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v nabídce také Allergodil
oční kapky 6 ml 109 Kč

k symptomatické léčbě sezónní
a celoroční alergické rinitidy

Allergodil® 10 ml nosní 
 sprej, roztok

léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje azelastin-hydrochlorid

129 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
175Kč175

t

kapesníky
dárek

SLEVA

NA DOPLATEK
věk do 15-ti let, nad 60 let

 *Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správně použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Nabídka platí pro držitele Klientské 
karty do 12. 6. 2016 do vyprodání zásob a v běžnou pracovní dobu. Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění pro pacienty starší 60- a mladší 15-ti let a pro všechny držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu až 25 %. 
Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Více informací v lékárně a na www.medifin.eu

Poliklinika Šustova   Poliklinika Opatovská   Pobočka Majerského

obsahuje špičkový kolagen nové generace
pro klouby, vazy, šlachy a chrupavky

Cemio 
60 kapslíKamzík® 

doplněk stravy

329 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
389 Kč389

rychlý a účinný gel proti bolesti pohybového apa-
rátu, citelná úleva do několika minut od aplikace

Aulin® gel 50 g gel

léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje nimesulid

99 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
149Kč149

SLEVA

NA DOPLATEK
25

věk od 16-ti do 59-ti let

Jarní
nabídka

PPoliklinika ŠustovaPoliklinika Šustova   

proti alergiím, ke zmírnění nosních a očních
příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky

Analergin® 30 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje cetirizin-dihydrochlorid

85 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
99Kč99

v nabídce také
Frontline Combo Spot-on
Dog M-XL, Spot-On Cat

určeno k léčbě a prevenci proti napadení blecha-
mi, klíšťaty a všenkami pro psa od 2 do 10 kg

Frontline Combo®

Spot-on Dog S 0,67 ml roztok

veterinární péče

175 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
205 Kč205

veterinární péčp e

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje ibuprofen

v nabídce také Apo-Ibuprofen 
400 mg 30 tablet 39 Kč109 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
129 Kč129

uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů i menstruační 
bolesti, snižuje horečku a tlumí projevy zánětu

Apo-Ibuprofen 400 mg 100 tablet



3Úvodem

Drazí přátelé,

jistě se mnou budete souhlasit, že kve-

toucí sakury na Jižním Městě jsou jed-

ním z nejvýraznějších symbolů jara, buj-

ného období, kdy se život hlásí o slovo 

ohromujícím způsobem. Všechno kve-

te, stromy se oblékají do svěží zeleně, 

otepluje se a  prodlužuje se den. Zís-

káváme tak více času, který můžeme 

trávit v přírodě, na hřištích nebo spor-

tovištích. Proto každý měsíc pro vás 

připravujeme zajímavý kulturní i  spor-

tovní program. Sestavujeme jej tak, aby 

si mohl vybrat opravdu každý. Nahléd-

něte tedy spolu se mnou do nabídky. 

Pro nejmenší chystáme na  1. června 

oslavu jejich mezinárodního svátku. 

Dětský den u  Chodovské tvrze začne 

v 15.00 hodin a přinese výtvarné dílny, 

divadélka a soutěže. 

Protože jsou pro nás důležité všechny 

generace obyvatel Jižního Města, ne-

zapomněli jsme ani na  seniory. Zahá-

jili jsme prodej vstupenek pro seniory 

na tradiční plavbu parníkem po Vltavě.  

V  květnu si připomeneme 71. výročí 

konce II. světové války. Zatímco loň-

ské jubilejní oslavy připomněly konec 

nejkrvavější etapy 20. století rekon-

strukcí bojů o chodovskou školu, letos 

se ponesou zejména v pietním duchu. 

Při této příležitosti pořádáme společ-

ně s farností sv. Františka z Assisi 5. 

května, který je v kalendáři významným 

dnem (Květnové povstání českého lidu), 

na Chodovském hřbitově od 17 hodin 

vzpomínkové setkání.

Nezbytnou součástí jarních měsíců jsou 

však také praktické záležitosti. Jistě 

jste zaznamenali zahájení pravidelného 

čištění komunikací a parkovišť na území 

Prahy 11 a první seč travnatých ploch. 

Diskutujeme nad návrhem pořídit regu-

lační plán území Opatov – Na Jelenách. 

Zatím se jedná o verzi, určenou k pro-

jednání s vlastníky pozemků  a staveb 

v  lokalitě. Na  názor se zeptáme také 

veřejnosti. Podrobnosti k  akci najde-

te uvnitř Klíče. Pokud nedostanete od-

povědi na všechny vaše dotazy, může-

te se přijít podívat na prezentaci plánu 

na  naše pravidelné setkání 4. května 

od 18.00 v ZŠ Campanus.

Dokončili jsme druhou a  poslední eta-

pu regenerace mateřské školy Janou-

chova. Naši nejmenší ji budou využívat 

od září. S podrobnostmi vás seznámí-

me v dalším vydání časopisu.

Váš starosta
Jiří Štyler

Propojení zástavby 
a okolní přírody je pro 
Jižní Město prioritou 
od jeho počátků

Premiérová Noc 
s Andersenem na ZŠ 
Mikulova

Skupina NEŘEŽ 
v KC Zahrada
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Drazí přátelé,

jistě se mnou budete souhlasit, že kve-

toucí sakury na Jižním Městě jsou jed

Kousek od „D jedničky“ je ukrytý zelený ráj

14

Průvodce přírodou 
Milíčovského lesa a okolí

7

Oldřich Kaiser a Dáša 
Vokatá zavítají do 
Chodovské tvrze

Florbalistky Herbadentu 
se opět zapojují 
do kampaně proti šikaně!

Házená patří k Jižnímu 
Městu přes čtyřicet let

24 2523



4 Zprávy z Rady MČ

Radnice Prahy 11: vznikne po odvolání 
místostarosty nová koalice v čele s HPP 11?

Bouřlivé zasedání uplynulého zastupitelstva Městská části 
Praha 11 vyvrcholilo odvoláním místostarosty za Hnutí pro 
Prahu 11 (HPP 11) Ladislava Kose. 

HPP 11 přitom představuje nejsilnější 

politický subjekt, jemuž dalo důvěru té-

měř 33 procent voličů. Zeptali jsme se 

proto na to, jak vidí situaci, starosty Jiří-

ho Štylera (HPP 11).

„V  minulosti bylo už provedeno něko-

lik kroků ze strany TOP 09 a ANO, kte-

ré se podle našeho názoru už neslučova-

ly s  koaliční smlouvou. Odvolání kolegy 

Kose z rady jsme pochopili jako ukonče-

ní koaliční smlouvy z jejich strany. Ostat-

ně nikdo vám neříká, s  jakou manželkou 

máte žít – a v tomto případě jde o per-

sonální záležitosti každého politického 

subjektu. HPP 11 také nekomentovalo, 

který jejich radní se nám líbí či nelíbí, če-

kali jsme, že podobně budou postupovat 

i naši koaliční partneři vůči nám.“

Panu Kosovi bylo vyčítáno, že změnil 

své postoje a  výhrad proti němu bylo 
velké množství…
„Takže výhrady, které proti němu zástup-

ci bývalých koaličních stran měli, byly jen 

zástupné a hlavně lehce vyvratitelné ar-

gumenty. Kolega Kos je stejný jako byl 

před volbami, stejný jako když byl v opo-

zici i  jako je dnes, hájí stejné principy. 

