada naší společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s., na svém zasedání 
18. června schválila výroční zprávu za rok 2017. Z ní lze vyčíst řadu zajímavých 
informací, z nichž alespoň některé zmíním na následujících řádcích.

� Vývoj 2014–2017
V první řadě jsem rád, že se daří plnit hlav-
ní cíl, se kterým jsem gesci kultury po vol-
bách na podzim 2014 přejímal – totiž vý-
razně navýšit počet kulturních pořadů 
a akcí, které v KC Zahrada, Chodovské 
tvrzi a při veřejných akcích v Praze 11 
občanům nabízíme. Jak je z přiloženého 
sloupového grafu zjevné, počet námi or-
ganizovaných kulturních akcí počínaje ro-
kem 2015 kontinuálně rostl. A zatímco 
v roce 2014 vycházelo v průměru jedno 
kulturní představení na více než dva dny, 
během pouhých tří let jsme jejich počet 
více než zdvojnásobili, a dostali se tak té-
měř na úroveň jedné akce každý den.

Mé poděkování za tento úspěch pat-
ří všem těm, kteří na tomto vývoji mají 
zásluhu, včetně zástupců odboru škol-
ství a kultury a zejména zaměstnanců 

a spolupracovníků Kulturního Jižního 
Města, o. p. s. Můj speciální dík patří 
MgA. Janu Topinkovi, který ve společnos-
ti mezi jarem 2015 a podzimem 2017 za-
stával funkci ředitele a byl mým hlavním 
pracovním partnerem v našem úsilí o oži-
vení KC Zahrada a Chodovské tvrze. Mám 
velkou radost, že i po svém odchodu z ře-
ditelského křesla s námi nadále spolu-
pracuje, a to nově z pozice člena správ-
ní rady Kulturního Jižního Města, o. p. s. 
A dále chci poděkovat celé kulturní komi-
si pod vedením Jiřího Dohnala, která se 
vedle celé řady jiných témat mj. vzorně 
stará o program kulturních dotací posky-
tovaných naší radnicí dalším subjektům 
působícím na jihoměstské kulturní scéně.

� Kulturní pořady v roce 2017
Kompletní přehled mohou zájemci nalézt 
ve zmiňované výroční zprávě, proto zmí-
ním alespoň některé. V případě koncer-
tů se jednalo např. o vystoupení Luboše 
Pospíšila, Ivo Jahelky s Miroslavem 
Palečkem, Wabiho Daňka, Vladimíra Merty, 
Vlasty Redla, Roberta Křesťana s Druhou 
trávou, Jiřího Dědečka a Vladimíra Mišíka, 
Jablkoně, Javorů, Fleretu se Zuzanou 
Šulákovou či Sto zvířat. 

V rámci pravidelných divadelních před-
stavení jsme měli na Jižním Městě mož-
nost zhlédnout herecké výkony např. 
Stanislava Zindulky, Aloise Švehlíka, Ljuby 
Krbové, Jana Potměšila, Jakuba Špalka, 
Petra Nárožného, Nadi Konvalinkové, 
Jany Švandové, Simony Stašové, Oldřicha 
Víznera a mnohých dalších. KC Zahrada 
navíc poskytuje zázemí ochotnickému 
souboru Ochotníci Jižní Město, který sla-
ví velký úspěch se svojí autorskou hrou 
Vinetú, Vinetúúúú. 

Upozaděno nebylo ani filmové umě-
ní. Kromě večerních projekcí Kino klub 

Zahrada též pravidelně promítal každé 
pondělí od 10 hodin (sekce Mamas 
and Papas pro rodiče s malými dět-
mi). Celkem 37 projekcí nabídlo přede-
vším kvalitní současné evropské filmy. 
Pamatováno bylo i na děti, které v počtu 
4 484 zhlédly celkem 69 představení. 

Zkrátka nepřišli ani senioři, které svými 
vystoupeními potěšili mj. Karel Štědrý, 
Ivanka Devátá, Zuzana Bubílková a v ně-
kolika koncertech i Pražský salónní or-
chestr. V rámci cyklu setkání se zpěvá-
ky vystoupili Milan Černohouz, Marta 
Kubišová a Petr Malásek, Josef Laufer, 
Věra Nerušilová, Stanislav Hložek nebo 
Karel Bláha.

Velkou radost jsme též měli z dalšího roč-
níku divadelního festivalu pro ty úplně 
nejmenší KUK! Ten během tří dnů v KC 
Zahrada realizovalo Studio Damúza, díky 
čemuž si divadelní zážitek prožilyi malé děti 
ve věku od 10 měsíců do tří let (viz foto). 

Do dramaturgie Chodovské tvrze vlo-
ni přibyla novinka v podobě jazzového 
klubu v prostoru restaurace Chodovská 
tvrz. V ní jsme přivítali např. šanso- 
niérku Markétu Bínovou, jazzovou zpě-
vačku Petru Vlkovou, skvělého pianistu 
Stanislava Máchu, představitelku moder-
ního i klasického jazzu Petru Brabencovou 
a řadu dalších. V rámci omezeného pro-
storu pro tento článek dále ještě zmíním 
alespoň cyklus koncertů převážně klasic-
ké hudby, konaných symbolicky každé-
ho jedenáctého v měsíci, pravidelná šan-
sonová setkání s Janou Rychterovou, 
Filipem Sychrou a dalšími, každoroční vy-
stoupení Jaroslava Hutky či besedy na 
různá témata doprovázené promítáním. 
Samostatnou kapitolu pak tvoří výstavy, 
o které z pozice kurátorky pečuje Pavla 
Vaňková. O těch však více někdy příště.

V neposlední řadě mi i vloni udělaly vel-
kou radost červencové Tóny Chodovské 
tvrze a zářijové Dny Prahy 11, což berte 
i jako pozvánku na letošní ročníky obou 
akcí. Více se o nich dočtete na str. 16, 
17, 22 a 23 tohoto Klíče.

� A co letos?
Neusínáme samozřejmě na vavřínech 
a společně s novou ředitelkou Kulturního 
Jižního Města Ivou Molenovou a jejími 
spolupracovníky se dál snažíme Jižnímu 
Městu nabízet co nejlepší kulturní pořa-
dy, jejichž dlouhý přehled najdete každý 
měsíc v Klíči. Kultura v Praze 11 žije a bu-
deme moc rádi, když to budete v co nej-
větší míře zažívat přímo na vlastní kůži. 
Těšíme se na vás, ať již v KC Zahrada, 
Chodovské tvrzi, či i jinde na Jižním 
Městě!

Mgr. Jakub Lepš,  
TOP 09 

zástupce starosty  
pro školství,  

kulturu a sport

Jižní Město kulturní
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Přístavba ZŠ Květnového  
vítězství 57
Koncem května schválila Rada MČ 
Praha 11 vyhlášení veřejné zakázky na 
přístavbu ZŠ Květnového vítězství 57, 
tzv. Starochodovské školy. Projekt počítá 
s výstavbou nového objektu, který bude 
na stávající budovu školy napojen pro-
skleným krčkem. Objekt bude mít celkem 
4 nadzemní podlaží a 1 částečně pod-
zemní podlaží. Umístěny v něm budou 
společné šatny žáků, 10 kmenových uče-
ben a 5 speciálních učeben doplněných 
kabinety, sborovnou, salonkem a kance-
láří učitelů. Nový objekt bude rovněž dis-
ponovat cvičebním sálem s nářaďovnou 
a na jednotlivých podlažích potřebnými 
hygienickými zařízeními. Součástí projek-
tu je rovněž zřízení venkovního víceúče-
lového hřiště, při jehož západní straně 
bude jako zázemí hřiště sloužit přízemní 
zahradní domek. Přístavbou dojde k na-
výšení kapacity školy o 100 míst.

V současné době probíhá výběrové říze-
ní na zhotovitele stavby, který bude mít 
podle zadávací dokumentace na plnění 
zakázky 540 dnů od předání staveniště. 
Na této akci se bezúročnou půjčkou po-
dílí Magistrát hl. m. Prahy.

Revitalizace parku Křtinská, 
Mejstříkova, K Milíčovu
Ještě před prázdninami byla dokončena 
kompletní revitalizace parku mezi ulice-
mi Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu, kte-
rý je nyní návštěvníkům k dispozici v no-
vém kabátě. 

V první fázi byly z parku odstraněny ne-
funkční a rozbité stavební prvky (zídky, 
dlažba, bazének) a nevyhovující lavičky. 
V severní části parku pak prošly rekon-
strukcí oba amfiteátry, u jednoho z nich 
byla navíc vybudovaná zpevněná plo-
cha umožňující instalaci mobilního jeviště 

pro pořádání kulturních 
akcí. A to není zdaleka je-

diná možnost, kterou park 
nově pro společenské vyžití 

nabízí: podél vyšlapané zkratky v sever-
ní části parku, jež se proměnila v poho-
dlnější mlatový chodník, vyrostlo hřiště 
na pétanque včetně laviček pro diváky. 
Návštěvníci parku mohou také využí-
vat zbrusu nové fitness hřiště vybave-
né deseti cvičebními stroji a pítkem nebo 
dvě barbecue sezení uzpůsobená ke 
grilování. 

V rámci regenerace parku došlo rovněž 
k nezbytné opravě oplocení, které bylo 
doplněno vstupními branami, a technic-
kého vybavení (promenády). Park je ve-
řejně přístupný a prostupný se stanove-
ným návštěvním řádem. Na této akci se 
investiční dotací podílel Magistrát hl. m. 
Prahy. 

Revitalizace části vnitrobloku 
ul. Ke Kateřinkám, Modletická
Koncem května byla úspěšně dokončena 
revitalizace části vnitrobloku mezi ulicemi 
Ke Kateřinkám a Modletická. Vnitroblok 
se tak proměnil na veřejně přístupné, 
přehledné a provzdušněné místo ideál-
ní pro relaxaci v kultivovaném prostředí. 
V rámci revitalizace byla provedena i re-
konstrukce opěrné zdi a sadové úpravy. 
Na této akci se investiční dotací podílel 
Magistrát hl. m. Prahy. 

Přístavba sportovního  
areálu ZŠ Campanus
Přístavbou sportovního areálu dojde na 
jedné straně k rozšíření možností ško-
ly v oblasti tělesné výchovy, na dru-
hé straně budou volné kapacity areálu 

využity pro potřeby sportovních klubů 
Jižního Města. Část této přístavby bude 
hrazena z investiční dotace poskytnuté 
Magistrátem hl. m. Prahy a část z roz-
počtu MČ Praha 11.

V květnu došlo k podpisu smlouvy na  
realizaci přístavby sportovního areálu se 
společností Tost.cz, s.r.o., termín realiza-
ce je dle smlouvy o dílo 200 dní od pře-
dání staveniště. 

Rekonstrukce varny  
ZŠ Pošepného náměstí 2022
V květnu byla podepsána smlouva o dílo 
se společností Subterra a.s. ohledně re-
konstrukce varny ZŠ Pošepného náměs-
tí 2022. Předání staveniště proběhlo 
28. 5. 2018, od této chvíle má dle smlou-
vy o dílo dodavatel na realizaci 4 měsíce: 
během této doby se žáci budou stravo-
vat v ZŠ Květnového vítězství II, jejich 
dopravu zajistí Aqua Sport Club na nákla-
dy MČ Praha 11. Na této akci se inves-
tiční dotací podílí Magistrát hl. m. Prahy. 

Rekonstrukce pavilonu E 
tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674
Jak již bylo uvedeno v minulých čís-
lech Klíče, od podzimu roku 2017 probí-
há rekonstrukce pavilonu tělocvičen ZŠ 
K Milíčovu 674. Jedná se o poslední část 
této základní školy, která ještě neprošla 
regenerací. Smluvní termín dokončení re-
konstrukce připadá na 1. 10. 2018, do-
davatel nicméně věnuje maximální úsilí 
tomu, aby bylo možné užívat tělocvičny 
už v září. V současné době pokračují prá-
ce na hrubých podlahách, montáži oken, 
obkladech, protipožárních úpravách a pří-
pravy nosné konstrukce vzduchotechni-
ky. Dokončují se povrchy štítových stěn, 
zahájeny byly práce na střeše spojovací-
ho krčku. Na této akci se investiční dotací 
podílí Magistrát hl. m. Prahy.

investiční  

akce 

MČ Praha 11
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Májová veselice 
Jedenáctý ročník Májové 

veselice se uskutečnil 
tradičně na újezdském 
náměstí, a to v so-
botu 26. května 
2018. Celodenní kul-

turní program mode- 
roval Jiří Votava, který ho 

zahájil uvedením rockové skupiny Rain. 
Následoval blok věnovaný dětem. Aleš 
Bílek zahrál ztřeštěnou pohádku O prin-
cezně a drakovi. Dětem se dále věno-
vala kouzelnice Sára, která měla dva 
pomocníky: čtyřletou agamu a dvoule-
tou krajtu královskou. Kouzlila, vyrábě-
la z balonků zvířátka a různé předměty. 
V prostoru stanu probíhalo malování na 

obličej a ruce. Pro všechny odvážné děti, 
které si vyzkoušely zpěv na velkém pódiu, 
byla připravena malá sladká odměna. 
V průběhu akce návštěvníky oslovil svou 
výškou chůdař hrající výborně na housle. 
Po dalším vstupu rockové skupiny Rain 
následovala ukázka z muzikálu „Židle 
v kruhu“, který složili, nazpívali a zatanči-
li žáci z Gymnázia Evolution Jižní Město. 
Všichni účinkující se zřekli honoráře ve 
prospěch nadačního fondu GEVO, pod-
porujícího projekt „davamžidlidokruhu“ za 
lepší duševní zdraví. Městská část vloži-
la celý jejich honorář ve výši 10 000 Kč 
na účet GEVO. Ukázka z muzikálu se pří-
tomným velmi líbila, byla velice oživující 
a obohatila program Májové veselice. 

Následovalo tradiční kácení májky. Místní 
hasiči se domluvili s místními obyvate-
li a společně se složili na její vydraže-
ní. Celkem byla vybrána částka ve výši 
19 000 Kč (přispívajícími byli V. Drahorád 
st. 5 000 Kč, J. Draštíková 2 000 Kč, 
A. Kanocz 2 000 Kč, členové SHD Praha– 
–Újezd 8 000 Kč a J. Peterka 2 000 Kč). 
Polovina částky bude předána řediteli 
Základní školy Formanská, za kterou po-
řídí pomůcky pro naše prvňáčky. Druhou 
polovinu využijí místní senioři na organi-
zovaný výlet. 
Na závěr celého programu hrála k tanci 
a k poslechu osvědčená hudební skupina 
Horváth Band. 