Zřejmě o  to právě šlo některým lidem 

z  koalice (nehovořím o opozici), kteří se 

po volbách změnili a začal jim jeho postoj 

vadit. Proto musel být vyautován.“

Už na  zastupitelstvu HPP 11 deklaro-
valo, že tento krok je koncem koalič-
ní smlouvy. Co to znamená pro občany 
Prahy 11?
„HPP 11 se chce chovat zodpovědně 

a správa Prahy 11 nesmí být narušena. 

Takže zůstávám, aby byl chod městské 

části zabezpečen.“

A když vás na dalším zastupitelstvu bý-
valí koaliční partneři s opozicí odvolají, 
co bude dál?
„Tak mne odvolají, všude deklaruji, že 

ani tak nejsem starostou jako spíš ma-

gistrátním purkrabím a vždy deklaruji, 

že jsem tím purkrabím od zastupitelstva 

k zastupitelstvu. Odvolají-li mne, tak mne 

odvolají, takový je politický život.“

Rozložení sil v Praze 11 těsně po 
volbách: 
 počet mandátů

• Hnutí pro Prahu 11: 18

• ODS:  3

• TOP 09:  5

• ANO:  9

• KSČM:  3

• ČSSD:  4

• Jižní Město Náš domov: 3

Počet zastupitelů: 45.

Rozhovor byl otištěn ve vydání 06/2016 

v čtrnáctideníku Naše Praha 4, 

se souhlasem autora nyní v Klíči č. 5.

Dubnové zprávy z Rady

Pořízení regulačního plánu území 
Opatov – Na Jelenách
Rada městské části Praha 11 na  jedná-

ní dne 19. 04. 2016 odsouhlasila ná-

vrh podnětu na pořízení regulačního plá-

nu území Opatov – Na  Jelenách. Jedná 

se o  interní verzi určenou k  projednání 

s vlastníky pozemků a staveb v území ře-

šeném regulačním plánem a s veřejností. 

Výsledkem procesu by mělo být schvá-

lení podnětu Zastupitelstvem městské 

části Praha 11 na jednání dne 9. 6. 2016 

a  jeho následné zaslání pořizovateli 

územně plánovací dokumentace na úze-

mí hl. m. Prahy – MHMP, odboru územ-

ního rozvoje, který bude ve věci dále po-

stupovat dle stavebního zákona. Záměr 

pořízení regulačního plánu schválilo ZMČ 

Praha 11 dne 12. 11. 2015.

Podrobnosti na straně 5.

Podporujeme Volejbalovou školu
Rada MČ Praha 11 souhlasila dne 11. 

4. 2016 s  poskytnutím mimořádné do-

tace z  oddílu 34 (tělovýchova a  zájmo-

vá činnost) subjektu Sportovní klub Vo-

lejbalové školy Praha ve výši 230 000 Kč 

na  činnost klubu v  roce 2016. Finanční 

prostředky budou použity na úhradu ná-

jemného za  nově nasmlouvané trénin-

kové hodiny, odměny trenérům, opravy 

tréninkového zařízení, nebo na nákup ma-

teriálního vybavení a  tréninkových pro-

středků. I tyto prostředky bude schvalo-

vat Zastupitelstvo MČ Praha 11.

Polyfunkční objekt Offi  ce point Chodov 
– stavět se nebude
Odbor územního rozvoje obdržel dne 

8. 1. 2016 žádost o vyjádření k záměru 

„Polyfunkční objekt Offi  ce point Chodov“ 

na  pozemcích parc. č. 2184/2, 2182, 

2186 a  2185 v  k. ú. Chodov na  území 

mezi ulicemi U  nové dálnice a  Türkova. 

K  žádosti byla přiložena architektonická 

studie zpracovaná společností 4A archi-

tekti, s. r. o., v prosinci 2015. Záměrem 

stavebníka byla výstavba polyfunkčního 

objektu o 4 nadzemních a  jednom pod-

zemním podlaží. Parter byl navržen pro 

služby a ve vyšších podlažích byly navr-

ženy kanceláře a  krátkodobé ubytování. 

Objekt byl navržen ve tvaru kvádru o roz-

měrech 45 x 12 m a  s  výškou 13,4 m. 

Objekt měl být o  velikosti 766 m2 hru-

bé podlažní plochy pro podzemní část 

a  1800 m2 HPP pro 1. – 4. nadzem-

ní podlaží. V  důsledku předpokládaných 

stavebních prací bylo navrženo odstraně-

Setkání se starostou 
a vedením MČ Praha 11

Vážení obyvatelé Jižního Města. 
Jak už jsme avizovali 

v dubnovém vydání časopisu 
Klíč, květnové setkání 

se starostou a vedením radnice 
MČ Praha 11 se bude konat dne 

4. 5. 2016 od 18.00 
v ZŠ Campanus. 

Hlavním tématem bude pořízení 
regulačního plánu Opatov – 

Na Jelenách z podnětu 
MČ Praha 11.

Těšíme se na vaše dotazy

ání se starrání se star
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Pořízení regulačního plánu území Opatov – Na Jelenách

Zastupitelstvo MČ Praha 11 usnese-

ním č. 0002/11/Z/2015 ze dne 12. 11. 

2015 rozhodlo o  pořízení regulačního 

plánu území Opatov – Na Jelenách. 

Řešeným územím je území v okolí stani-

ce metra Opatov a Chilské ulice a v okolí 

kruhového objezdu Litochlebské náměs-

tí (lokalita Opatov) a  území vymezené 

ulicemi Roztylská, Na Jelenách a D1 (lo-

kalita Na Jelenách). Nedílnou součástí je 

i přilehlý páteřní systém komunikací. 

Hlavním důvodem, proč toto městská 

část činí, je, že se jedná o území s po-

tenciálním celoměstským významem 

s  dobrou dopravní přístupností a  s  ne-

dobudovaným městským centrem, 

v  němž jsou dlouhodobě navrhovány 

a plánovány nekoordinované a nesouro-

dé záměry s  možnými negativními do-

pady na území městské části, zejména 

z  hlediska životního prostředí. Účelem 

je pomocí regulačního plánu jako ná-

stroje územního plánování v  souladu 

s Územním plánem sídelního útvaru hl. 

m. Prahy tyto jevy odstranit a nastavit 

respektovaný řád a stabilitu pro všech-

ny aktéry, kteří se na  využívání tohoto 

území podílejí (vlastníci pozemků a sta-

veb, investoři, obyvatelé, orgány stát-

ní správy aj.). V rámci městské části byl 

zpracován návrh tzv. „podnětu na poří-

zení regulačního plánu“, jehož přílohou 

je i „návrh zadání regulačního plánu“, tj. 