Václav Drahorád, starosta

Sběr odpadů
Kontejnery na kovové odpady
Městská část ve spolupráci s Pražskými 
službami přistavila na vybraná stanoviště 
sběrných nádob na tříděný odpad kontej- 
nery na sběr kovových obalů. Jedná se 
o stanoviště v ulici Pastevců 483, Na 
Formance 493/2 a Josefa Bíbrdlíka 91.

Do šedých kontejnerů patří: nápojové 
plechovky, konzervy od potravin, zvířecí 
konzervy, tuby, uzávěry od nápojů, víčka 
od jogurtů.

Nepatří sem: tlačené kovové nádoby od 
kosmetiky a jiných sprejů a kovové obaly 
od barev, benzínu či motorových olejů.

Sběr nebezpečných odpadů – 11. srpna
V sobotu 11. srpna proběhne mobilní 

sběr nebezpečných odpadů. V jeho rám-
ci mohou občané prostřednictvím ob-
sluhy vozidla bezplatně odevzdat k od-
stranění následující druhy nebezpečných 
odpadů: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, mazací oleje a tuky (ne jedlé či 
potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepid-
la a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy 
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu, odstraňování plísní), zářivky 
a výbojky.
Svozové vozidlo bude přistaveno v době 
od 11.40 do 12.00 hodin v Újezdě 
na náměstí u restaurace New Village 
a v době od 12.10 do 12.30 hodin 
v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická 
a Na Křtině.

Výlet na zámek 
Lednice

Ve dnech 8. a 9. května pořádala 
naše městská část výlet na zámek 
Lednice. Součástí zájezdu bylo uby-
tování v penzionu, návštěva led-
nického zámku, společná večeře, 
ochutnávka vín a posezení u cimbálu 
ve sklípku. Dvoudenní výlet s takto 
náročným programem jsme organi- 
zovali poprvé.

Ráno 8. května jsme se sešli již 
v 6.30 hodin a po nájezdu na dálni- 
ci D1 se strachovali, zda prohlíd-
ku zámku plánovanou v 10.15 ho-
din stihneme. Hustota dopravy na-
konec příjemně překvapila, a tak 
byl čas i na zastávku s kávou. Po 
společné prohlídce zámku jsme se 
rozešli a každý si udělal program po-
dle svého. V areálu lednického zám-
ku je opravdu na co se dívat. Po uby-
tování nastala ta skutečná moravská 
zábava. Ochutnávka vín se some-
liérem byla velice zajímavá a cimbál 
rozproudil tu pravou atmosféru.

Druhý den jsme se u snídaně 
společně shodli, že ještě navštívíme 
Valtice. Někteří z nás se rozhodli pro 
prohlídku zámku nebo pro návštěvu 
výstavy kostýmů z dvoudílného 
seriálu Marie Terezie. Další obdivo-
vali přilehlou bylinkovou zahradu. 
Byla to taková opravdu krásná tečka 
za celým zájezdem.

V odpoledních hodinách 9. května 
jsme se vypravili na cestu zpět opět 
v očekávání, jak pojedeme dlou-
ho. Ale návrat, jako i celý výlet byl 
opravdu super. 

Jana Draštíková, 
 místostarostka
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Petice občanů na snížení hluku z provozu D1 
Občané městské části Praha–Újezd sepsali 
petici, ve které žádají orgány státní správy 
(ŘSD, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 
zdravotnictví, Policie ČR a hl. m. Praha), 
aby bylo vybudováno protihlukové opat-
ření podél D1 na území městských částí 
Praha-Újezd, Praha-Šeberov a Praha 11, 
snížila se rychlost v úseku mezi 0. km až 
6. km dálnice na 80 km/hod., zrealizoval se 
tzv. tichý asfalt v uvedeném úseku a byla 
zrušena povinnost dálniční známky v úse-
ku D1 Opatov–Průhonice. Peticí občané 

apelují na snížení hluku z provozu dálni-
ce D1 tak, aby byly dodržovány zákonné 
hygienické limity, zdravé životní prostře-
dí a bylo chráněno zdraví obyvatel žijících 
v blízkosti D1. 
Petici je možné podpořit svým podpisem 
na podatelně Úřadu městské části Praha– 
–Újezd, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 – 
Újezd u Průhonic. 
Za podporu všem děkujeme. 

Ing. Markéta Novotná,  
odbor občansko-správní

Újezdští fotbalisté  
postoupili do Pražského přeboru
„A“ mužstvo SK Újezd Praha 4 si od podzi- 
mu zahraje nejvyšší pražskou fotbalovou 
soutěž. Realizační tým ve složení: trenér – 
Karel Jeřábek, asistent – Pavel Třešňák, ve-
doucí mužstva – Jaroslav Mašek a masér – 
Jiří Stehlík společně s hráči dokázali stmelit 
výborný kolektiv, který táhl celou sezónu 

za jeden provaz a dosáhl tak historického 
úspěchu. Újezdské tzv. áčko přehráva-
lo téměř všechny týmy s rozdílem jedné 
výkonnostní třídy a zaslouženě postoupilo 
do Pražského přeboru. 

Václav Drahorád,  
starosta



Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

Na Jižním Městě sportovali senioři a handicapovaní občané 
Na letošní jubilejní XX. ročník 
Sportovních her seniorů a handica-
povaných občanů Jižního Města se 
přihlásilo přes dvě stě zájemců, kteří 
soutěžili 31. května v devíti disciplí-
nách. Hlavním smyslem bylo nabídnout 
prostor pro vzájemné setkávání, zpro-
středkovat pozitivní zážitky a radost 
z pohybu či podpořit zdravou soutěži-
vost a vazby mezi domovy pro seniory 
Jižní Město, Chodov, Háje a Pod Kavčí 
Skálou. Mimochodem, jejich zástupci je 
skvěle reprezentovali.
Letošní ročník zahájil Ing. Petr Jirava, 
starosta MČ Prahy 11, který převzal 
záštitu nad jeho realizací, stejně jako 
v případě sportovní akce k příležitos-
ti Mezinárodního roku seniorů dne 
27. května 1999, která odstartovala 
tuto tradici.  Ani letos nechyběli mno-
zí účastníci předchozích ročníků, stejně 
jako pan Zdeněk Kříž, který nevynechal 
ani jedinkrát.
A že věk je jen pouhé číslo, prokáza-
li paní Mgr. Kamila Přibylová (98 let), 

stejně jako Ing. Anatol Saveljev (96 let), 
oba z DPS Šalounova, a paní Jindřiška 
Dolanská (98 let), kterou dělily pouhé 
dva měsíce od paní Kamily. Jejich výko-
ny, stejně jako výkony všech zúčastně-
ných byly obdivuhodné. 
Realizace letošního ročníku, stejně 
jako i předchozích, by nebyla možná 
bez finanční podpory MČ Praha 11, 
ale i  podpory dalších partnerů, kterým 
patří velké poděkování:  TOP HOTELS 
GROUP a.s., která zajistila catering 
pro sportovce, Medifin a.s., Semileas 
a.s., Kulturnímu Jižnímu Městu, o.p.s., 
Fly United s.r.o., Centru Chodov, 
MAKRO ČR, Beiersdorf spol. s r.o., 
Jihoměstské majetkové, a. s., Abel 
computer s.r.o. 
V neposlední řadě patří velký dík všem 
zaměstnancům JMS a.s. za týmovou 
spolupráci při zajištění akce, žákům 
ZŠ Ke Kateřinkám a jejich paní učitel-
ce Mgr. Blance Novotné za užitečnou 
a zodpovědnou pomoc u jednotlivých 
disciplín a ZŠ Campanus za zapůjčení 

sportovní-
ho náčiní.
Nechybělo slu-
nečné počasí, poho-
dová atmosféra, skvě-
lá nálada a bohatý 
doprovodný pro-
gram, o který se 
postaral Bohuš 
Matuš, Viktor 
Sodoma či děti 
z MŠ Křejpského 
a tanečnice z Baby dance Praha. 
XX. ročník byl prostě jedinečný a měl 
svůj „drive“.
Příjemnou tečkou bylo vylosová-
ní šťastného výherce voucheru na ví-
kendový pobyt v hotelu CLARION 4* 
Olomouc pro 2 osoby, který věnovala 
společnost Fly United, s.r.o.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem 
jménem společnosti Jihoměstská so-
ciální a.s. popřála krásné a pohodové 
léto. 
 Jana Holubová

10 Život na Jižním Městě

Cyklovýlety za poznáním 
Na podzim „uzrála“ myšlenka nabíd-
nout aktivním a fyzicky zdatným se- 
niorům další sportovní náplň dne 
s možností vytvořit „partu“ stejně ladě-
ných cyklistů.

První cyklovýlety byly spíše testova-
cí, s cílem zjistit, jaký o ně bude zájem. 
Jak se následně ukázalo, se stoupající 
teplotou a slunečným počasím se za-
čala tvořit skupinka vyznavačů tohoto 
sportu. Cílem této aktivity není najet ki-
lometry v tempu, ale také se zastavit 
na zajímavých místech a vyslechnout 
pár slov o tom, proč stojí za zhlédnu-
tí. Na naše další výletování s Mirjou se 
můžete výjimečně těšit i v průběhu 
prázdnin. :-)



První červnová sobota  
MEZI DOMY patřila dětem

Sobotu 3. června jsme Mezi Domy 
odstartovali keramickou dílnou 
s Janou Kalinovou, která je u nás 
oblíbeným tvůrčím vyžitím pro děti, 
jejich rodiče a prarodiče. Tentokrát se 
děti ani dospělí vůbec nedrželi zpátky 
a vytvořili opravdu nádherné kousky, 
některé z nich bylo opravdu náročné 

vměstnat do pece na vypálení. Od 
14. hodiny jsme pak rozjeli dět-
ský bleší trh, na kterém děti samot-
né prodávaly a měnily mezi sebou 
hračky i oblečení a neuvěřitelně si to 
užívaly. Další blešák plánujeme us-
pořádat na podzim, už teď se na vás 
moc těšíme!

Dětský den „HURÁ PRÁZDNINY“ 
V pátek 22. 6. jsme nejen pro děti zor-
ganizovali sportovně-oddechový den 
plný aktivit, smíchu a radosti. Přivítali 
jsme prázdniny, jak se patří, děti si 
zasoutěžily v různých disciplínách 
a po zásluze byly odměněny sladkými 

dobrůtkami a zmrzlinou. Myslíte, že 
se nám povede s takovým entuzias-
mem přivítat po prázdninách i nad-
cházející školní rok? To se uvidí v sobo-
tu 4. 9. 2018 v KC MEZI DOMY na akci 
„HURÁ ŠKOLA!“ 

Přednáška o první ekovesnici v ČR 
Ve čtvrtek 28. 6. jsme u nás přivítali 
nadšence ze spolku ZEMĚSOUZNĚNÍ, 
kteří početné skupině zvědavců prezen-
tovali svůj záměr založit první plnohod-
notnou ekovesnici v České republice. 

Pokud jste neměli možnost zúčastnit 
se a chtěli byste se dozvědět víc o je-
jich práci, případně se stát členem to-
hoto spolku, informace můžete najít na 
stránkách www.zemesouzneni.cz. 

Program od září 
Od září se opět naplno rozjíždí pro-
gram komunitního centra MEZI DOMY, 
můžete se těšit na pokračování vašich 
oblíbených lekcí a také na zcela nové 
kurzy. Určitě budeme pokračovat s těles- 
ně a duševně obohacujícím cvičením 
TAI-CHI s Markétou Ovsíkovou, pro 
maminky s miminky a těhulky bude-
me mít v nabídce TANEC NA MÍČÍCH, 

který povede lektorka vědomé a ak-
tivní přípravy na mateřství a rodičov-
ství Katka Prouzová. Pokračovat bu-
deme i s oblíbenými keramickými 
dílnami. Další program a aktivity po-
stupně dolaďujeme, o všech připra-
vovaných lekcích vám dáme včas vě-
dět – sledujte náš facebookový profil:  
www.facebook.com/mezi.domy. 

Prázdninový provoz kavárny MEZI DOMY
Vážení návštěvníci, dovolujeme si 
vás upozornit, že od 1. 7. až do 
31. 8. 2018 bude kavárna MEZI DOMY 
uzavřená. Omlouváme se za případ-
né komplikace a zároveň děkujeme za 

pochopení. Přejeme vám krásné prázd-
niny a těšíme se na viděnou zase v září. 

Za tým  
komunitního centra MEZI DOMY

Andrej Mikulka

Cykloprojížďka  
pro aktivní seniory: 
Z centra Prahy do Čelákovic
Dne: 28. 8. 2018
Sraz: v 8.25 na hl. nádraží met-
ro C u knihkupectví Luxor, společný 
přejezd na Masarykovo nádraží  
ulicí, odjezd vlaku do H. Počernic 
8.51. (S Lítačkou jedete vy i kolo 
zadarmo). 
Délka trasy: cca 30–35km

Trasa: Pohodová trasa cyklostez- 
kou z kopce do Lázní Toušeň k Labi, 
Brandýs n. Labem a Stará Boleslav, 
Káraný, Čelákovice – vlak do Prahy. 
Nejzdatnější mohou jet do Lázní 
Toušeň a zpět do H. Počernic na 
vlak nebo na Černý Most k metru, 
trasa  B. 

Doporučujeme: Lehkou svačinu a pití 
dle uvážení každého, přibalit dobrou 
náladu na cestu. Výlet se nekoná za 
deštivého počasí. Trasou vás prove-
de Mirja.
Telefon: 724 603 317
E-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Cykloprojížďka  
pro aktivní seniory:  
Z Petřin okruhem do Podbaby 
Dne: 27. 7. 2018
Sraz: 10.00 u výstupu na stanici 
metra A Petřiny
Délka trasy: cca 25 km

Trasa: Povede kolem Břevnovského 
kláštera, letohrádku Hvězda, kláš- 
tera na Bílé hoře, kde si prohléd-
neme místo slavné bitvy. V Ruzyni 
kolem věznice, Šárkou na Jenerálku, 
do Podbaby a ke Stromovce, od-
tud k metru N. Holešovice. Můžeme 
si ale trasu prodloužit, s použitím 
přívozu kolem řeky k metru C Florenc 
nebo jet až domů...

Pro obě projížďky platí: 
Nezapomeňte, že kolo musí mít dle 
zákona o pozemních komunikacích
blikačku, světlo, odrazky, funkční 
brzdy, … Účast na uvedených spor-
tovních aktivitách je vždy na vlast-
ní nebezpečí, organizátor nepřebírá 
zodpovědnost za zdraví, život či 
majetkovou újmu. Doporučujeme 
cyklistickou helmu, která dokáže 
snížit vážná poranění hlavy při pádu 
z kola až o 80 procent. Každý je vy-
baven lepením nebo náhradní duší 
pro případ opravy. Svůj nesouhlas 
s pořizováním fotografií během akce 
vyjádřete prokazatelně před jejím 
zahájením. 