„co má regulační plán řešit“. S návrhem 

podnětu se může veřejnost seznámit 

např. na  webových stránkách městské 

části, na vývěsce u stanice metra Háje 

nebo na odboru územního rozvoje, Oce-

líkova 672. Vlastníci pozemků a staveb 

v  řešeném území budou osloveni jed-

notlivě. Každý může k podnětu vyjádřit 

svůj námět, názor či připomínku v termí-

nu do 13. 5. 2016 prostřednictvím po-

datelny Úřadu městské části Praha 11, 

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 (písem-

ně, elektronicky). Vyjádření je třeba ad-

resovat odboru územního rozvoje, ozna-

čit ho slovy „Regulační plán Opatov 

– Na Jelenách“ a nezapomenout v něm 

uvést své jméno a  adresu. Po  zpraco-

vání připomínek bude upravený návrh 

podnětu předložen k  projednání Radě 

MČ Praha 11 a Zastupitelstvu MČ Pra-

ha 11, které by mělo schválit výslednou 

verzi podnětu. Tato bude zaslána Magis-

trátu hl. m. Prahy, odboru územního roz-

voje, jako pořizovateli územně plánova-

cí dokumentace na území hl. m. Prahy, 

který bude následně postupovat při po-

řízení regulačního plánu území Opatov – 

Na Jelenách podle postupu stanovené-

ho stavebním zákonem. 

V tomto procesu v průběhu projednává-

ní nejprve „zadání“ a následně „návrhu“ 

regulačního plánu bude mít možnost ve-

řejnost do procesu opakovaně vstoupit. 

V konečné fázi návrh regulačního plánu 

schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Ing. Arch. Miroslava Fišarová

vedoucí odboru územního rozvoje

ní veškeré stávající izolační zeleně. Záměr 

by též mohl negativně ovlivnit bezpeč-

nost a plynulost provozu v dané lokalitě 

a na křižovatce Türkova – U nové dálnice. 

Vedení radnice se záměrem nesouhlasilo. 

Dotace projektu MČ Praha 11 
na podporu integrace
MČ Praha 11 získala od Ministerstva vnit-

ra dotaci na projekt „Projekty obcí na pod-

poru integrace na  lokální úrovni v  roce 

2016“ ve výši 775 417 Kč. Cílovou skupi-

nou projektů jsou cizinci především z tře-

tích zemí (tj. zemí mimo EU) a většinová 

společnost v dané obci, městě či městské 

části. Ve  výjimečných případech mohou 

být součástí cílové skupiny také občané 

zemí EU a držitelé mezinárodní ochrany. 

Podnět na změnu Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy v lokalitě 
Roztyly
Městská část Praha 11 obdržela dne 3. 

3. 2016 podnět na pořízení změny Územ-

ního plánu sídelního útvaru hl. m. Pra-

hy na pozemcích parc. č. 3363, 3357/1 

(část) a 3357/2 v k. ú. Chodov z funkční 

plochy PS (sady, zahrady, vinice) na funkč-

ní plochu SV (všeobecně smíšenou), tj. 

z  území nezastavitelného na  zastavitel-

né. Pozemky se nacházejí v Kunratickém 

lese. Návrh změny byl odůvodněn potře-

bou výstavby 1–2 rodinných domů. Rada 

MČ měla na jednání dne 19. 4. 2016 ne-

jednotné stanovisko. Radní za HPP 11 se 

změnou územního plánu na Roztylech ne-

souhlasili „z důvodu ochrany tzv. nezasta-

vitelných ploch a  z  důvodu hájení zájmu 

veřejného nad zájmem individuálním“ (viz 

zápis z RMČ). Radní za TOP 09 a ANO ne-

souhlas nepodpořili, protože návrh pova-

žují za rozumný.

Dotace na nákup knih pro Místní 
lidovou knihovnu společnosti Kulturní 
Jižní Město, o. p. s.

RMČ Praha 11 schválila usnesením ze 

dne 22. 3. 2016 rozpočtové opatře-

ní č. 13/16 – zvýšení rozpočtu o  dota-

ci na  údržbu plastik a  Kulturnímu Jižní-

mu Městu, o. p. s., a na nákup knih pro 

Místní lidovou knihovnu. Navýšení roz-

počtu bylo provedeno na základě sděle-

ní MHMP. Nákup bude ještě schvalovat 

ZMČ. Částka dotace je 8 400 Kč.

  Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11 

Velká gratulace za skvělou reprezentaci 
patří fl orbalistům Chodova
Florbalisté Chodova zvítězili v  nedě-

li 17. 4. 2016 v superfi nále superligy 

v pražské O2 areně. Patří jim poděko-

vání za skvělou reprezentaci jihoměst-

ského sportu před více než 12 tisíci 

diváky. Chodov navázal na  vítězství 

v základní části a stal se teprve třetím 

klubem v historii, který dosáhl na zla-

to. Gratulace patří i fl orbalistkám Cho-

dova, které se také radují z  medaile 

ze superfi nále extraligy. V pražské O2 

areně se jim podařilo získat stříbro.

Návštěvní den 
Petra Jiravy a Jakuba Lepše

Tentokrát se na vás a vaše podněty bu-

deme těšit 26. 5. mezi 16.00 a 18.00, 
opět v našich kancelářích v sekci C rad-
nice Prahy 11 v Ocelíkově ulici. 

Ing. Petr Jirava, zástupce starosty

pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

ávštěvní d
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Hledáme kolegy 
do Střediska zeleně JMM, a. s.

Středisko zeleně Jihoměstské majetko-

vé, a. s. (MČ Praha 11) přijme brigádní-
ky na pomocné práce při údržbě veřej-

né zeleně a komunikací – sběr odpadu 

na veřejných plochách, úklid dětských 

hřišť, zametání a úklid chodníků. 

Jihoměstská majetková, a. s., dále při-
jme kolegy na hlavní pracovní poměr, 
kteří mají praxi v údržbě zeleně (seče, 

řezy). Nástup od 1. 5. 2016 nebo dle 

dohody. 

Kontakt: 7.00–15.30, pí. Seifertová, 

tel. 733 736 168, e-maily: seifertova@

jihomestska.cz, subertova@jihomest-

ska.cz nebo osobně na adrese Hráské-

ho 1902, Praha 11. 

edáme kole

Zprávy z životního prostředí a dopravy
Nový správce parku 
U Chodovské tvrze
Od  1. dubna 2016 má park nového 

správce, a  to v  rámci provozovny re-

staurace Mischel Catering, která od  1. 

3. 2016 působí v  budově Chodovská 

tvrz. Stejně jako předchozí správce, bude 

i tento zajišťovat odemykání a zamykání 

vstupních bran parku, bezplatné půjčová-

ní minigolfového a  discgolfového vyba-

vení, provoz a úklid minigolfového hřiště 

a  dohled nad dodržováním návštěvního 

řádu hřišť a parku. 

Noví správci sportovních hřišť 
Křejpského a K Jezeru
MČ Praha 11 zajišťuje od  1. 5. 2016 

správce na  sportovních hřištích Křejp-

ského a K Jezeru. Správci budou vyko-

návat zejména kontrolu veřejného po-

řádku, odemykání a  zamykání hřiště 

dle návštěvního řádu, průběžný úklid 

drobného odpadu, dohled nad provo-

zem, půjčování sportovního vybavení. 

MČ Praha 11 zároveň zajistila mecha-

nické a  ruční vyčištění povrchu hřiště 

K Jezeru.

Nová zábradlí ul. Modletická 
a ul. Mendelova, opravy laviček
Dlouhé roky čekali obyvatelé na  zábradlí 

před prodejnou ul. Mendelova. Dne 11. 4. 

byl dokončen červený nátěr, plánují se 

opravit ještě schody. Nové zábradlí potě-

ší i na schodišti ul. Modletická. Pokračují 

opravy laviček. Poděkování patří P. Zam-

bovi a  jeho kolegům ze Střediska zeleně 

JMM.

Zabezpečení vysokých herních sestav
Na devíti dětských hřištích se v dub-

nu zabezpečovaly vysoké herní sesta-

vy, a  to zejména v  místech, kde byl 

při vstupu na  klouzačku zároveň vol-

ný prostor pro lezeckou stěnu nebo 

požární tyč. Ve  výšce nad 2 metry 

tak hrozil pád při kumulaci více dětí 

(viz např. zranění na  DH Vidimova, r. 

2012, DH Klírova, r. 2015). Připravu-

jeme zároveň podnět na  změnu bez-

pečnostní normy ČSN EN 1176 týka-

jící se právě míst na vysokých herních 

sestavách s  možností kumulace dětí 

a hrozícího pádu.

Nové zábradlí ul. Modletická

Rozsáhlé zmlazení keřů, úpravy zeleně a zejména 
hloubkový úklid u metra Háje, dokončeno 12. 4. 2016

Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí

Průvodce je zaměřen na pražskou Přírodní památku Milíčovský les a rybníky. První 
z autorů, Petr Petřík, je profesí botanik a mj. autor aktuálního plánu péče pro 
přírodní památku. Tím je zřejmé, že po zoologickém doplnění druhého z autorů, 
Martina Šandery, průvodce postihuje komplexně přírodní součásti lokality. 

Následující odstavec je předmluvou prů-

vodce a nejlépe vystihuje, komu je bro-

žurka určena.

Jižní Město, tak jak je známe dnes, je pře-

vážně zastavěno panelovými domy, ale 

zároveň na  dosah krátké vycházky jsou 

zde cenné přírodní lokality. Jednou z ta-

kových lokalit je Milíčovský les a  okolí. 

Ucelená a pro veřejnost přístupná forma 

publikace však pro území Milíčovského 

lesa dosud chyběla, a proto jsme se roz-

hodli vyplnit bílé místo touto brožurou. 

Průvodce je určen všem zájemcům o pří-

rodu a doufáme, že si v něm budou listo-

vat i děti a mládež školou povinná, která 

je v oblasti Jižního Města velmi početná.

Samozřejmě nešlo na  32 stranách bro-

žurky podrobně popsat všechny skupi-

ny organismů a součásti přírody. Obsah 

průvodce nejlépe přiblíží názvy jednot-

livých kapitol: Proč to tu chráníme?, Co 

tu žije, Jakými změnami prošla zdejší pří-

roda, Jak chránit zdejší přírodu? a Pozo-

rujeme, zaznamenáváme. Poslední kapi-

tola je takovým stručným návodem, jak 

a co všechno lze pozorovat při návštěvě 

lokalit a jak a kam svá pozorování zazna-

menávat včetně možnosti užití mobilní 

aplikace. Na  závěr jsou uvedeny vzoro-
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PhDr. Šárka Zdeňková 
radní MČ Praha 11

životní prostředí 

a doprava

Hnutí pro Prahu 11

Jarní seče od konce března
V týdnu od 28. 3. začaly na území 

Prahy 11 první jarní seče travnatých 

ploch. MČ Praha 11 má ve správě 

cca 40 % veřejné zeleně. Pasport 

údržby zeleně najdete na webu 

www.praha11.cz v sekci Životní 

prostředí – Veřejná zeleň – 

Roztříštěnost údržby zeleně na území 

MČ Praha 11.

Ing. Petr Havel, 

vedoucí oddělení správy veřejné 

zeleně, OŽP ÚMČ Praha 11

če od konc

Dostavba Centrálního parku možná začne ještě letos
Centrální park mezi stanicemi metra 

Háje a Opatov je pro MČ Praha 11 vel-

kým majetkoprávním oříškem. Většina 

jeho plochy je v majetku Magistrátu hl. 

m. Prahy, zbytek je majetkově roztříštěn 

mezi několik restituentů. Plány na  jeho 

dostavbu se datují od konce devadesá-

tých let, stavební povolení bylo vydáno 

v  květnu 2002. Podle stavební doku-

mentace s  ofi ciálním názvem Centrální 

park Praha Jižní Město se má dokončit 

promenádní cesta, sadové úpravy, cyk-

lostezka. V  roce 2013 byla dokončena 

východní třetina území směrem k  me-

tru Háje. Posledních několik let neby-

la z  MHMP zaznamenána významnější 

aktivita směrem k dokončení úprav par-

ku. To by se ale mohlo brzy změnit, dne 

30. 3. 2016 proběhlo na MČ setkání se 

zástupcem investora a pokud bude vše 

dobře probíhat, práce by mohly začít 

ještě letos. 

Lokalita Vojtíškova vyhrála Rákosníčkovo hřiště!
Rodiče dětí z  MŠ Hroncova, jejich rodi-

ny a přátelé se pustili do soutěže o Rá-

kosníčkovo hřiště společnosti Lidl s tako-

vým nasazením, že nakonec vyhráli. Lidl 

Vojtíškova 1783/2 vyhrál s 4 687 hlasy 

před druhým umístěným Lidlem z  Pra-

hy 13 s 4 296 hlasy. MČ Praha 

11 s potěšením přivítala úspěch 

místních rodičů a  ve  spolupráci 

s  Lidlem a  zástupci rodičů při-

pravujeme místo pro první Rá-

kosníčkovo hřiště na  Jižním 

Městě. Hřiště by se mělo posta-

vit místo stávající asfaltové plochy cca 

250 metrů od Lidlu Vojtíškova v lokalitě 

Klírova v blízkosti mateřské školy. Plocha 

zčásti poslouží pro dětské hřiště a  dru-

há část projde povrchovou úpravou, aby 

mohl být zachován její sportovní účel, 

uvažujeme o dopravních motivech.

• S Rákosníčkovým hřištěm jsem se po-

prvé setkala asi před dvěma a půl lety 

v  Neratovicích. A  můj tehdy osmnácti-

měsíční syn si na  něm moc krásně vy-

hrál. Když se tedy o rok později soutěž 

opakovala, moc jsem si přála, aby jedno 

takové hřiště bylo i  tady u  nás 

na  sídlišti. Přes veškerou mou 

snahu ale měla na konci hlasová-

ní Praha 11 – Vojtíškova na kon-

tě jen několik málo desítek hla-

sů. A  o  rok později se situace 

bohužel opakovala. Letošní pří-

ležitost tak byla šancí, kterou bylo tře-

ba maximálně využít! A já už tentokrát 

přesně věděla, jak... 