11Život na Jižním Městě

Vyhlídková plavba po Vltavě 
Městská část Praha 11 ve spoluprá-
ci s Jihoměstskou sociální a.s. zpro-
středkovala seniorům z Jižního Města 
v červnu dvě plavby po Vltavě na lodi 
Hamburg. Dobrou náladu účastníkům 
nepokazilo ani deštivé počasí, které 
zavládlo po více jak měsíci trvajících 
vedrech. Tento přírodní vrtoch, který 
k létu však patří, byl bohatě vykom-
penzován vynikajícím občerstvením, 
příjemným personálem, skvělým hu-
debním doprovodem a romantickými 
výhledy na nejkrásnější zákoutí met-
ropole. Během plavby mohli účastníci 
diskutovat s ředitelem společnosti Ing. 
Petrem Dvořákem. Na lodi vládla skvě-
lá nálada a všichni si pochvalovali ne-
tradičně strávené odpoledne obohace-
né novými zážitky.
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1Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Přijímáme tyto pojišťovny: 111, 201, 205, 207, 209, 213. 
Více informací na www.comfortcare.cz. Telefon: 224 826 573, 606 064 864 e-mail: recepce@comfortcare.cz

STOMATOLOGIE
stomatologická prevence

dentální hygiena
pískování zubů (air-flow)

bílé a amalgamové výplně
endodoncie a reendodoncie

protetika
akutní bolest a první pomoc

DIABETOLOGIE
diagnostika, léčba a komplexní péče o pacienty 
s cukrovkou (diabetes mellitus), léčba diabetu 

v těhotenství, vyhodnocování rizika vzniku 
diabetických komplikací (postižení očí, ledvin, nervů 
nebo syndrom diabetické nohy), léčba diabetických 

komplikací, vybavení pacientů nejmodernějšími 
pomůckami k aplikaci inzulínu a domácímu měření 

glykémie a v případě potřeby také diabetické obuvi, 
prevence a individuální edukace diabetiků

Interna, endokrinologie
Neurologie
EEG laboratoř
Angiologie
Diabetologie
Gynekologie

Oftalmologie
Stomatologie 
SONO – ultrazvuk
Psychiatrie
Infuzní ambulance
Praktický lékař

Centrum ambulantní péče a poliklinika Kloknerova
Kloknerova 1245/1, Praha 11 (budova MediCentrum Praha)
T: 224 826 573, 224 826 169 E: recepce@comfortcare.cz
Ordinační hodiny: 7.30–17.00 hod. (čtvrtek do 18.00 hod.)

Staňte se naším klientem, postaráme se o vás!
Více na www.comfortcare.cz 
Péče hrazená ze zdravotního pojištění.

POLIKLINIKA KLOKNEROVA 
Centrum ambulantní péče
Moderní a profesionální poliklinika přijímá nové pacienty.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na známých adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Přijďte nás navštívit, 

jsme tu pro Vás

Opatovská 1753/12, 149 00 Praha 11
mezi drogerií a lékarnou na opatovské pavlači

Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 11
vedle vstupu do Alberta

Chcete koupit nemovitost?
Chcete být první, koho oslovíme s nabídkou konkrétní nemovitosti, 
než bude kdekoliv inzerována? Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

Prodej bytové jednotky 4+1, 
užitná plocha jednotky 78m2, 
v osobním vlastnictví. Jednot-
ka se nachází v 2. podlaží z 
13.

PRODEJ BYTU 4+1
Křejpského, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
77m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
1. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Nechvílova, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+kk 
s balkonem, užitná plocha 
jednotky 49m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 1. podlaží ze 3.

PRODEJ BYTU 1+kk/B
Jurkovičova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk, 
užitná plocha jednotky 65m2, 
v osobním vlastnictví. Byto-
vá jednotka se nachází ve 6. 
podlaží z 10.

PRODEJ BYTU 3+kk
Schulho� ova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
71m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
11. podlaží z 13.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Doubravická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
67m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
3. podlaží z 14.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Ružinovská, Krč 

Prodej bytové jednotky 
4+kk, užitná plocha jednotky 
100m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
2. podlaží z 11.

PRODEJ BYTU 4+kk
Radimovická, Chodov

Prodej bytové  jednotky 3+kk 
s lodžií, už itná  plocha jed-
notky 62m2, v družstevním 
vlastnictví . Bytová  jednotka 
se nachá zí  v 7. podlaž í  z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
V průčelí, Chodov
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Ing. Oldřich Balík 
(ANO 2011)
zástupce starosty 
pro oblast správy 
majetku

Co mi udělalo radost? Z pohledu majet-
kové gesce to je určitě výsledek aktiv-
ního přístupu k podnajímání bytových 
jednotek v objektu Zahrad Opatov ve-
řejnosti, kdy v krátké době máme ob-
sazeno více jak polovinu bytových jed-
notek. Jako další výsledek úspěšného 
iniciativního přístupu vidím v úplném 

Ing. Jan Frey  
(Bez PP)
radní pro oblast 
investic a oprav 
stavebního 
charakteru

Jednoznačně nejlepším počinem je prá-
vě probíhající rekonstrukce tří tělocvi-
čen ZŠ K Milíčovu. Práce jdou podle 
harmonogramu, takže by měly být do-
končeny koncem letních prázdnin. Velmi 
mě těší také bezproblémová dílčí re-
konstrukce objektů Hviezdoslavova čp. 
519 a 520. Z dokončených akcí se po-
vedla rekonstrukce víceúčelového hřiště 
ZŠ Donovalská nebo výstavba nové láv-
ky pro pěší v ulici Opatovská. Předáno 
je staveniště na přístavbu sportovního 
areálu ZŠ Campanus, vypsali jsme za-
kázku na přístavbu ZŠ Květnového ví-
tězství 57. Dále byla zahájena rekon-
strukce varny ZŠ Pošepného náměstí. 
Projektově se připravuje přestavba čás-
ti objektu bývalé MŠ Vejvanovského 
1610, která bude nově sloužit poskyto-
vání sociálních služeb, a nafukovací hala 
u ZŠ K Milíčovu. A to je jen část investič-
ních akcí, které na Jižním Městě probíha-
jí nebo které připravujeme.

Mgr. Jakub Lepš, M.A. 
(TOP 09)
zástupce starosty  
pro oblast školství, 
sportu a kultury

Vzhledem k jarnímu suchu mi kvůli stro-
mům a další zeleni udělalo v první řadě 
radost, když konečně alespoň trochu 
zapršelo. Ohledně mých gescí jsem rád, 
že se nám pro jihoměstské děti nadá-
le daří zajišťovat dostatek míst v na-
šich základních školách i školách ma-
teřských. Přitom zkušenosti z jiných 
pražských městských částí ukazují, že 
v řadě míst nemají pro tříleté děti ve 
školkách místa. Též mě potěšilo, že 
naše žádost o dotaci na pokračová-
ní Místního akčního plánu vzdělává-
ní (MAP) uspěla, díky čemuž budeme 
moci s naší koncepcí rozvoje jihoměst-
ského školství od podzimu dál pokračo-
vat. A v neposlední řadě mi radost dělá 
ta spousta kulturních akcí, které v KC 
Zahrada a Chodovské tvrzi pořádáme, 
i akcí sportovních, které se na Jižáku 
konají.

14 Anketa

Ing. Petr Jirava  
(ANO 2011)
starosta 

Hlavně velké dotace z Prahy. Díky jim 
jsme mohli dokončit rekonstrukci ZŠ 
Schulhoffova a zahájit mnoho dalších 
investičních akcí. Koncem června jsme 
otevřeli rekonstruovaný park mezi uli-
cemi Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu 
a brzy bude dokončena i oprava objek-
tu Hviezdoslavova s ordinacemi léka-
řů. V plném běhu jsou rekonstrukce tě-
locvičen v ZŠ K Milíčovu, varny v ZŠ 
Pošepného náměstí a další opravy. 
Velkou radost jsem měl i z vydařených 
XX. Sportovních her seniorů a hendike-
povaných: mezi 220 aktivními a spoko-
jenými dříve narozenými mi bylo prostě 
moc dobře.

Ing. Petr Štefek 
(ČSSD)

neuvolněný  
člen rady

Musím přiznat, že sleduji, co se kde 
přestavuje a opravuje. Proto mi uděla-
lo radost dokončení stavebních úprav 
Centra Chodov, dokončení cyklostezky 
u Košíkovského potoka a rozjíždějící se 
opravy škol dle harmonogramu.  Ale ze 
všeho největší radost mám, když vidím 
hřiště plná dovádějících dětí nebo rodiny 
na procházkách v lesoparcích. To nám 
musí obyvatelé centra Prahy závidět.

Petr Lukeš
(Bez PP)
zástupce starosty 
pro oblast životního 
prostředí, dopravy 
a auditu

Díky mírné zimě se mohlo středisko ze-
leně věnovat řezům, takže se podařilo 
prořezat a upravit podstatnou část ke-
řových skupin. Nově pořízená technika 
usnadnila seče zelených ploch ve sprá-
vě městské části, což je doufám vidět. 
Méně povzbudivý je fakt, že řada ploch 
patří jiným vlastníkům, a nemůžeme 
tam tedy jejich údržbu efektivně ovlivnit. 
V Centrálním parku vykoupil Magistrát 

hl. m. Prahy několik klíčových pozemků, 
díky čemuž může pokračovat další fáze 
rekonstrukce parku. Před několika týdny 
zde naše městská část s finančním při-
spěním magistrátu vybudovala krásný 
fitpark vybavený cvičebním nářadím.

uvolnění objektu Sandra pro brzké zahá-
jení komplexní rekonstrukce, na níž bylo 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena 
dotace ve výši 200 mil. Kč. V neposled-
ní řadě vidím jako úspěch aktivní jednání 
k ukončení dlouhodobých sporů s ostat-
ními spoluvlastníky ohledně tzv. Pochozí 
zóny u stanice metra Háje.

Anketa mezi členy Rady MČ Praha 11:  
Co vám během posledních měsíců  
udělalo v Praze 11 radost?
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Plavecký areál Jedenáctka VS byl uveden do provozu 23. 6. 2014 a za čtyři roky 
existence si získal tisíce pravidelných návštěvníků. V úterý 19. 6. 2018 pak přivítal 
miliontého návštěvníka, který od provozovatele areálu — společnosti Aqua Sport 
Club, s. r. o. — obdržel věcné ceny a předplacenou permanentku pro další návštěvy.  

Aqua Sport Club, s. r. o., zajišťuje od roku 
2014 plaveckou výuku žáků ZŠ a dětí 
z MŠ zejména z Prahy 11. V každém po-
loletí navštěvuje tyto kurzy více než 
1 800 dětí a žáků. Všechny 
kurzy jsou zajištěny kva-
lifikovanými instruktory 
a trenéry, kteří pro zpes-
tření výuky při kurzech 
využívají různé druhy 
pomůcek. Žáci ze ZŠ 
Prahy 11 tak „odpla-
vali“ od otevření pla-
veckého areálu přibliž-
ně 90 000 hodin a ani 
jejich menší „konkuren-
ti“, děti z MŠ, se nema-
jí za co stydět — se svými 
34 000 hodinami si zaslouží 
také obrovské uznání. Na podzim 
jsou každoročně organizovány plavecké 
závody žáků z jihoměstských základních 
škol, které mají vždy skvělou atmosféru. 

Za zmínku stojí i informace, že společnost 
Aqua Sport Club, s. r. o., aktivně pomáhá 
s dopravou dětí a žáků z Prahy 11 od škol 

k bazénu a zpět. „Jsem moc rád, že se nám 
i nadále daří tuto výjimečnou službu za-
jistit. Díky ní je doprava dětí mezi školami 

a bazénem rychlá, bezpečná a kom-
fortní. Na provoz přepravních 

autobusů přispívá i provozo-
vatel bazénu Aqua Sport 

Club, s. r. o., za což sa-
mozřejmě děkujeme,“ 
říká zástupce starosty 
Mgr. Jakub Lepš.

Nakonec výbornou 
vizitkou pro všech-

ny je, že právě děti ze 
Sportovního klubu ASC 

se i po tak krátké době 
dostávají na stupně vítězů 

celorepublikových plaveckých 
soutěží. Čtyři plavci se dokonce kvali-

fikovali na pohárovou soutěž, která je zavr-
šením letošní sezóny. Sportovní klub nyní 
čítá 65 aktivních členů a Aqua Sport Club, 
s. r. o., je na ně patřičně pyšný. Většina 
z nich jsou absolventi kurzů plavání ASC 
s tím, že velká část členů sportovního klu-
bu pochází z Prahy 11.

Neváhejte a navštivte Plavecký areál 
Jedenáctka VS, zažijete zde spoustu zába-
vy. Info na www.aquasportclub.cz.
 Aqua Sport Club

Život na Jižním Městě

Plavecký areál Jedenáctka VS – zábava pro celou rodinu 

miliontá 

návštěvnice 

plaveckého 

areálu
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Jóga pod širým nebem a zdarma
Víte, že nejlepší věci v životě jsou prý zadarmo? A zadarmo je i cvičení 
jógy pod širým nebem, které pro občany žijící a pracující v našem regionu 
uspořádala městská část Prahy 11 ve spolupráci s Domem jógy Chodov. Každý 
týden ve středu navečer se v 18.00 hodin scházejí příznivci pohybu v parku 
u Chodovské tvrze (hned u budovy), aby se společně protáhli i uvolnili.

„Jsme příjemně překvapení, kolik lidí 
o cvičení projevilo zájem a jak pozi-
tivně vnímají účinky pravidelné těle-
sné aktivity i duševní relaxace, kte- 
rou jóga přináší,“ komentuje průběh 
akce manažerka Domu jógy Pavla 
Křečanová. „V našich zeměpisných pod-
mínkách jsme si už dávno zvykli cvičit 
jógu v tichu intimních tělocvičen nebo 
ve čtyřech stěnách svých domovů, 
ale původní praxe jógy byla spíše out- 
doorovou aktivitou, protože právě pod 
širým nebem jako bychom měli blíže 
k onomu propojení se vším okolo nás, 
o kterém by tato prastará filozofie měla 
ve své podstatě vlastně být.”

„Když cvičím jógu tady na louce, při- 
padám si nějak svobodnější, jakoby 
šťastnější, víc sama sebou, nevím, jak 
to mám vyjádřit,“ v podstatě potvrzu-
je její slova Marta Malá, jedna z mno-
ha obyvatel Prahy 11, kteří si na lekce 
u Chodovské tvrze pravidelně přichází 
posílit svá těla. „Je také skvělé, že 
když nám to vyjde, tak tady jógujeme 
celá rodina a všechny nás to opravdu 

baví – něco už jsme si zkoušeli i doma,“ 
dodává s úsměvem.

„Jóga má úžasný vliv na celou řadu civi- 
lizačních problémů, kterými trpí naše 
tělesné schránky i naše duše,“ uvedla 
Andrea Hrášková, jedna ze střídajících 
se lektorek Domu jógy, které vás celou 
hodinou příjemně provedou. „Je skvělé, 
že díky městské části Prahy 11, která 
se rozhodla cvičení podpořit, má nyní 
mnohem větší množství lidí možnost 

si tuto aktivitu vyzkoušet, a to jak v její 
dynamické, tak i klidovější podobě,“ říká 
závěrem.

Pravidelné cvičení si můžete přijít vyz-
koušet i vy, a to každou středu na níže 
uvedené lekce. Lekce jsou přizpůso-
beny i úplným začátečníkům. 

4. 7. Power jóga pro začátečníky
11. 7. Jóga pro zdravá záda
18. 7. Jemná jóga pro zdravá záda
25. 7. Power jóga
1. 8. Hatha jóga
8. 8. Jóga core – pevný střed těla
15. 8. Jóga pro zdravá záda
22. 8. Hatha jóga pro všechny
29. 8. Power jóga

Malé ohlédnutí za vydařeným Dnem dětí
V pátek 1. června proběhla na Chodovské tvrzi tradiční akce určená těm nejmenším 
návštěvníkům. Dětský den se letos nesl v pouťovém duchu. Děti se velmi bavily na 
celé řadě atrakcí, staročeským kolotočem počínaje a skákacím hradem či jízdou na 
ponících konče. Pochopitelně nemohla chybět tolik žádaná cukrová vata a nafukovací 
balónky. Počasí se sice zpočátku poněkud mračilo, ale i tak dora-
zilo na Chodovskou tvrz nepřeberné množství dětí v dopro-
vodu svých rodičů. Nakonec vysvitlo sluníčko a všichni 
si tak mohli užít náramně vydařené odpoledne plné 
zábavy a bohatého programu.
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Jemná jóga Úterý 19.00 (60 minut). Naše 
kurzy jógy nejsou omezeny věkem a jsou 
určeny především pro ty ženy i muže, kteří 
se s jógou teprve seznamují nebo mají velmi 
malé zkušenosti. 
Jemná jóga pro seniory Středa 9.30 
(60 minut). Cvičení jógy pro seniory. Vítáme 
ale všechny věkové kategorie! 
Streetdance Čtvrtek 17.30 (90 minut). Kurz 
moderních tanečních stylů pro děti a mládež. 
Taneční kurzy pro mládež i dospělé
Neděle 18.00 a 19.30 (90 minut). Taneční 
pro středoškolskou mládež. Taneční kurzy 
pro dospělé.
DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA: 
Aerobic studio Jitka – zdravotní, seniorské 
a kondiční cvičení
www.cviceniprovsechny.cz 
Attitudebalet – Attitude je nejen francouzský 
název pro krásnou baletní pózu, ale také 
v překladu znamená postoj a přístup. Přijďte 
poznat ten náš! 
www.attitudeballet.cz 
Cheeracademy – cheerleading, gymnastika 
i tance pro děti již od 3,5 roku. 
www.cheeracademy.cz
Noya břišní tance – kurzy orientálních 
břišních tanců taneční školy Noya
www.noya.cz
M-team dance aerobic / DDM JM – taneční 
kroužek pro děti 6–12 let. www.ddmjm.cz
M-team rokenrol / DDM JM – taneční krou- 
žek pro děti 9–12 let. www.ddmjm.cz 
Relaxačně – meditační cvičení pro děti – Cen-
trum přírodní léčby. Využíváme prvky jógy 
a dechových technik. 
www.centrumprirodnilecby.cz
Senior fitnes – organizuje pohybové aktivity 
pro cvičence středního a staršího věku.
www.seniorfitnes.cz 
Tai-chi chuan – „Meditace” v pohybu pod 
vedením ing. Jitky Horálkové
www.taichichuan.cz 
Taneční škola INDANCE – kurzy jazz dance, 
contemporary, hip hop, funky, TV + theatre, 
musical dance a popbalet. www.indance.cz 
a www.popbalet.cz
Dětský folklorní soubor Vrbina – rozvíjí dět-
skou hudebnost a pohybovou kulturu pomocí 
českého lidového umění. 
www.vrbina.cz 
Centrum celoživotního vzdělávání – kvalitní, 
systematické a cenově dostupné zájmové 
vzdělávání pro všechny věkové kategorie. 
www.aktivnistari.eu 
Jazyková škola Glossa - jazykové kurzy ang- 
ličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, 
italštiny a ruštiny. www.glossa.cz 
Rodinné centrum Babočka po-pá 9–18 
hod. Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let 
a školička pro děti od 2 do 5 let. Více info na 
www.rcbabocka.cz , tel. 777 945 049.
Podrobné informace ke všem kurzům 
a přihlášky ke stažení naleznete na našich 
stránkách www.kczahrada.cz

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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – zast. 
Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast. U Kun-
ratického lesa, pak 7 minut chůze. Od Centra 
Chodov 10 minut chůze. Otevřeno po–čt 
8.00–21.00, pá 8.00–18.00 nebo dle pro-
gramu.
PROGRAM ČERVENEC A SRPEN 2018
KONCERTY:
 10.–12. 7. a 17.–18. 7. Tóny Chodovské 
tvrze – od 20.00. Patnáctý ročník letního 
hudebního festivalu, kterým posluchače již 
tradičně provede houslový virtuos Jaroslav 
Svěcený a jeho zajímaví hosté. Kompletní 
informace o programu najdete na www.cho-
dovskatvrz.cz nebo na této straně v záložce 
program Chodovské tvrze.
VÝSTAVY:
 2.–31. 7. Zachraňte naše děti – Výstava 
připomíná dramatické chvíle, kdy bylo v roce 
1991 do ČR odvezeno 1500 dětí z válkou 
ohroženého Daruvaru. Vernisáž 19. 7.  
v 15 h.
Inspirace Chodovskou tvrzí
Výtvarné práce dětí ze ZŠ Donovalská malo- 
vané v plenéru, inspirované nejvýznamnější 
památkou na území MČ Praha 11.  
DALŠÍ AKCE:
 27.–31. 8. Příměstský tábor „Poutníci 
po hvězdách“ – Letní příměstský tábor pro 
všechny veselé, kamarádské a aktivní holky 
a kluky (6-10 let) ze všech koutů světa. 
Bližší informace a přihlášky ivana.jirovska@
kczahrada.cz. 
PŘIPRAVUJEME:
 Od 10. 9. každé pondělí Kino klub Zah-
rada – začíná po prázdninách promítat pro 
všechny milovníky kvalitních filmů. Těšte 
se na novinky především evropské a české 
produkce. Začátky v 19 h.
 13.–16. 9. Dny Prahy 11 – Tradiční oslavy 
naší městské části, které se budou konat 
v parku Chodovské tvrze. Na jaký program se 
letos můžete těšit? Václav Neckář & Bacily; 
Fešáci & Michaela Tučná; Spirituál kvintet; 
Jižní Město hraje, zpívá, tancuje; Cizinci mezi 
námi; dílničky pro děti; Rodinná sportovní 
výzva a další. Máme program pro celou 
rodinu!
 20. 9. Grilování bez hranic II – 16.00–
22.00. Druhé pokračování úspěšné akce, 
která se konala v červnu. Ochutnávka mezi- 
národní kuchyně, živá i reprodukovaná hudba, 
dětské hry a workshopy.
 27. 9. Country večer u ohně s kapelou 
Knokaut – 18.30–22.00. Večer plný country 

KC ZAHRADA a trampských písní u táboráku s kapelou 
Knokaut. Přijďte na stylové zahájení hudební 
sezóny v Zahradě! Buřty zajištěny.
NABÍDKA KURZŮ  
V KC ZAHRADA OD ZÁŘÍ:
Výtvarný ateliér (vhodné pro všechny věkové 
skupiny). Pondělí 15.00 a 16.30 a čtvrtek 
14.00, 15.30 a 17.00 (90 minut). Kreslení, 
malování, kašírování, práce s jednoduchými 
materiály a grafickými technikami pro malé 
i velké. 
Výtvarný ateliér: Předškoláček (4–7 let). 
Úterý 15.00 (90 minut). Kurz malování 
pro předškoláky. Vše, co budoucí prvňáček 
potřebuje znát do školy. 
Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství (vhodné 
pro děti od 9 let). Úterý 16.30 (90 minut). 
Kurz pro kreativní děti. Navrhování, kresba 
postavy, různé textilní techniky, základy šití 
podle střihu.
Keramická dílna (vhodné pro děti od 5 let 
pro samostatnou práci, od 4 let v doprovodu 
rodičů). Středa 16.00 (60 minut) a 17.00 
(90 minut). Kurz keramiky pro starší děti 
nebo rodiče s dětmi. Práce s hlínou, točení 
na mechanickém hrnčířském kruhu, glazování, 
různé keramické techniky. 
Divadelní studio Přípravka (4–7 let). Úterý 
15.30 (45 minut). Dramatický kroužek pro 
předškoláky. Rozvoj tvořivosti, prohloubení 
představivosti, pohybové a loutkové divadlo, 
základy jevištní práce a podpora verbálního 
projevu. 
Divadelní studio Zahrádka (8–12 let). Úterý 
16.30 (75 minut). Tvořivé divadelní aktivity 
pro děti a mládež. 
Rozvoj tvořivosti, prohloubení představi-
vosti, pohybové a předmětové divadlo, 
základy jevištní práce a podpora verbálního 
projevu. Příprava představení a veřejná 
prezentace. 
Hackřík (od 10 let). Středa 16.30 (90 minut). 
Využij jedinečné příležitosti seznámit se 
s počítačem způsobem, jaký ti v základní 
škole nikdo nenabídne. Pro školáky od 
5. třídy základní školy.
Zpěv – práce s hlasem a dechem
Každou středu individuální výuka (60 minut), 
vede Monika Obermajerová. Určeno pro 
dospělé zájemce o práci s hlasem, zpěváky 
i hlasové profesionály. Informace a přihlášky 
na www.hlasdokoran.blogspot.cz nebo na 
recepci KC Zahrada.
Skupinové bubnování DRUM CIRCLE 
Každé první úterý v měsíci v 17.30 pro rodiče 
s dětmi, 18.30 bubnování pro všechny. 
Skupinové bubnování přináší nejen radost 
z vytváření hudby, rozvoj rytmických a im-
provizačních schopností, intenzívní společný 
prožitek, ale i relaxaci a redukci stresu. Nej-
bližší termíny: 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12.
Cvičení pro ženy 
Úterý 9.00 a 10.00 (60 minut). Zdravotní 
cvičení pro malé skupiny žen (6–8 cvičících) 
pro posílení břicha a pánevního dna. 

K U L T U R A

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



KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
Tel.: 267 914 831, 
info@chodovskatvrz.cz 

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna: po: zavřeno; út–pá 10.00–19.00 
a so–ne 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY:
Tóny Chodovské tvrze  
od 20.00 hod. (venkovní hudební festival)
 10. 7. Slavnostní zahajovací koncert 
od 20.00
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo; 
Julie Svěcená – housle, Karolína Žmolíková 
– soprán, Virtuosi Pragenses – komorní 
orchestr. 
 11. 7. Jaroslav Svěcený a Cigánski Diabli 
od 20.00 
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní 
slovo; Cigánski Diabli – jedinečné uskupení 
hudebníků. 
 12. 7. Na Vivaldiho! 
od 20.00
Divadelně koncertní galavečer. Jaroslav 
Svěcený – housle a role Antonia Vivaldiho; 
Zdeňka Žádníková Volencová – role Anny 
Girò a Camilly Vivaldi; Virtuosi Pragenses 
Collegium. 
 17. 7. Šanson v gala 
od 20.00 
Renata Drössler – zpěv; Jaroslav Svěcený 
– housle a průvodní slovo; Petr Ožana – 
klavír; Zdeňka Žádníková Volencová – flétna, 
autorka scénáře. 
 18. 7. Klasika a jazz bez fraku 
od 20.00 
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo; 
Tomáš Vybíral – kontrabas a bicí; František 
Krtička – piano, vibrafon a aranže; Ondřej 
Štajnochr – kontrabas a baskytara, Colle- 
gium Jaroslava Svěceného. 
více na www.tonychodovsketvrze.cz
 26. 7. Jazz klub Tvrz: Ján Fečo trio 
od 20.00
Ján Fečo - alt saxofon; Stanislav Mácha – 
piano; Jan Kořínek – kontrabas. (Kapacita 
klubu omezena! Platba na místě v restauraci 
Chodovská tvrz.)
VÝSTAVY: 
 27. 6. – 29. 7. 
Martina Fojtů – Obrazy, kresby, akvarely
Akademická malířka Martina Fojtů se věnuje 
střídavě malbě, kresbě, akvarelu a koláži. 
V každé z těchto technik používá více 
vyjadřovacích způsobů. Objevování nových 
možností je pro ni přínosem i dobrodruž- 
stvím a zároveň potřebou. 

CHODOVSKÁ TVRZ

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA ČERVENEC A SRPEN:
Přejeme všem krásné léto naplněné společnými 
zážitky s dětmi i zaslouženým odpočinkem. Váš 
Benjamin klub 
AKCE
 16.–20. 7. 2018 Sportovní příměstský 
tábor v Benjamin klubu pro děti 5–10 let
ZÁPISY DO KURZŮ OD ZÁŘÍ 2018
 Zápisy do nových kurzů proběhnou 
3. 9. v termínu 10–12 hod. a 15–17 hod. 
NOVINKY
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda, 
pilates, overbaly, velké míče, každý pátek 
v 11.00
 TANEC NA MÍČÍCH pro těhulky – posílí váš 
vztah k vašemu tělu i miminku, protáhnete si 
a roztančíte celé tělo, každé úterý od 15.00.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou školku 
podporující pohybové aktivity, rozšířenou 
výtvarnou a dramatickou výchovu a přiro-
zené vzdělávání dětí s prvky Montessori 
pedagogiky. Více informací na  
http://msbenjaminek.webnode.cz. 
Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi 
od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé dopo-
ledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 
3–7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 10 let, 
pondělí 17.45
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, 
út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
SM systém dle MUDr. Smíška – cvičení s gu-
mami, vhodné při bolestech zad.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
cvičení podporující protažení zatěžovaných 
svalových skupin, prevence bolestí zad 
a relaxace, út, čt 18.00.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

BENJAMIN KLUB
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Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: se v době letních 
prázdnin nekonají

Matúškova 831/1, 
149 00 Praha 4,
www.zkusebnypraha.cz

Tel.: 608 643 054, 777 854 848,
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz;
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.
SRPEN:
 30. 8. čt – 20.00: Rosario Smowing – 
Swing Argentino – Tento koncert si rozhod-
ně nenechte ujít! Tito vynikající muzikanti 
z Argentiny vystupují v našem klubu velmi 
rádi (zavítají k nám již potřetí). Můžete se 
těšit na elektrizující atmosféru a skvělou 

MUSIC CLUB JIŽÁK

e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V ČERVENCI A SRPNU 
– uvítáme vás v Kostelně, Modletická 
1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bo-
hoslužba pro každého napříč generacemi. 
Během prázdnin bez programu pro děti. 
Klub seniorů: pokračuje od září
Kurzy angličtiny: pokračují od září
LEGOklub: jednou měsíčně, sejdeme se 
opět v září.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

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

 Jóga děti 3–6 let – pondělí 16.00–17.00
 Jóga s Veronikou – pondělí 17.00–18.00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18.00–19.00
 Cvičení pro těhotné – úterý 8.30–9.30
 Fit & Core – úterý 19.20–20.20
 Jóga s Terezou – středa 8.00–9.00
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Fyzio & Jóga – čtvrtek 18.20–19.20
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20
 Fit & Core – čtvrtek 17.00–18.00 
 Stretching & Core – čtvrtek 8.00–9.00
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
Změna programu vyhrazena.