Už v ten samý den, kdy se do hlasová-

ní zapojilo Sdružení rodičů při Mateř-

ské škole Hroncova, byla vidět změna. 

Bylo naprosto zjevné, že tady místní 

nové hřiště pro své děti opravdu chtějí! 

A možná i tak trochu potřebují – proto-

že u nás vždycky bývá dětí na hřišti víc 

než plno. Velký dík ale patří úplně všem, 

kteří si denně nebo byť i  jen jednou je-

dinkrát našli dvě minuty času, aby po-

slali svůj hlas. Ještě větší díky pak patří 

těm rodičům, kteří do hlasování zapojili 

i  svou rodinu, kolegy v  práci či známé. 

A také naší MŠ za pomoc a podporu.

Výsledných 4740 hlasů je krásnou ukáz-

kou toho, že když se lidé spojí pro dob-

rou věc, mohou uspět. A odměnou nám 

bude další bezpečné místo, kde si už i ty 

nejmenší děti mohou hezky pohrát ven-

ku na čerstvém vzduchu, tak jako jsme 

si kdysi hrávali my – Rákosníčkovo hřiš-

tě pro Prahu 11...

Ivana Hovorková, 

Jarníkova ul., Praha 11 

Nově opravené lavičky u DPS Blatenská

Nová klouzačka na DH Ledvinova, domeček DH Hlavatého 
a další nové herní prvky na 12 hřištích.

vé otázky a úkoly, jak si každý může za-

soutěžit, zpestřit si procházku do přírody 

a něco nového se dozvědět a naučit. Prů-

vodce přírodou Milíčovského lesa a okolí 

byl vydán v rámci projektu Vytvoření po-

můcek pro ekologickou výchovu a vzdě-

lávání (EVVO) na  příkladu přírodověd-

ně hodnotných lokalit na  Jižním Městě, 

který byl zařazen do Grantového progra-

mu v  oblasti životního prostředí Měst-

ské části Praha 11 pro rok 2015. V rámci 

zmíněného projektu proběhly i dvě exkur-

ze pro školy a jedna pro veřejnost (texto-

vě a obrazově zmíněno v časopisu Pulec, 

rok 2015, číslo 2 a 3 – viz www.herpe-

ta.cz). Tištěného Průvodce přírodou Mi-

líčovského lesa a okolí lze získat ZDAR-

MA na plánovaných pražských exkurzích 

HERPETA v roce 2016 nebo po předcho-

zí domluvě v úřední hodiny na úřadu MČ 

Praha 11: 

Ing. Radka Patzenhauerová, 

odbor životního prostředí, 

Úřad městské části Praha 11, 

Vidimova 1324, 149 41 Praha 415,

tel.: 267 902 331, 

patzenhauerovaR@praha11.cz. 

Elektronická verze v  pdf formátu je 

ke  stažení na  webu HERPETA, záložky 

Projekty, Milíčov.

RNDr. Martin Šandera, Ph.D. 

z organizace HERPETA
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Areál a tělocvičny ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1, Chodov

Sobota 14. Května 2016 od 14,00 – 18,00 hodin

Program pro děti, dospělé i seniory pro vás připravila FYZIOklinika 

a 5 dalších sportovních oddílů a organizací

FYZIOklinika

„Cvičení a protahování těla s profesionály“

www.fyzioklinika.cz

FC Háje

„Fotbal to je hra“

www.fc-haje.cz

Florbal Chodov

„Nejlepší fl orbal pro každého“

www.florbalchodov.cz

Sportujte 

a soutěžte o ceny 

na 6 stanovištích!

Taekwon-do ITF

„Bojové umění pro celou rodinu!“

www.taekwondo.cz

Svět koloběžek

„Vyzkoušejte jízdu na koloběžce, 

která je vhodná pro celou rodinu“

www.svetkolobezek.cz 

Dům dětí a mládeže Jižní Město

„Skládáme váš volný čas“

www.ddmjm.cz

FYZIOklinika

•  Fit & Core – kruhové cvičení s rychlým střídáním posilovacích cviků 

•  Fyzio & Yoga – cvičení některých asán, které stimulují aktivitu 

vnitřních orgánů a zvyšují rozsah páteře a kloubní pohyblivosti

•  Fyzio & Core – cvičení na aktivaci svalů hlubokého stabilizačního 

systému pro zdravou funkci vnitřních orgánů, kloubů a páteře

•  Flexi & Balance – kombinace balančního cvičení, protažení a asistova-

ného stretchingu s využitím váhy vlastního těla

•  Pilates – systém cvičení s vlastní vahou těla, kladoucí důraz na funkční 

propojení dechu s pohybem a precizní provedení cviku

FC Háje

•  Umíš „zidanovku“?

•  Chceš nastřílet nejvíce gólů?

•  Nebo naopak všechny střely pochytat?

•  Baví tě a chceš si zahrát fotbal?

Florbal Chodov

•  Vyzkoušení herních dovedností – střelba na brankáře i na terče, 

slalomy za doprovodu či rady zkušených hráčů a trenérů

•  Prezentace klubu – činnost klubu, podmínky členství, jak, kde a kdy se 

můžete přihlásit

Taekwon-do ITF

•  Ukázka taekwon-do ITF – exhibiční vystoupení 

•  Ukázka vzorové tréninkové lekce v Taekwon-do centru

•  Soutěže – kopnutí do pytle, zlomení cvičné destičky

Svět koloběžek

•  Vyzkoušejte jízdu na koloběžkách pro děti, dospělé i seniory

•  Soutěže v dovednostech  pro celou rodinu 

•  Kdo déle vydrží balancovat na stojící koloběžce? Děda nebo vnuk?

Dům dětí a mládeže Jižní Město

•  Parkúr neboli umění pohybu a přemístění přes různé překážky 

– ukázka a  možnost vyzkoušet si své schopnosti 

•  Skateboarding, badminton, překážková dráha – zkuste jednoduché tri-

ky na skateboardu, vyzkoušejte si badminton, zvládněte projít překáž-

kovou dráhou.

NABÍDKA AKTIVIT NA STANOVIŠTÍCH

Vyzkoušejte si část programu, který připravujeme pro Den plný pohybu 

v rámci zářijových oslav 40. výročí založení Jižního MěstaDNY 
   PRAHY 11

Organizuje:     Partner:  Za podpory: 

Fyzioklinika_inzerce A4_sportovni_den_TISK.indd   1 13.4.2016   15:58:13



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 23. 3. 2016 
SCHVALUJE:
  názvy nových ulic Nad Mlýnským rybní-

kem, Ke Splavu, Kocourkova, Nad Ryb-

níčkem, Mlynářova, Meandrová, Den-

drologická, Při Botiči,

  záměr stavby domu seniorů,

  úpravy rozpočtu k 03/2016,

  dodatek Sociálního fondu na rok 2016,

  vnitřní směrnici MŠ Formanská č. 1 „Li-

mity pro výběrová řízení na dodávku 

služeb a stavebních prací“,

  DÚR bytového domu CATHA I na po-

zemku parc. č. 214/4 za předem sta-

novených podmínek,

  fi nanční příspěvek ve výši 13 000 Kč 

na výlet seniorů.