FYZIOKLINIKA

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Biblická hodina: se v době letních prázdnin 
nekoná
Program pro děti: se v době letních prázd-
nin nekoná
Kavárnička nejen pro seniory: se v době 
letních prázdnin nekoná 
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
výstava obrazů Jiřiny Adamcové – přístupná 
v době bohoslužeb a po nich cca do 12 hod.

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



V pondělí 4. června se uskutečnila 
v Komunitním centru Matky Terezy jako 
již každoročně taneční přehlídka dětí 
z Tanečního klubu SPARTA Praha. Ukázky 
standardních a latinskoamerických tan-
ců si pro diváky připravilo 120 dětí. 

Jednotlivé choreografie na hudbu Star 
Wars, Mimoňů, Cirkusu, Hawaie a jiných 
zhlédlo 250 diváků. Součástí vystoupe-
ní byly ukázky finalistů mistrovství re-
publiky a módní přehlídka tanečních šatů. 
Člen kulturní komise Jiří Dohnal vylosoval 

jedno ze zúčastněných dětí, které obdrže-
lo poukázku na půlroční školné zdarma. 
Závěrečná společná ukázka všech dětí 
a lektorů roztančila celý sál. Celá akce se 
uskutečnila za podpory MČ Prahy 11. 
 www.tksparta.cz
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muziku, která vás roztančí. Přijďte si užít 
nevšední zážitek!
Skupina se sama nazývá „Rock Bigband“ 
a styl hudby „Swing Argentino” – Swing 
meets Bolero, Ska, Mambo, Rockabilly and 
Tango.
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
 27. 9. Čt – 20.00: SPS unplugged

Kurz Alfa na Jižním Městě
Kurz Alfa je příležitostí k prozkoumání 
nebo připomenutí si základů křesťan-
ství, (znovu)objevení smyslu života 
i poznání nových přátel. A to pro ko-
hokoli, kdo hledá odpovědi na otázky 
související s křesťanskou vírou nebo se 
rád zapojí do debaty se svým názorem.
Tento kurz vznikl v Anglii v roce 1990 
a rozšířil se do 176 zemí světa. 
Absolvovalo ho již přes 29 milionů lidí. 
Jedna reference z mnoha: „Neznám 
žádný jiný kurz, který by obsáhl 
úvod k základům křesťanské víry tak 
přístupným způsobem a byl tak rele- 
vantní pro dnešního člověka,“ řekl 
David Suchet, britský herec, představi-
tel populárního Hercula Poirota.
Setkání se společnou večeří, promlu-
vou a následnou diskusí ve skupinkách 
budou probíhat od 19. září do 28. lis-
topadu 2018 v Komunitním centru 
Matky Terezy (U Modré školy 1/2337, 
149 00 Praha 4 – Háje) vždy ve středu 
od 18.30 hod. Celý kurz je zdarma. Za 
případný příspěvek na večeři budeme 
vděčni.
Bude možné klást otázky a diskuto-
vat na různá témata, jako třeba: Jde 
v životě o víc? Proč Ježíš zemřel? Jak 
získat víru? Uzdravuje Bůh i dnes? A co 
církev?
Přihlásit se můžete na tel. 603 114 763, 
e-mailu alfa.kcmt@gmail.com, případně 
osobně na výše uvedené adrese KCMT 
sdělením jména, věku a kontaktu. Info: 
www.kcmt.cz/alfa-kurzy/.

Za přípravný tým kurzu Alfa  
Eliška Bartoňová

výstava: Práce žáků Základní 
umělecké školy Jižní Město

29. 6. – 31. 8. 2018
Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8.00–17.30 hod.;  
út, čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–14.00

Praha 11 tančí s dětmi

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

Pražské vlaštovky 
V letošním a příštím roce proběhne mapování 
hnízdišť a nocovišť vlaštovky obecné na území 
Velké Prahy.  Ačkoliv lze vlaštovku obecnou v Praze 
stále řadit mezi relativně běžně hnízdící druhy, i zde její 
početnost již několik desetiletí výrazně klesá.  Praha 
v posledních desetiletích prodělala řadu změn, které 
ovlivnily hnízdní možnosti vlaštovky. Vedle hnízd-
ní lokality je pro vlaštovky rovněž zásadní dostupnost 
vhodného nocoviště. Společná nocoviště jsou pro vlaštovky typická a na příhod-
ných lokalitách se mohou soustředit jedinci ze širokého okolí. Nocoviště, obvykle 
větší zatopená rákosina, slouží k nocování jak mladým ptákům po vyvedení z hníz-
da, tak dospělcům, kteří nocoviště využívají ještě v době krmení mláďat. 

Cílem našeho projektu je zmapování hnízdních kolonií a zjištění, kde v dnešní době 
nacházejí pražské vlaštovky svá útočiště. Znalost významných hnízdišť a nocovišť 
napomůže efektivní ochraně vlaštovčí  populace. 

K tomu je třeba zmapovat co největší část hnízdní populace a nalézt všechna 
významnější pražská nocoviště. Na nocovištích se vlaštovky přes den nezdržují, na 
lokalitu přilétají často až před soumrakem již téměř po tmě a zaletují do rákosin, 
kde nocují. 

Žádáme všechny kolegy ornitology i zájemce z řad laické veřejnosti o spolupráci. 
Svá pozorování můžete zadat do databáze pozorování ptáků České společnosti 
ornitologické birds.cz/avif/ nebo zasílat na e-mail prazske.vlastovky@seznam.cz. 
U každého hnízdiště je důležité uvést počet hnízdících párů a typ prostředí (chov 
koní, průmyslová hala atd.). V případě nocovišť je důležité pokusit se odhadnout 
počet nocujících vlaštovek. Z tohoto důvodu je dobré navštívit lokalitu několikrát, 
počet nocujících jedinců se v průběhu léta mění.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

VÁCLAV HÁJEK: MOJE OKNA
V průběhu prázdninových měsíců budou ve foyer opatovské knihovny vystaveny práce výtvarníka 
Václava Hájka (1974).  
Výstava „Moje okna“ reflektuje vztahy vnitřních a vnějších prostor, jejichž rozhraní tvoří ote-
vřené okno („fenestra aperta“ – slovy jednoho z „vynálezců“ renesančního obrazu Leona Battisty 
Albertiho), ale často také zavřené okno („fenestra chiusa“), které svědčí o fobiích z veřejných míst, 
o neschopnosti vykročit ven, o touze a ztroskotávání jejího naplnění. Autor kombinuje a střídá 
různé techniky – olej či akryl na plátně, kresbu tuší, křídami, akvarelem apod. Okna zde představují 
políčka nepohyblivého komiksu, prázdná místa určená pro příběh, který se ještě nestal.
 
Od 2. 7. do 1. 9. 2018

Knihovna Opatov – Artotéka, Opatovská 1754, Praha 1, tel.: 272 918 759
Otevírací doba: po až pá 9–19; so 9–15 hod. 

Julie Svěcená
Zahajovací koncert letošního ročníku festivalu Tóny Chodovské tvrze přináší jedi- 
nečnou možnost slyšet i v Praze 11 houslistku Julii Svěcenou, čerstvou absol-
ventku Royal academy of Music v Londýně, která v těchto dnech koncertuje 
v japonském Tokiu. Spolu s ní se samozřejmě představí i její otec, houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený.

10. července 2018 – 20.00 hodin
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Tóny Chodovské tvrze – 15. ročník festivalu (nejen) vážné hudby

10.–18. 7. 
Letní večery pod širým nebem budou le-
tos na nádvoří Chodovské tvrze opět ve 
znamení (nejen) vážné hudby. Pět čer-
vencových koncertů, jejichž dramatur-
gii na míru tomuto jedinečnému prosto-
ru vystavěl houslový virtuos Jaroslav 
Svěcený - hlavní tvář celého festival, 
znovu obohatí koncertní sezónu hlav-
ního města Prahy. Návštěvníci se mo-
hou těšit na skvělou flétnistku, hereč-
ku a členku souboru Dejvického divadla 
Zdeňku Žádníkovou Volencovou, na 
zpěvačku Renatu Drössler, mnoh-
dy právem přezdívanou „královnou 
českého šansonu“, ale také na Julii 
Svěcenou, neméně talentovanou dceru 
slavného otce, na sopranistku Karolínu 
Žmolíkovou či komorní orchestr Virtuosi 
Pragenses nebo jazzový ensemble Tom 
Vybíral Trio, stejně jako na tradičně ob-
líbené Cigánske Diabli a další interprety, 
kteří ve svém oboru platí za mistry.
Letošní jubilejní ročník Tónů Chodovské 
tvrze nabídne dramaturgicky inovativní 

a pestrý program, čímž opět potvrdí, 
že se vyplatí vydat se za kvalitní (nejen) 
klasickou hudbou na Jižní Město do his-
torických prostor Chodovské tvrze. 
Všechny koncerty se konají pod širým 
nebem na nádvoří a začínají vždy ve 
20.00 hodin. 
Festival se koná za podpory městské 
části Praha 11 a organizaci zaštiťuje 
Kulturní Jižní Město, o.p.s.

Jazz klub Tvrz: Ján Fečo trio 

26. 7. v 20.00 
hodin 
(Restaurace 
Chodovská tvrz) 
Mladý a talento- 
vaný saxofonista 

ze známé hudebnické rodiny se před-
staví poprvé v Jazz klubu Tvrz spolu 
se svým triem poslední červencový 
čtvrtek. Ján Fečo je nejmladším ze 
slavného hudebnického rodu Fečovců 
a představuje jednoho z nejvýrazněj- 
ších saxofonistů mladé generace 
v Čechách a na Slovensku. Se svým 
kvartetem zvítězil v česko-slovenské 
soutěži mladých jazzových kapel Czech 
Jazz Contest 2012 a již dříve získal 
ocenění „sólista roku” na mezinárodním 
jazzovém festivalu v Nových Hradech. 
V jeho hudbě nalezneme zřejmé odka-
zy na velikány alt saxofonu – Charlieho 
Parkera, Juliana Cannonballa Adderley-
ho či Kennyho Garretta. (Kapacita klubu 
omezena!)

Martina Fojtů – Obrazy,  
kresby, akvarely

26. 6. – 29. 7. 
Akademická malířka Martina Fojtů se 
věnuje střídavě malbě, kresbě, akvare-
lu a koláži. V každé z těchto technik 
používá více vyjadřovacích způsobů. 
Objevování nových možností je pro ni 
přínosem i dobrodružstvím a zároveň 
potřebou. 

Zlatou svatbu oslavili  
manželé Jiřina a Adolf 
Platzkovi.

V květnu oslavila 85. narozeniny  
paní Květa Vernerová – gratulujeme.

Životní 

jubilea 

výzva 
ZŠ Květnového vítězství 1554 při-
jme učitele HV na zkrácený úvazek, 
vychovatelku do ŠD, asistentku 
pedagoga, kuchařku a pomocnou 
kuchařku. 

Pište prosím na e-mail 
pavel.kopecny@kvetnak.cz  
nebo volejte na 602 135 604.

Internátní mateřská škola, 
Praha 4, Stachova 518, přijme 
pro detašované pracoviště v MŠ 
Schulhoffova učitelku na celý úvazek. 

Nástup 1. září 2018 
Tel. 602 678 211. 

INTEGRAČNÍ CENTRUM  
PRAHA, O.P.S.  POBOČKA Praha 4
Integrační centrum Praha (ICP) poskytu-
je bezplatné služby občanům zemí mimo 
EU: právní a sociální poradenství, kurzy 
českého jazyka, vzdělávací semináře 
a také komunitní a kulturní akce.

Integration centre Prague (ICP) offers free of 
charge services for third country nationals: legal 
and social counselling, Czech language courses, 
educational seminars and integration events.

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) cung cấp 
những dịch vụ miễn phí cho công dân nước thứ 
ba: tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội, khóa học 
tiếng Séc, buổi giảng dạy và sự kiện hội nhập.

Інтеграційний центр Прага (ІЦП) пропонує 
безкоштовні послуги громадянам третіх країн: 
юридичні та соціальні консультації, курси 
чеської мови, освітні семінари та інтеграційні 
заходи.

Adresa: Hvězdova 1594/19
Otevírací doba: po, út, čt 9–17 hod.
Telefon:  +420 775 771 944,  
 +420 775 721 427
E-mail: praha4@icpraha.com,  
Web: www.icpraha.com
Facebook: www.facebook.com/ICPraha



Přijďte si k nám zacvičit! 
Podařilo se nám za pomoci městské části Prahy 11 zrekonstruovat zázemí naší spor-
tovní haly a hlavně máme nové, krásné sály. Zázemí bylo bez zásadní rekonstrukce od 
jeho vzniku, z roku 1986. Nyní je celé zbrusu nové. Moc tímto děkujeme Praze 11 za fi-
nanční pomoc. Přijďtě si k nám zacvičit, podívat se, přijďte pobejt. :-)
TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 11, www.tjjmchodov.cz
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Poslední panovník Karel I. a jeho manželka 
Zita. Dobová fotografie.

Stoletá ozvěna:  
Nekrájejte více chleba, než můžete snísti! Šetřte bramborů! 
 „Školní rok ukončen dne 15. července 1914 službami božími, po nichž 
zapěna rakouská hymna a pak rozdány dětem po náležitém napomenutí 
školní zprávy a sešity,“ sděluje Kronika školy chodovské. V témže červenci 
ale byla vyhlášena válka Srbsku a z ní povstala válka světová. 

Následující čtyři roky přinesly mnoho pro-
měn, také úmrtí císaře a českého krá-
le Františka Josefa I. Od 21. listopa-
du 1916 na trůnech „seděl“ císař a král 
Karel I. a jeho manželka Zita. Přineslo to 
alespoň amnestii předním českým politi-
kům, souzeným mezitím pro údajnou ve-
lezradu. Zmiňovaná kronika zaznamenala 
na jaře 1917, že „na paměť nastoupení 
vlády J. V. císaře Karla I. vysadila obec pa-
mátný jasan poblíž cesty ke Kunraticům 
u tzv. pyramidy, kamž přivedeny školní 
dítky, by v paměti vděčné zachovaly na-
stolení na trůn císaře našeho za světo-
vé války“. V Šeberově zase na školním 
hřišti za zpěvu rakouské hymny zasadili 
„školní památný strom“. „Dne 27. dubna 
a 9. května 1917 byly poprve oslavová-
ny jmeniny a narozeniny  císařovny Zity 
službami božími, po nichž vykonali žáci 
našeho ústavu podomní sbírku ve pro-
spěch spolku Péče o kojence,“ zapsali 
v Karlíně.

Stále ovšem  trvala světová válka i do-
cela běžné starosti, třeba co jíst. „Děti, 
buďte šetrny,“ usnesla prozíravě již v led-
nu 1915 zemská školní rada: „Jest naší 
svatou povinností, abyste ničím jedlým 

neplýtvali a šetrně zacházeli s potravina-
mi, jakož i s dřívím a uhlím. Nezahazujte 
ani kousku chleba, ani není-li čerstvý! 
Nekrájejte svévolně více chleba, než mů-
žete snísti! Šetřte také bramborů! Musí 
se vařiti ve slupce a potom teprve loupa-
ti. Okrajujete-li je napřed a teprve potom 
vaříte, plýtváte jimi. Odpadky kuchyňské 
se nesmějí odhazovati!" 

Kronika v Šeberově v r. 1918 zazname-
nala, jak „všichni čekali na novou úrodu. 
Mouka nebyla poslána do obce od po-
čátku května, lidé neměli ani chleba ani 
mouku. Dvě děti zemřely v týdnu špat-
nou výživou, téměř hlady, lidé se vlekou 
jako stíny. … Lid z měst vrhá se na pole, 
rve klasy a tahá brambory... Úrodu v po-
lích hlídá vojsko, ale ani to nepomáhá“.

Nespokojenost mezi občany vzrůstala. 
Policie na Královských Vinohradech do-
stávala anonymy obsahující „stížnosti na 
mizerné zásobování a dotazy typu, zdali 
také císařská rodina má pro své děti ku-
kuřičný chléb a místo mléka vodu“. „Pane 
místodržiteli. V Nuslích máme v aprovi-
zaci úplně černou mouku, která není ani 
pro dobytek. Já vím, že Vy byste takovou 

nežral a také nežerete…“ psal kdosi 
z Nuslí. Na habsburský dům mířily vul-
gární urážky. Podle editora textů J. Krlína 
se vyhrožovalo i fyzickou likvidací císařů, 
„našeho“ Karla I. a německého Viléma II. 
Rámec snah Čechů o dosažení svébytné-
ho státu byl tak velmi prozaický. 

 Jiří Bartoň

Strážníci z Prahy 11 chrání,  
ale i zachraňují 
Strážníci pražské měst-
ské policie prokázali 
22. května svou poho-
tovost a profesionalitu 
při poskytnutí první po-
moci muži se zástavou 
srdce. Po přijetí ozná-
mení totiž vyrazili stráž-
níci z Prahy 11 do ulice 
Ke Kateřinkám, kde na 
zemi před domem ležel starší muž, 
kterému několik kolemjdoucích po-
skytovalo první pomoc. Strážníci vy-
baveni automatizovaným externím 
defibrilátorem začali dle pokynů ope-
rátorky záchranné služby poskytovat 
první pomoc. V té pokračovali až do 
příjezdu záchranné služby, která si se-
niora převzala do své péče a převez-
la ho do jedné z pražských nemocnic.
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FK Dukla Jižní Město dál na vlně úspěchů napříč všemi kategoriemi
Desátý ročník Fotbalmánie vyhrála mrňata z FK Dukly Jižní Město (r. 2008),  
vedená trenérem Radimem Kanclířem, když ve finále porazila Slavii.

Další obrovské úspěchy ve své teprve 
sedmileté historii dosahuje klub z Jižního 
Města FK Dukla JM. Hned dva týmy, 
A mužstva dospělých a st. žáků, se pro-
bojovaly do finále Pražského poháru. 
Tým starších žáků se ve finále utkal s fot-
balisty z AFK Podolí. Na zápas hraný 
v Újezdě nad lesy přijeli naši hráči v za-
půjčeném autobusu pražské Dukly a byla 
to obrovská sláva, protože hráči tak 
mohli na zápas pozvat i své rodiče, kte-
rých se zúčastnilo opravdu mnoho a vy-
tvořili svým dětem úžasnou a jedinečnou 
zápasovou kulisu. 

Obrovské drama, ve kterém naši fotbalis-
té vedli ještě 6 minut před koncem o dva 
góly, skončilo nerozhodně, a tak se kopa-
ly pokutové kopy. V těch bylo nakonec 
šťastnější AFK Slavoj Podolí a naši hráči 
jim museli se slzami v očích poblahopřát. 
Děkujeme všem našim hráčům, trenérům 
Světlíkovi a Řehořovi a v neposlední řadě 
všem našim rodičům za reprezentaci na-
šeho klubu!

Co se nepovedlo našim žákům, doká-
zal náš A tým dospělých ve finále praž-
ského Teskapoháru. Finále se hrálo na 
Julisce proti Třeboradicím, a přestože 

byli fotbalisté z Třeboradic jasnými fa-
vority, byl to právě náš tým FK Dukla 
Jižní Město, který od první minuty vlé-
tl na svého soupeře a nedal mu žádnou 

šanci. Soupeře jsme rozdrtili 5:0, a mohli 
se tak poprvé v historii radovat ze zisku 
poháru. Úžasné i dojímavé záro-
veň bylo, když pohár pro vítěze 
s našimi muži přebíraly i naše 
děti, které přišly své vzory na 
Julisku povzbudit.

Život na Jižním Městě

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2018 
Odbor životního prostředí ÚMČ 
Praha 11 oznamuje na základě informa-
ce od Magistrátu hl. m. Prahy, že velko- 
objemové kontejnery na objemný od-
pad (VOK) se budou ve 2. pololetí 2018 
přistavovat až od srpna, a to podle 
nové smlouvy mezi hl. m. Prahou, kte-
rá službu organizuje, a společností 
Pražské VOK a MSD. VOK na území MČ 
Praha 11 bude přitom nově přistavovat 
subdodavatel, kterým bude společnost 
MIKAPA plus, s.r.o.

Harmonogram VOK na 2. pololetí, pří-
padně 3. čtvrtletí 2018 nebylo mož-
né sestavit do uzávěrky tohoto vydání 
Klíče, a proto bude uveřejněn až v zářijo-
vém vydání. Jakmile bude harmonogram 
sestaven a schválen, umístí ho OŽP na 
web MČ Praha 11 (www.praha11.cz) do 
oddílu Životní prostředí – Odpady.
Info: Odbor životního prostředí ÚMČ 
Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, 
tel.: 267 902 367, 267 902 320, 
267 902 514.

Blíží se letní prázdniny, čas dovolených. Vyrážíme na horskou turistiku, cyklovýlety 
anebo jen relaxovat k vodě. Ať už se chystáte kamkoliv, nikdy nevíte, co se může 
stát. Mobilní aplikace Záchranka je ve vašem mobilním telefonu vždy připravena 
pro rychlé kontaktování zdravotnické záchranné služby nebo horské služby.

Při záchraně života jde o minuty. Pro 
rychlý příjezd záchranné služby nebo 
přílet vrtulníku je důležitá přesná zna-
lost místa zásahu. Jednoduchým přidr-
žením nouzového tlačítka kontaktujete 
linku 155. Současně záchranářům ode-
šlete vaši přesnou polohu.
Mobilní aplikace Záchranka je oficiální 
aplikace Zdravotnické záchranné služ-
by ČR a je přímo napojena na systémy 

záchranných služeb v ČR. Po 
stisknutí nouzového tlačítka tak 
v ČR vytáčí číslo 155 a záro-
veň odesílá záchranářům nou-
zovou zprávu s vaší polohou 
a dalšími informacemi. Až te-
lefonické spojení s linkou 155 
zajistí 100% výjezd posád-
ky ZZS. Pokud se nachá-
zíte na horách, aplikace 

Mobilní aplikace Záchranka
Záchranka to podle GPS signálu sama 
rozezná a odešle nouzovou zprávu 
i horské službě v dané oblasti.
Pomocí aplikace Záchranka bylo za-

chráněno již spoustu lidských životů. 
Nainstalujte si tuto aplikaci do svého 
mobilního telefonu a můžete s klid-
ným svědomím vyrazit na cesty.
Aplikaci Záchranka je možné stáh-
nout na Google play nebo App store.
Přejeme krásné prožití léta a hlav-
ně, ať aplikaci Záchranka nebudete 

muset použít.
Petra Víznerová, 

oddělení krizového řízení

hrdý 
na svůj 
klub!!!



 Některým už o Jižní Město dávno nejde
Jednání zastupitelstva naší městské části je 
poslední dobou podívanou jen pro silné ner-
vy. HPP 11 dělá, co může, aby znepříjemni-
lo každé jednání všem. Nejen zastupitelům, 
nejen radě MČ, ale dle svého jednání a hla-
sování i Jižnímu Městu. Už dávno zde ne-
jde o dobro a prospěch Jižního Města. Jde 
jen o to, jak se v podání senátora Kosa zvi-
ditelnit. Kdyby se takto choval na jednání 

Senátu, dle všeho by ho vyvedli. A pár ostat-
ních mu zdatně sekunduje. Doslova nená-
vist, závist jde prakticky nahmatat. A co na 
tom, že díky takovým excesům se neprojed-
ná program? Jim to přece nevadí a o Jižní 
Město nejde. Blíží se volby, zase budeme 
v očích HPP11 všichni ti špatní, jen pár vy-
volených z této sekty má svatozář. Jen tiše 
doufám, že třeba v listopadu a v dalších 

měsících půjde všem členům zastupitelstva 
o Jižní Město. Pak se třeba dočkáme i situa- 
ce, kdy se povede schválit usnesení s po-
děkováním ředitelkám a ředitelům ZŠ a MŠ 
za jejich nelehkou práci. Takhle si dovolím 
poděkovat za celý klub ODS alespoň takto. 
Paní ředitelky, páni ředitelé, vážíme si Vaší 
práce a děkujeme. 
  Jan Gabriel, ODS
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 Převrat v plánování Prahy! Převrat ve Vašem okolí?
„Prahu brzdí bolševický způsob plánování. 
Metropolitní plán nastartuje výstavbu bytů. 
Praha je jedno z nejřidších měst podobné ve-
likosti. Počet stavebních úřadů v Praze by se 
měl snížit z dnešních 22, dva úřady je optimál-
ní počet,“ tak sdělují odborníci. „Metropolitní 
plán je podklad, jak nahradit direktivní plánová-
ní města plánováním svobodným a flexibilním.“ 
Takové a podobné novinové titulky dostatečně 

výstižně varují, kam územní plánování v Praze 
směřuje. Pokud chcete citace, použijte Google. 
Při projednávání nového plánu je třeba pama-
tovat na kontext: změna stavebního zákona – 
spolky nebudou brzdit stavební činnost, změna 
Pražských stavebních předpisů – oslunění bytů 
bude výsledkem svobodné volby, nikoliv direk-
tivním parametrem nových staveb, Metropolitní 
plán – předpokládá navýšení počtu obyvatel 

o půl milionu, pro Prahu 11 o zhruba 40 tisíc! 
To je téměř polovina dnešních počtů! I na sídli-
štích jsou vyznačeny rozvojové a transformační 
plochy. Čím méně pravidel je, tím jsou pevněj-
ší. Tak odstartoval tvorbu nového plánu radní 
pro územní rozvoj Hudeček (TOP 09). Prostě 
to zařídíme, tak pracovala v úřadu primátorka 
Krnáčová (ANO). HPP11 pátrá, radí, informuje. 
  Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D., HPP 11

 Komu ku prospěchu?
Současná politická garnitura nás vede k hys-
terickému zahušťování našeho sídliště. 
K tomu dobře poslouží Metropolitní plán 
(MPP) i mediální masáž o tom, že Praha 11 
nemá jiné východisko než stavět. To hlása-
jí politici, kteří se v r. 2014 vyšvihli na pro-
tibetonářské vlně. Titíž lidé brojili proti kon-
troverzním praktikám Mlejnského radnice. 
Nyní se Mlejnským a jeho lidmi nechávají 
podporovat, vrací ho do funkcí a z veřejných 

prostředků dotují jeho sportovní byznys. 
Veřejným nepřítelem č. 1 se nyní stalo 
HPP11, které na tuto špínu poukazuje. 
Politici mají ze zákona povinnost hájit veřej-
ný zájem, ne zájmy soukromé či developer-
ské. My z HPP11 důsledně hájíme veřejný 
zájem již 11 let, a to kdekoli v Praze 11. Při 
tom nás vždy zajímá názor místních občanů. 
Současnou radnici zřejmě ne – v případě ak-
tuálního záměru fy CRESCON na Roztylech 

hodili radní petici s 361 podpisy do koše. 
Slíbené veřejné představení projektu obča-
nům nebude – názor místních obyvatel zřej-
mě není žádoucí. Za problémy se statikou si 
prý mohou lidé sami, neměli stavět u metra.
Na webu HPP11 jsme připravili návod (i pro 
SVJ a BD), jak sepsat připomínky k MPP. Díky 
připravované petici se bude možné též připo-
jit k připomínkám HPP11. 
  Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

 Připomínkujte prosím Metropolitní plán na MHMP dle svých požadavků do 26. 7. 2018!
Územní plán určuje, co může/nemůže být po-
staveno před Vašimi okny, a proto i jeho nová 
verze – Metropolitní plán (MP) by měl hájit 
Vaši pohodu bydlení, majetek, zeleň a neu-
přednostňovat developery před občany.
Bohužel předložený MP k připomínková-
ní umožňuje developerům zastavět neje-
nom stávající zelené plochy, ale i parky, kte-
ré byly dosud v plánu nezastavitelné. Nově 
jsou v MP parky vymezeny zastavitelnou 

plochou, která je dle stavebního zákona ur-
čena k zastavění, což je nepřijatelné.
Zkontrolujete si prosím ve svém okolí pod-
lažnost a maximální zastavitelnost trans-
formačních a rozvojových ploch. Za zásad-
ní považuji rozporovat i nově stanovenou 
podlažnost v stabilizovaném území, kte-
rá v rozporu s dnešní skutečností dosahu-
je v mnohých lokalitách až nově navrhova-
ných absurdních 21 pater. Navíc je zapotřebí 