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Starosta zve na kulturu a sport
Vážení spoluobčané, v  měsících květnu 

a červnu proběhne v Újezdu několik spor-

tovních a  kulturních akcí, na  které bych 

vás rád pozval. 

Dne 28. května od 13.00 hodin se usku-

teční již 9. ročník Májové veselice s  ká-

cením májky, která se tradičně pořádá 

na  újezdském náměstí. Proběhne draž-

ba pokácené májky a  vydražené peníze 

budou předány našemu sboru dobrovol-

ných hasičů a použity pro mladé hasiče. 

Jako každý rok je připraven bohatý kultur-

ní program pro děti a dospělé. Ve večer-

ních hodinách zahraje k tanci a poslechu 

Horváth Band. 

V  pátek 17. a  v  sobotu 18. června se 

uskuteční 3. ročník Pivních slavností, kte-

ré jsou spojené se sportovními utkáními 

na fotbalovém hřišti v Újezdu a kulturními 

akcemi v průběhu obou dnů.  

V  sobotu 18. června proběhne 15. roč-

ník fotbalového turnaje v  malé kopané 

s  názvem Holský PRD CUP Průhonice. 

Turnaje, který se letos potřetí odehraje 

na újezdském hřišti, se účastní 12 týmů, 

a to z Průhonic, Šeberova, Čestlic, Křeslic, 

Újezdu a z nedalekého okolí. 

Tentýž den je na programu 3. ročník volej-

balového turnaje žen. V případě zájmu se 

mohou týmy přihlásit na Úřadu MČ Pra-

ha-Újezd telefonicky (272 690 692) nebo 

e-mailem (info@praha-ujezd.cz).

Pivní slavnosti budou ukončeny večerní 

zábavou v pivním stanu a vyhlášením vý-

sledků obou turnajů.

Václav Drahorád, starosta

Vynášení Morany

V sobotu 22. března nastal čas vynést 

Moranu. Letošní vynášení jsme zpestřili 

soutěží o nejkrásnější jarní klobouk. Prů-

vod byl velice pestrý, cestou k brodu vy-

hrávala harmonika. Po zapálení a vhoze-

ní Morany do Botiče se jí z naší městské 

části moc nechtělo, ale nakonec odplava-

la, a tak doufáme, že jsme jaro přivola-

li. Za snahu si na újezdském náměstí děti 

opekly špekáčky a zahřály se čajem. Tři 

majitelé nejhezčích klobouků byli odmě-

něni dortem. Letošní akce se i přes nepří-

znivé počasí vydařila a budeme se těšit 

na krásné jarní měsíce.

Jana Draštíková, zástupkyně starosty

SK Újezd pořádá nábor dětí 

do fotbalového družstva
Fotbalový klub SK Újezd Praha 4 pořádá 

nábor dětí do svých mládežnických druž-

stev věkových kategorií 5 až 10 let. Při-

vítáme každou holku či kluka, kteří mají 

zájem s námi trénovat a bavit se. Všech-

na družstva vedou zkušení trenéři s  tre-

nérskými licencemi, disponujeme moder-

ním stadionem s  celoročním provozem 

a  skvělým zázemím. Šanci dostane kaž-

dý, nevybíráme děti podle talentu a již zís-

kaných dovedností. Od toho, abychom je 

něco naučili, jsme tu my. Rodiče platí jen 

300 Kč měsíčně, zbytek „výchovného“ je 

dotován z pokladny Sk Újezd za přispění 

městské části Praha – Újezd. První měsíc 

trénování je zdarma.

Nábor probíhá každé úterý od 17.00 ho-

din na našem hřišti.

Kontaktní osoba: Pavel Mindžak, 

tel.: 608 979 675 

ml.pripravka.skujezd.p4@gmail.com  

Podporuje:

Městská část Praha-Újezd

Cesta podél Botiče

V průběhu měsíce března jsme opravi-

li povrch cesty podél potoka Botič tak, 

aby i na našem katastru byla tato cesta 

schůdná i za deštivého počasí a výletníci 

se zde nebořili do bláta. Navázali jsme na 

již hotový úsek na křeslické straně a upra-

vili jsme cestu až k zadní bráně Dendro-

logické zahrady. Vše proběhlo bez náro-

ků na kácení stromů a bez rozsáhlejších 

zemních prací.

Dost nás mrzí, že vzápětí po dokončení 

neznámý vandal zničil stolek a lavičky po-

blíž brány Dendrologické zahrady, které 

byly hojně používány jedenáct minulých 

let.

Pavel Staněk, odbor investiční

sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4 – Újezd
www.praha-ujezd.cz

program
Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz nebo 
tel. 603 222 589):
Pondělí 8.30–9.30 Power jóga
Pondělí 9.45–10.45 Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50 Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45 Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00–19.00 Power jóga (současně 
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00–21.00 Zdravotní pilates
Úterý 18.00–19.00 Pilates 
Úterý 19.00–20.00 Power jóga
Úterý 20.00–21.00 Power jóga
Středa 9.00–10.00 Power jóga
Středa 10.15–11.15 Zdravotní cvičení pro 
seniory
Středa 13.00–14.30 Předškolák
Středa 16.30–17.30 Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00–20.00 Pilates 
Pátek 9.45–10.45  Zdravotní cvičení pro 
seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45 Pohybový kroužek
Středa 13.00 Předškolák

Sbor Křesťanské společenství Praha (sbor.
kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00–12.00 Shromáždění 
(kromě 1. neděle v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 18.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje
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POZVÁNKA NA PROJÍŽĎKU PARNÍKEM PO VLTAVĚ
Pod záštitou starosty MČ Praha 11 Ing. Jiřího Štylera.

• Dne: 15. 6. 2016 (středa) od 13.00 hodin. • Cena: Cena 60 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení: zákusek a káva) 

• Sraz: 12.40 u Čechova mostu (u Právnické fakulty), odjezd z náplavky ve 13.00 hodin. 

• Atmosféru na lodi zpříjemní hudební doprovod – hraje na přání. Kapacita je omezena.

Vstupenky na parník můžete zakoupit do 31. 5. 2016:

V informačních kancelářích ÚMČ Praha 11: ulice Ocelíkova 672/1; ulice Šustova 1930. 

U paní Jany Holubové – Šalounova 2025/7, 149 00 Praha 4 ( Jihoměstská sociální, a. s.), tel.: 724 603 317.

SOCIÁLNÍ

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

SENIORŮ V PÉTANQUE

Dne 11. 5. 2016 (středa) od 14.00 do 17.00 hodin na zahradě v KŘEJPSKÉHO ul.
Přijďte si užít sportovní vzrušení ze soutěžení, ale i zábavu při této společenské hře. 

Jednotlivci i tříčlenná družstva se mohou přihlásit u pí Jany Holubové do 9. 5. 

2016 (včetně) na tel. č. 267 990 162, 724 603 317.

SOCIÁLNÍ

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ, A. S.