účinně chránit stávající veřejné plochy v sta-
bilizovaném území, typicky mezi bloky stáva-
jící zástavby. 
Připomínky může podat veřejnost jako vlast-
ník, nájemce, spolek. Pokud se více subjek-
tů domluví na společných požadavcích, tím 
lépe. Poradí Vám Arnika na stránkách zme-
nyprahy, Úřad MČ, zastupitelé. Hajme svá 
občanská práva.
  RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

 Zvolíme zastupitele, nebo antizastupitele
Volby se uskuteční 5. a 6. října. Rada předloži-
la návrh: počet zastupitelů 45 v jednom obvo-
dě. Ze 7 politických stran a hnutí v zastupitel-
stvu hlasovalo pro 6, návrh byl přijat. Hnutí pro 
Prahu 11 (HPP11) bylo proti, pokračuje v politi-
ce negace, jako odvetě za odvolání svých členů 
z rady po dvouletém nekompetentním vládnutí 
na P11. HPP11 se snaží o komplikování průbě-
hu jednání zastupitelstev, dokládají to doplňující 

návrhy na dubnovém zastupitelstvu, k 52 bo-
dům navrhli dalších 34. Což o to, s řadou bodů 
by se dalo i souhlasit, nesměly by však být pro-
špikovány urážlivými komentáři na radu, ostat-
ní politické strany a jejich členy. Odpuzující vý-
roky na místostarostu Lepše a radního Říčaře 
o „mladých aparátčících“ (Štyler) a „floutcích“ (se-
nátor Kos), kteří byli zvoleni předsedy celopraž-
ských organizací TOP a ANO, se zcela vymykají 

slušnému chování a respektu nejen k nim, ale 
i členům jejich organizací. Do voleb musí zastu-
pitelé projednat řadu bodů, které byly odloženy 
a uvolnit dotace pro školy, kulturu, sport či po-
třebné rekonstrukce. Odpovědnost leží na všech 
bez rozdílu, zda jsou v opozici, či koalici. HPP11 
škodí svými antipostoji nejen sama sobě, ale 
i občanům Jižního Města.
  Ing. Jiří Semela, KSČM

 Jižní Město – náš domov se přidalo k akci „Ukliďme Česko“
V sobotu 7. dubna zorganizovali zastupitelé 
a členové Jižní Město – náš domov (JMND) 
v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme 
Česko“ úklid Centrálního parku a okolí na 
Opatově a na Hájích. Akce se zúčastni-
lo více než 100 dobrovolníků. Odpadků se 

sebralo tolik, že to zaplnilo 2 nákladní vozy. 
Zarážející není pouze množství odpadu, ale 
i množství použitých stříkaček a jehel po nar-
komanech. Na sběr a likvidaci tohoto infekč-
ního odpadu byla volána 7x městská policie. 
Tímto bychom jménem organizátorů chtěli 

poděkovat občanům, kterým není lhostejné 
prostředí, v kterém žijí, a zúčastnili se této 
akce. Byli jste úžasní. Společně jsme doká-
zali alespoň trochu zvelebit naši Prahu 11. 
Děkujeme. 
   Klub Jižní Město – náš domov

 Sandra hoří
4. 6. 2018 opět hořela auta před ubytov-
nou Sandra. Vraky z předchozích požárů ješ-
tě nebyly odtaženy a jsou tu další. Takový 
Jihoměstský Bronx. Radní měli čtyři roky na 
řešení situace. Neudělali nic, ale slibují, jak to 
po volbách vyřeší. Možná se to vyřeší samo, 
až obyvatelé Sandry zapálí samotnou uby-
tovnu. Sandra je názorný obrázek fungování 
současné radnice.  Bydlím v těsném soused-
ství a stav je dlouhodobě neutěšený. Opilí 

obyvatelé Sandry se potloukají večerem 
a baví se velmi svérázným způsobem. Již 
před 4 lety byl na stole projekt rekonstruk-
ce Sandry na tolik žádané malé byty. Teď ob-
jevili radní Ameriku a vzpomněli si na něj. To 
samé je problém parkování. Opět se nic ne-
řeší a aut každým rokem přibývá. Zase se 
spoléhá, že to nějak dopadne. Chybí koncep-
ce, jak bytové politiky, tak parkování. Radní 
berou čtvrtým rokem plat a nic kloudného 

nepředložili. Hledají se jen důvody, proč to 
nejde, a ne řešení. V jiných městských čás-
tech mají koncepce a parkování pro občany 
řeší. Auta přespolních se stahují na Jižňák 
a vraky plní naše ulice. Doufám, že před-
ní místa kandidátek politických stran zaplní 
noví lidé, co budou problémy skutečně řešit, 
a ne jen recyklované staré tváře. Krásné pro-
žití dovolené přeje 
  Josef Belaník, ČSSD
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 Jižní Město – náš domov přeje krásné prázdniny
Vážení občané, je na každém z vás, abys-
te si udělali obrázek o dění na Jižním Městě, 
ale uznávám, že pro člověka, který se o politi-
ku nezajímá pravidelně, je situace opravdu ne-
přehledná. My z JMND chceme jít svou vlastní 
cestou, být pozitivní a dělat něco užitečného 
pro lidi. Z tohoto důvodu vždy podporujeme na 
zastupitelstvu body, které znamenají prospěch 
pro obyvatele JM. Pravidelně  organizujeme 

úklidy JM. V minulých dnech jste nás mohli po-
tkat v ulicích, když jsme přáli k svátku našim 
maminkám. V parku U Chodovské tvrze nebo 
v Kunratickém lese jsme ke Dni dětí vytvořili 
program pro naše nejmenší. Děti si zasoutěži-
ly, opekly buřtíka a rodiče si mohli odpočinout. 
A protože jsme chtěli být spravedliví, oslavi-
li jsme Na Pavlovíně i svátek otců, kde jsme 
vytvořili program nejen pro tatínky, ale i pro 

jejich manželky a děti. Za tyto akce se nám od 
vás, občanů JM, dostalo poděkování, za což 
děkujeme i my vám, protože je to povzbuzení 
do naší další práce i ujištění, že jdeme správ-
ným směrem. Závěrem mi dovolte, abych vám 
i vašim dětem popřál, abyste si užili prázdni-
ny i dovolené a společně jsme se setkali v září 
u dalších našich společných akcí. 
  Petr Sýkora, JM-ND

 Proč rozvíjet obecní bydlení?
Jaký může být život člověka, který největší 
část výdělku utratí za nájem a se strachem 
sleduje další prudký růst nákladů na bydlení?
Jedním z řešení je, aby obec byla vlastníkem 
dostatečného množství bytů. Díky městským 
bytům dosáhnou na vlastní bydlení i lidé, kte-
ří dnes byt hledají velmi těžko a často i po tři-
cítce využívají společné bydlení s přáteli nebo 
i úplně neznámými lidmi, protože nájem sami 

nejsou schopni zaplatit. Stejně tak měst-
ské byty pomáhají seniorům, zdravotně po-
stiženým a mnohdy fungují jako jeden z be-
nefitů pro pedagogy, policisty a zdravotníky. 
Přitom je to nedávno, kdy jsme přesvědčo-
vali ostatní zastupitele na Praze 11, že nové 
byty na Opatově neprodávejme. A dále pře-
svědčujeme, aby alespoň část bytů byla pro-
najímána za přiměřené nájemné právě jako 

benefit pro učitele a mladé občany z Prahy 11. 
Pronajímání bytů je také pro městskou poklad-
nu zdrojem pravidelného příjmu, ze kterého 
lze financovat výstavbu nových bytů a údrž-
bu těch stávajících. Proto ČSSD podporuje na-
výšení obecního bytového fondu před velký-
mi komerčními projekty, které nabízejí byty, na 
něž lidé těžko dosáhnou. 
  Ing. Petr Štefek, ČSSD

 Jižním Městem obchází strašidlo NIMBY
Jde o zkratku názvu v demokratických zemích 
rozšířeného efektu „Not In My Back Yard“, tj. 
česky „Ne na mém dvorku“. 
Charakterizuje postoje lidí, kteří odmítají, aby 
nějaká obecně prospěšná, nebo dokonce ne-
zbytná stavba byla nablízku jejich domova, 
tedy v našem pojetí „je to pěkné, ale stavte 
si to někde jinde“. Jde o pojmenování emocio- 
nálních, ale hlavně negativních reakcí na ja-
kýkoliv investorsko-developerský záměr, ať 

se jedná o zdravotnické zařízení, bytovou vý-
stavbu, komerční objekty, či parkovací domy. 
S touto reakcí obyvatel pracují různé subjek-
ty, u nás je to především HPP 11, které na 
této taktice založilo celou volební strategii, při-
čemž se za svatým bojem skrývají různé lokální 
egoismy. Exemplárním příkladem je dostavba 
Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu 
Prahy – stavba 511. HPP11 vadí u navrhova-
né trasy 511 300metrová vzdálenost vilek od 

části křižovatky u Běchovic a na druhé straně 
je cca 10x menší vzdálenost panelových domů 
od kapacitní komunikace na Spořilově nechává 
klidnými. Netvrdím, že všechny investiční zá-
měry jsou přínosné, ale každý systém potře-
buje pro zdárný rozvoj a řešení problémů umě-
řenou obnovu, a ne zaškrcenou modernizaci, 
z čehož také vyplývá, že absolutní negace není 
program.
  Ing. Stanislav Urbánek, CSc., TOP 09

 Metropolitní plán Prahy (MPP) 
Všude čteme, že v Praze je kritický nedo-
statek bytů, že populace stárne, a proto se 
musí stavět, nejlépe všude a hned. Tato me-
diální masáž bude zmanipulovaná aktéry, 
kteří si od stavebního boomu slibují, že si sil-
ně namastí kapsy. Přiměřená výstavba je jis-
tě prospěšná. Chceme ale stavět hystericky, 
bez ohledu na kvalitu bydlení a zdraví stáva-
jících obyvatel, na úkor zeleně, areálů škol, 
veřejných parkovišť a zahuštění dopravy? 

MPP navrhuje zastavění míst, která k tomu 
poskytnou sebemenší šanci. Mega výstav-
ba se plánuje na Opatově a u dalších sta-
nic metra, na Chodovci, Na Jelenách, podél 
Opatovské, Hviezdoslavovy a Ryšavého ul. 
Vždyť MPP plán počítá se zvýšením populace 
v Praze o 600 000 lidí (na P11 o 42 700 ob. 
a 44 300 pracovníků)! Celé Brno a Hradec 
Králové se mají nastěhovat do Prahy? Kde 
se tito noví obyvatelé vezmou? Vždyť v ČR 

porodnost stagnuje. A bude v tom betonu 
chtít někdo ještě bydlet? Nejhlasitěji pro-
ti MPP vystupují spolky Arnika a AutoMat, 
tak jim zastupitelé magistrátu za ODS, TOP 
a ANO (vč. O. Prokopa z P11) zamítli žá-
dosti o granty. Protože se jednalo o veřej-
ně prospěšné projekty, na omezenost našich 
zástupců nakonec doplatíme všichni. Více 
k MPP na webu HPP11.
  RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

 Radnice odmítá řešit kamiony a znečištěné ovzduší
Na Jižním Městě rok od roku narůstá do-
prava, která přispívá ke znečištění ovzduší. 
Přesto stávající vedení radnice podporuje 
velké stavební záměry - další zdroje dopra-
vy. Enormní dopravní nárůst lze očekávat 
např. na Opatově, kde je plánováno naddi-
menzované P+R a obří administrativní cent-
rum Nový Opatov. 
Magistrát vytrvale usiluje o vybudování kři-
žovatky exit 4 na dálnici D1 mezi Kateřinkami 

a Újezdem a návazné vybudování Vestecké 
spojky k Milíčovu. Na jejich realizaci čekají 
majitelé pozemků, kteří v daném území plá-
nují obří komerční zónu o rozloze 300 ha. 
Vedení P11 rezignovalo na aktivní řeše-
ní problémů týkajících se zdraví a životní-
ho prostředí občanů. HPP11 nehodlá čekat, 
až kamiony z P11 odvede Pražský okruh. 
Hodláme aktivně jednat s magistrátem 
o omezení průjezdu kamionů z překladiště 

Metrans ulicemi Výstavní a Mírového hnu-
tí. Jeden kamion emisně vydá za 50 aut. 
Hodláme rozšířit monitoring ovzduší na P11 
– do nadlimitně znečištěného území nelze 
umístit stavby, které by stav dále zhoršily. 
Návrh na rozšíření monitoringu byl radními 
opakovaně odmítnut. Jde o nepochopení zá-
važnosti problému, nebo úmysl? Kryjí tak 
radní developerský boom na Jižním Městě? 
  Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

 U zastupitelů rozhodují činy
Pomohou podzimní komunální volby k racionál-
nějšímu chování zastupitelů na Praze 11? Měly 
by! Voliči znovu rozdají 45 mandátů a bude zá-
ležet na jejich šťastné ruce, do jaké míry dojde 
i k obměně zastupitelů a kolik nových osob-
ností se objeví. Před minulými volbami v roce 
2014 bylo některými zvlášť vnímavými občany 
z Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) podáno trest-
ní oznámení na 39 zastupitelů z MČ P11, kte-
ré s patřičnou palermovsko mediální kampaní 

ovlivnilo průběh i výsledky voleb. Nutno po-
dotknout, že policie dodnes po čtyřech letech 
usilovné práce případ neuzavřela. Dvouletá 
vláda rady sektářského HPP11 se moc neo-
svědčila, mnoho věcí naslibovala, mnoho lidí 
vyměnila, s mnohými se nepohodla, zbyl po ní 
„Kříž na Chodovském hřbitově“ s kontroverz-
ní jmenovkou. Ve vzpomínkách máme i snahu 
o „Odtržení Jižního Města od Prahy“. A také 
zůstalo několik soudních sporů.

Co vše pálí občany Jižního Města, se pozná 
až ze slibů daných ve volební kampani. Zda to 
jsou modré parkovací zóny, parkovací domy, 
průjezdy kamionů přes JM, městský okruh 
511, hustota dopravy či výstavba sportovních 
hal nebo výstavba bytového domu Benkova 
a jsou jistě i mnohá další témata.
Výsledky letošní volby vyhodnotíme až v roce 
2022.
  Vojtěch Bayer, KSČM
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

Široká nabídka masa, uzenin a masných 
výrobků z vlastní výrobny.