PŘIPRAVUJE

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIŽNÍHO MĚSTA

XVIII. ROČNÍK SE USKUTEČNÍ 2. ČERVNA 2016 OD 9.30 HODIN 

NA ZAHRADĚ V KŘEJPSKÉHO 1502/7, PRAHA 11

• Soutěžit se bude v následujících disciplínách: 

ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva; slalom vozíčkářů; hod míčem na cíl;

hod na koš; nejdelší okrájená jablečná slupka; šipky;

střelba na branku a driblování s míčem. 

Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře.

• Každý účastník se může přihlásit maximálně ke třem disciplínám 

+ do soutěže družstev v ruských kuželkách. 

• Záštitu převzal místostarosta pro oblast sociálních věcí 

a zdravotnictví Ing. Petr Jirava.

• Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení.

Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím, nebo se jen pobavit.

Podrobné informace včetně přihlášek obdržíte u pí J. Holubové, Šalounova 2025/7, 

1. patro, po tel. domluvě: 267 990 162, e-mail: jana.holubova@jmsoc.cz, nebo ke 

stažení na webových stránkách: www.jmsoc.cz.

Uzávěrka přihlášek je 11. 5. 2016

SOCIÁLNÍ

Jihoměstská sociální 
nabízí následující pracovní 
příležitosti: 

•  pracovník / pracovnice v sociálních 

službách

• kuchař / kuchařka

• pomocná síla do kuchyně

• fyzioterapeut / fyzioterapeutka

• všeobecná zdravotní sestra

Přijďte posílit náš tým!

Bližší informace:

tel.: 267 990 151

e-mail: info@jmsoc.cz

Sledujte také náš web a nový 

facebookový profi l.

Letní dupání, trajdání a pajdání aneb

Koloběh pro zdraví
Vyzkoušejte jízdu na sportovní 

koloběžce a budete nadšeni!

2. 6. Centrální park od 14.00 hodin
(Areál ZŠ Mikulova, Mikulova 1594/4, 

vstup ze strany od Centrálního parku)  

Vyzkoušejte jízdu na moderním 

dopravním prostředku do města, 

na projížďku s vlastními dětmi 

i vnoučaty, prostě na zábavu! Každou 

půlhodinu můžete vyjet na okruh 

s doprovodem. Vaše děti mohou zatím 

řádit na skákacím hradu. Současně si 

můžete nechat odborně změřit tlak 

před a po výkonu, což odhalí vaši 

fyzickou kondici. Těšíme se na vás.

Zdravé stárnutí,  o. p. s.

NABÍDKA 

PRÁCE

Prodej zvýhodněných vstupenek 
do bazénu od 12.15 do 13.15 hod.
Z provozních důvodů je 

od 11. 4. 2016 posunut prodej 

zvýhodněných vstupenek pro seniory 

za 40 Kč od 12.15 do 13.15 hod.

Děkujeme za pochopení.

Tato změna je schválena zástupcem 

starosty panem Ing. Petrem Jiravou.

Vážení a milí, 

jednou budem dál… 

Tato známá stejnojmen-

ná píseň Spirituál kvinte-

tu mně od  včerejška zní 

v uších. Byl jsem v Zahradě 

na  koncertě této mé oblíbené 

skupiny a Jednou budem dál zpívali jako 

poslední píseň. Je to jejich první rozhlaso-

vá nahrávka z roku 1963, zpívali ji v roce 

1990 na Václavském náměstí s preziden-

ty Václavem Havlem a Georgem Bushem 

starším a zpívali ji i včera, v 56. roce exis-

tence kapely! A stále je aktuální… 

Jižní Město letos slaví teprve 40. narozeni-

ny. Je to málo nebo hodně? Vyvrcholením 

oslav budou tradiční Dny Prahy 11. Konají 

se v září, budou pětidenní a jeden den by 

měl být zaměřen na seniory. Doufám, že 

se nám podaří uspořádat i výstavu nejen 

o historii naší městské části, ale také o její 

budoucnosti, o jejím možném rozvoji.

V minulém čísle Klíče jste jistě četli o pro-

jektu Mobilní radnice, který jsme zavedli 

pro ty, pro něž je obtížné vyřizovat žádos-

ti osobně na úřadě. Věřím, že bude kladně 

hodnocen. Už také běží přípravné práce 

na  rekonstrukci Domu seniorů v  Janou-

chově ulici. Velmi stísněné prostory pro 

klienty i  personál a  mnoho nedostatků 

urychlenou rekonstrukci opravdu vyžadují.

V běhu je i mnoho kursů a dalších akcí pro 

seniory, o  kterých na  této stránce píše 

paní Holubová. Ale už také začínají přípra-

vy na 18. Sportovní hry seniorů. Uskuteč-

ní se za pár týdnů – 2. června. Tak začně-

te trénovat!

Váš Petr Jirava
zástupce starosty 

pro sociální věci 

a zdravotnictví

hnutí ANO

sociální 

sloupek
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Jihoměstská sociální, a. s., vás zve na preventivní přednášku

NEDOSLÝCHAVOST V NAŠEM ŽIVOTĚ A CO S NÍ
• Kdy: 5. května 2016 od 15.00 hodin • Kde: Stravovací centrum Křejpského 1502/8 

• Přednášející: Jaroslav Paur, ředitel sekretariátu SNN v ČR • Obsah přednášky: Nejen odborné, ale i praktické rady. 

Je důležité si pamatovat, že postižení sluchu je velmi běžný problém a že život může být mnohem snazší, pokud s tímto 

problémem něco děláme. Přednáška je bezplatná. Účast seniorské veřejnosti je vítána. 

SOCIÁLNÍ

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO SENIORY

Přírodou na východ od Prahy
• Kdy: 10. května 2016 • Sraz: 8.35 Praha hl. nádraží (u pokladen). Odjezd vlakem 8.48 Praha hlavní nádraží, 

jízdenka z Čakovic do Měšic • Trasa: Měšice – Mratín – Sluhy – Brázdim – Podolanka • Délka trasy: 16 km

• S sebou: svačinu a dobrou náladu. Pro seniory Jihoměstské sociální, a. s., trasu připravila a bude vás provázet Jitka Kukačková.

V případě dotazů můžete kontaktovat Bc. Janu Holubovou, Jihoměstská sociální, a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317.

Příznivcům turistických vycházek se omlouváme za tiskovou chybu, v Klíči č. 4 u zveřejněných turistických tras a termínů.
Ve správných podkladech zařádil tiskařský šotek. Děkujeme za pochopení.

Chcete-li přivítat jaro v dobré kondici, přidejte se k nám, bude veseleji…

Nabízíme procházky pro seniory nejen s Nordic Walking 
• Kdy: vždy v úterý (Termíny: 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5. 2016), vždy v 10.00 hodin • Kde: Centrum FILIPOVKA (Filipova 

2013/1, Chodov, Praha 4 – Jižní Město II) • zdarma. Za nepříznivého počasí můžeme využít zázemí Komunitního, integračního 

a volnočasového centra na Jižním Městě II, posedět při čaji a časem se třeba věnovat i ručním pracím. • Spojení: bus č. 135 do 

zastávky Dědinova, objekt se nachází poblíž ZŠ na Pošepného náměstí na Jižním Městě II.

Na vaši návštěvu se těší pí Kittlerová.

V případě dotazů se obraťte na pí Janu Holubovou, sociální pracovnici Jihoměstské sociální, a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317.