Z nabídky pro vás vybíráme

Vepřové špičky z boku 
54,90 Kč/kg

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Otevírací doba: 
pondělí až pátek 7:00–18:00 hodin

Akční nabídku pro vás připravujeme 
každých 14 dnů. 

Přejeme všem našim  
zákazníkům krásné léto  
a pohodové prázdniny!

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018

I naše síť potřebuje
v létě regeneraci
549 kilometrů naší sítě dodává teplo 225 tisícům domácností, 
desítkám škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov 
a průmyslových objektů po celé metropoli. Abychom vám mohli 
po celý rok zajistit maximální pohodu a pohodlí, teplovodní síť 
kontrolujeme pravidelně v letních měsících. Předejdeme tak 
nepříjemným poruchám v zimním období, které si bez vyhřátého 
domova a teplé koupele neumíme představit. Je to jako 
s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, 
nebo jako s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a vůbec 
všemu, na čem vám záleží. Jedině díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat 
také individuální odstávky. O přesných termínech včas informujeme konkrétní 
smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Košík 18. – 20. 7.

Chodovec 18. – 20. 7.

Háje, Litochleby, Opatov, Chodov 18. – 20. 7.

Cely rok s Vámi

odstavka_PT_92x130_PH11.indd   1 14.05.18   18:29
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Dřevěná 
podlaha 
s montáží

✓
✓

podložka

dřevěná podlaha lak

✓ ✓obvodová lišta montáž

JEN ZA 
860,-/m2 
bez DPH

Jasan

Dub

Buk

PODLAHOVÉ STUDIO: NUSELSKÁ 532/108, 
PRAHA 4 - MICHLE, TEL.: +420 272 659 135

www.proparket.cz
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Hledáme pracovníky se zájmem  
o poctivou práci do výroby do trvalého  

pracovního poměru v oboru  
výroby nerezového nábytku 

Předcházející zkušenosti ze stejného  
(zámečník, chlaďař, svařeč) nebo  

příbuzného (např. truhlář, elektrikář)  
oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově 
dostupné linkami MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování 
nadprůměrná mzda + bonusy 

Nástup ihned nebo dle dohody
Kontakt: e-mail skorpa@nerez-skorpa.cz  

nebo telefon +420 602 653 157

www.nerez-skorpa.cz
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Rezidence ALBA – byty nyní se slevou od 100 000 Kč na parking
Nový bytový projekt Rezidence ALBA vyroste na rohu ulice Benkova nedaleko 
Chodovské tvrzi. Nabídne krásné bydlení v lokalitě, která vyniká vysokou občanskou 
vybaveností, ale zároveň nabízí místo pro klidný život. Byty v dispozicích 2+kk až 
4+kk, které zaujmou vysokým standardem, se nyní prodávají s akční slevou na 
parking od 100 000 Kč. Pro více informací volejte makléři.

Inzerce 29
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CESTOVNÍ AGENTURA NUBIS.CZ – Metro C – Háje, vedle Alberta 
Po–Ne 9:00–20:00 • www.nubis.cz • Tel: 777 755 714, 222 365 747

LÉTO 2018 – LAST MINUTE NABÍDKY
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří

NUBIS-92x30.indd   42 4/12/18   8:18 AM

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • Diagnostika 
• Opravy bouraček jednání s pojišťovnou • Pneuservis

Mobil: 731 208 823, 272 937 482  Praha 11 – Zakouřilova 142 
www.auto-vranek.cz

Ubytování – pronájem apartmánu
Praha 4 - Chodov Dunovského 609, Tel.: 606 907 032 

BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt v Praze 
11 a v nejbližším okolí jako bu-
doucí investici pro moje děti. Ne-
vadí i právně komplikované případy. 
Výkup bytu i s věcným břemenem 
na dožití možný. Děkuji za nabídku, 
tel.: 777 211 671

• Hledám jakýkoliv byt na Jižním 
Městě ke koupi jako investiční příleži-
tost. Mám hotovost, jsem soukromý 
zájemce. Tel: 704 371 112

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatiza-
ci. Přijďte se s námi ZDARMA po-
radit do našich kanceláří: Krejnická 
2021/1 a Opatovská 1753/12 
na tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: 
info@jihomestskereality.cz

• Koupím chatu, chalupu do 50 km 
od Prahy, v dobrém i špatném 
stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 
777 211 671

• Hledám ke koupi byt 3+kk a vět-
ší v Praze 11. Družstevní nebo OV. 
Původní stav nevadí. RK prosím ne-
volejte. Tel.: 721 606 214

• Hledám menší byt do 14 tisíc 
nebo větší do 20 tisíc jen pro 2 oso-
by - pár. Ideálně dlouhodobě, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum 
do 40 minut max. RK nevolat. Děku-
ji. 605 845 088

• Koupím menší byt na Jižním 
Městě o velikosti 1+kk až 2+kk. 
Družstevní nebo osobní vlast-
nictví. Nabídněte prosím na tel.: 
723 410 514

• HLOUŠEK REALITY Realitní 
centrum Jižní Město hledá pro 
své klienty byty k prodeji a výměně 
v Praze 11 a okolí. Využijte našich 
dlouhodobých zkušeností a možnos-
tí. Jsme ryze česká realitní kancelář, 
člen ARK ČR. Máme databázi zájem-
ců, zavedený realitní i právní servis. 
Nabízíme poradenství a odhady 
cen bytů. Vestibul metra Opatov, 
tel.: 272 927 497, 732 237 741,  
www.hlousekreality.cz

• Jako rodinnou investici koupím 
dva byty v Praze a okolí. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Plat-
ba hotově, pomůžu vyplatit dluh. 
Tel.: 608 661 664

SLUŽBY
• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, 
MZDY, DPH. ZASTUPOVÁNÍ 
NA ÚŘADECH. TEL.: 604 618 298, 
222 364 018, 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.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, 
obklad, dlažby. Malířské a bourací 
práce, odvoz suti. Rekonstrukce ja-
der, domky, nebyt. prostor. Rozum-
né ceny. Tel.: 603 538 738, e-mail:  
marti.dvorak@centrum.cz

• Nabízíme strojové čištění ko-
berců a čalounění, mytí oken. 
Zkušenost, kvalita, osobní přístup. 
Tel.: 773 540 170, e-mail: info@dbuk-
lid.cz

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

• !! Odvoz starého nábytku na sklád-
ku. Stěhování všeho druhu. Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Na-
ložíme a odvezeme cokoliv. Vše za ro-
zumnou cenu. Volejte: 773 484 056

• OPRAVA ELEKTRONIKY – TV, vi-
deo, DVD, hifi věže, počítače, PC mo-
nitory, videokamery. Rozumné ceny. 
AVC – SERVIS, tel.: 222 361 720, 
602 390 630.

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ 
– 480 Kč/AUTO. Pevná konečná 
cena bez poplatků za čekání a ná- 
stup, max. 4 pasažéři, snadné ob-
jednávání, spolehlivost. www.mr-
transfer.cz, tel.: 603 431 716, 608 
553 080

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: Roz-
vody vody a instalace. Baterie, WC, 
odpady, topení. Rekonstrukce roz-
vodů. Kvalitně, levně, se zárukou. 
VČETNĚ VÍKENDŮ. Instalace, připo-
jení myček, praček. Tel.: 602 377 
213

• Malířské práce, štukování stěn 
i stropů, stěrkování, lakýrnické 
práce. Tel.: 606 227 390, e-mail: 
jsaifrt@seznam.cz

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

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN. 
Opravy i rekonstrukce, světla, zásu-
vky, jističe, dotažení spojů, vedení el-
ektřiny k novým kuchyním, zasekání 
i v lištách. Tel.: 604 516 344, www.
elektrikarerben.cz

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

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazní-
ka, instalace Wi-Fi, internetu, note-
booků, výuka s trpělivým učitelem. 
Doprava zdarma. M: 604 806 516 
(i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz

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

• 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

• KADEŘNICTVÍ A KOSMETI-
KA NOVĚ OTEVŘENÉ. Po+st 
10–18, út+čt 12–19, pá 8–15 
hod. Štichova 652, P-4 Háje. Tel.: 
723 257 231

• NOVÉ SKLEPNÍ KÓJE: Jsme fir-
ma zabývající se rekonstrukcí ne-
bytových prostor, hlavně sklepních 
kójí. www.rek-bachr.cz Tel.: 732 
359 883

• Rekonstrukce bytů, domů, ne-
byt. prostor. Malířské, bourací 
práce, štukování, obklad, dlažba. 
Elektroinstalace, instalatérství. Tel.: 
775 690 435, e-mail: peta.sitner@
gmail.com

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE 
TV, satelitu, set-top boxu, DVD, 
radiomagnetofonu. Servis malých 
domácích elektrospotřebičů. M: 739 
049 499, krizjiri@volny.cz

• Suchá pedikúra a manikúra, 
šetrné ošetření vhodné pro diabetes, 
zarostlé nehty, mykózu, zakončené 
lehkou reflexní masáží. Tel.: 777 685 
639, Kupeckého 4, Praha 11 Háje

• Nabízím vypracování požárně 
bezpečnostního řešení stavby, DZP, 
POSUZO a dalších dokumentací PO. 
E-mail: ivansyrovatka@seznam.cz, tel.: 
606 204 742 

• Prázdninové týdenní jazykové 
kurzy: 9.–13. 7. 2O18 Angličtina pro 
mírně pokročilé, 16.–2O. 7. 2O18 
Angličtina pro středně pokročilé, 23.–
27. 7. 2O18 Angličtina pro pokročilé 
3O. 7. – 3. 8. 2O18 Španělština pro 
mírně pokročilé, 6.–1O. 8. 2O18 
Čeština a literatura. Další kurzy se 
připravují. Určeno především pro 
žáky 2. stupně zákl. škol a studen-
ty SŠ, ostatní zájemci jsou vítáni. 
Výuka začíná v 9 hod. Cena kurzu 
činí 3 OOO Kč. Místo konání kurzu: 
Chodov, Kaplanova 2252/8, přib-
ližně 8 min. od metra. E-mail: info@
gcratolest.cz Tel.: 777 191 534, 731 
781 243, 

• Instalatérské práce, rozvody ply- 
nu, vody, odpadů. Připo-
jení plynových spotřebičů. Tel.: 
603 554 550, e-mail: horyna1960@
seznam.cz

• Firma zabývající se kompletní re-
konstrukcí bytových a nebytových 
prostor. Provádíme rekonstr. bytů, 
bytových jader, kanceláří. Tel.: 732 359 
883, www. rek-bachr.cz. 

• Nabízíme vedení učetnictví pro 
právnické a fyzické osoby. Vedení 
daňové evidence a zpracování mezd 
a mzdové učetnictví. Tel.: 731 781 243, 
777 191 534, info@gcratolest.cz

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
Zuzana Šemlová – opravy, úpra-
vy oděvů a bytového textilu. 
Zdiměřická 1446, Praha – Jižní Měs-
to. Otevřeno po - čt 10:00–18:00, 
pá 10:00–15:00. Tel.: 734 487 143

• Instalatérské práce – výměny 
a  opravy baterií, WC, připojení 
praček, myček. Tel.: 737 384 001

• Snadná výměna záclon – 
spouštěcí garnýže, žaluzie, rolety, sítě 
proti hmyzu, montáže, opravy. Volejte: 
222 351 996, 602 371 996. E-mail:  
vlkpavel@sendme.cz.

PRÁCE
• SPECIALISTA/SPECIALISTKA 
MAR KETINGU Regionální vydava-
telství přijme specialistu marketingu 
pro rozvoj firemních značek, komu-
nikaci s mediálními partnery, marke-
tingovou podporu obchodního oddě-
lení, plánování i realizování firemních 
kampaní. Nutná praxe a minimálně 
základy v grafických editorech. Svůj 
motivační dopis a životopis pošlete 
na nabor@regvyd.cz.

• GRAFIK Regionální vydavatelství 
přijme grafika (InDesign, Illustrator, 
Photoshop) na zkrácený úvazek 
na chráněné pracovní místo pro oso-
by se zdravotním postižením (OZP) 
v Praze 9. Svůj životopis a ukázku 
tvorby pošlete na nabor@regvyd.cz.

• Plastická chirurgie přijme sestru, 
nejlépe instrumentářku, na poloviční 
úvazek. Pracoviště Praha 11, v blíz-
kosti metra Háje. Tel.: 602 303 877, 
info@datom.cz

• Hledáme nové kolegy do týmu rea- 
litních poradců kanceláře JIHOMĚST-
SKÉ REALITY, starající se převážně 
o Jižní Město. Kontaktujte nás: 702 
156 305, info@jihomestskereality.cz

OSTATNÍ

• Hledám pána na placenou 
(120 Kč/hod.) občasnou práci spo-
jenou s údržbou domu či zahrady 
v Praze–Hájích. Samostatnost a ŘP 
je podmínkou. jan.kavka@seznam.cz

• Ordinace praktického lékaře 
Socrates medical, P4, poliklinika 
Hviezdoslavova 1600/6, 1. patro, 
přijímá k registraci nové pacienty. 
Smlouvy s pojišťovnami máme. Tel.: 
267 914 143

PRO INZERCI PROSÍM 
KONTAKTUJTE:
Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz
Plošná inzerce:

Tel. 739 300 390
klic@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:  
17. 8. 2018
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kultovní MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ
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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
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REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927  497ww w . HLOU SEKR EA LIT Y .c z

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM V E V ESTIBU LU STA NIC E ME T RA  “ C ” O PATO V

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET  T RADI C E V  PRAZ E 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRO D EJ VÝM ĚNU BY TŮKO UPI

REALITNÍ CENTRUM
J IŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www. HLOUSEKREALIT Y .cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET  TRADICE V PRAZE 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRODEJ VÝMĚNY BYTŮODHADY

16 LET  TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
originální finský bezrámový systém

Tvrzená bezpečnostní skla, zabroušená bez svislých rámů.
Zasklení nemění původní vzhled domu.

Skleněné tabule se odsouvají k boční stěně lodžie,
na kterou se přiklopí, což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Šetří teplo a peníze. Zabraňuje hluku, prachu, dešti, sněhu 
Umožňuje aktivně užívat lodžii či balkon od jara do zimy.
Montáže zasklení provádíme celoročně.

OPTIMI spol. s r.o., Dubečská 74/4, Praha 10
 602 477 874, 274 818 721 info@optimi.cz

www.optimi.cz největší výrobce v ČR držitel Certifikátu kvality ISO 9001:2009
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občasná práce přes čas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
rozšiřuje svou působnost a hledá 

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!
Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 
a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné 
Obchodní zástupce, inzertní 

poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik
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Lékařka roku

www.medico.cz

Jižní Město 
náš domovwww.jmnd.cz

Přejeme Vám krásné prázdniny
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