SOCIÁLNÍ

Očkování proti vzteklině
• Jižní Město I
ve čtvrtek 19. května 2016

9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

• Jižní Město II
ve čtvrtek 26. května 2016

9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 – 

jednopatrová budova napro-

ti řadě panelových domů č. 

p. 1908 a 1909

Po dohodě je možné provést 

i  trvalé označení psa mi-

kročipem, který odpoví-

dá ISO standardu vyda-

nému Evropskou unií. 

Trvalé označení psa 

staršího šesti měsíců, 

chovaného na území hlavního města Prahy, 

je povinné dle ustanovení obecně závazné 

vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o místním 

poplatku ze psů. Čipování je hrazeno cho-

vatelem v  plné výši. Chovatel má nárok 

na úlevu od poplatku vždy ve dvou násle-

dujících letech po očipování (vždy 350 Kč/

rok), poživatelé invalidního či starobního 

důchodu neplatí v uvedených letech 

poplatek žádný. Další možností, 

jak trvale označit psa, je tetová-

ní odborně způsobilou osobou, 

které však v rámci hromadné-

ho očkování prováděno nebu-

de. V případě označení teto-

váním není přiznáván nárok 

na úlevu od poplatku.

Ing. Marie Smékalová

odbor životního prostředí 

ÚMČ Praha 11

Jarní kurzy pro seniory
Senioři opět přesvědčili, že se nebrání 

učit se novým věcem, mají zájem o roz-

šiřování jazykových znalostí či zdokona-

lování dovedností při užívání PC. Učí se 

vyhledávat nové informace na  internetu 

nebo upravovat fotky, další si udržují svo-

ji kondici cvičením.

Do jarních kurzů se přihlásilo přes dvě stě 

seniorů z  Jižního Města. Největší zájem 

byl zaznamenán o  výuku jazyků a  nově 

o  cvičení jógy v  praktickém životě. Prů-

měrný věk přihlášených se pohybuje ko-

lem sedmdesátky, ale výjimkou nejsou 

ani osmdesátiletí frekventanti kurzů.

Poděkování za  realizaci při organizování 

těchto kurzů patří ředitelům ZŠ Ke Kate-

řinkám, ZŠ Donovalská a gymnázia Gevo 

a  samozřejmě všem lektorům za  jejich 

profesionální přístup.

Pro ty, kteří dosud váhali či z nějakých dů-

vodů nemohli absolvovat kurzy v jarních 

měsících, připravujeme nabídku na  pod-

zimní období. Další upřesňující informace 

k zápisu do kurzů naleznete v zářijovém 

čísle Klíče. Nezapomeňte, že nikdy není 

pozdě začít.

J. Holubová, sociální pracovnice

Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině 

je na území ČR povinné pro psy star-

ší tří měsíců dle ustanovení zákona 

č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči, 

v platném znění. Provádí se 1x ročně, 

případně v  jiném intervalu dle doby 

účinnosti předchozí použité očkovací 

látky a je hrazeno chovatelem.

• Možnost očkování i  proti dalším 

infekčním chorobám (kombinovaná 

vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této 

hromadné akce, má možnost nechat 

si naočkovat zvíře u kteréhokoliv vete-

rinárního lékaře.

• Bližší informace podá OŽP na tel. č. 

267 902 362.
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www.nefrologie-praha.cz

Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova 1600,
149 00 Praha 4 Chodov, e–mail: nefrologie@nefrologie-praha.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY, MOŽNO

I BEZ DOPORUČENÍ.

Nefrologická
a interní ambulance

 Komplexní léčba chorob ledvin

Léčba vysokého krevního tlaku

Nutriční péče

MUDr. Lucie Fantová
 tel.: 272 681 320 , mobil: 773 245 404

MUDr. Lucie Hornová
 tel.: 272 681 318 , mobil: 773 245 112

Maso – uzeniny 
Miloš Křeček KK 

Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443

• Maso pro Vás bouráme denně čerstvé, 

výhradně z českých chovů.

• Široká nabídka uzenin a masných výrobků 

z vlastní výrobny.

AKČNÍ NABÍDKA KVĚTEN

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Otevírací doba: pondělí až pátek 700 – 1800 hod.

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřová krkovice s kostí 124,90 94,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 84,90 Kč
Uzené kuřecí špalíčky 69,90 49,90 Kč
Uzené koleno zadní 89,90 69,90 Kč
Spišáci 129,90 109,90 Kč
Královský játrový salám 89,90 69,90 Kč
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na stejných adresách

Krejnická 2021/1

148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12

149 00 Praha 11

Přijďte nás navštívit, 

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 10. podlaží z 11.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Metodějova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
86 m2, v DV s převodem do 
OV. Bytová jednotka se na-
chází v 6. podlaží z 6.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Babákova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v DV s převodem 
do OV. Bytová jednotka se 
nachází v 4. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 66 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 9. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Modletická, Chodov

Prodej bytové jednotky 4+kk, 
užitná plocha jednotky 96 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 3. 
podlaží z 6.

PRODEJ BYTU 4+kk
Kloknerova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
64 m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
4. podlaží z 4.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Mejstříkova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií a garáží, užitná plocha 
jednotky 64 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 11. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L s garáží
Hněvkovského, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v DV s převodem 
do OV. Bytová jednotka se 
nachází v 8. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hněvkovského, Chodov

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
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Málokoho napadne, že kousek za hranicí Prahy, u dálničního exitu D1 – Průhonice 
najde rozsáhlou lokalitu plnou okrasných rostlin, dřevin, tajuplných zákoutí, 
zajímavých plastik a míst k příjemnému odpočinku. Řeč je o Dendrologické zahradě 
v Průhonicích. Tu můžete navštívit každoročně od dubna do října mimo pondělí. 

Její počátky sahají do sedmdesátých let 

minulého století. Byla založena pro ucho-

vávání okrasných rostlin použitelných 

v našich klimatických podmínkách a také 

jako pokračování odkazu zakladatele Prů-

honického parku hraběte Arnošta Ema-

nuela Silva Taroucy a  někdejší Dendro-

logické společnosti, která v  Průhonicích 

působila v první polovině dvacátého sto-

letí. Já jsem ji teď na  jaře, kdy je mimo-

chodem nejkrásnější, navštívila a povída-

la si s  jejím vedoucím panem Zdeňkem 

Kiesenbauerem.

Řekněte, co všechno tady u vás mohou 
návštěvníci vidět?
Je toho spousta, soustřeďujeme na  72 

hektarech skoro 8 tisíc různých druhů 

trvalek a  cibulovin a  ojedinělou sbírku 

okrasných dřevin. Jedinečností Dendrolo-

gické zahrady je její uspořádání. Je totiž 

řešena v přírodně krajinářském slohu. Ply-

nule se tady střídají rozlehlé luční plochy 

s výsadbami jehličnatých a listnatých dře-

vin. Oblíbené a překrásné jsou trvalkové 

záhony v  netradičním uskupení. Systém 

výsadby v naší zahradě se zcela odlišuje 

od botanických zahrad či arboret. Dřevi-

ny a trvalky najdete vysázené do tematic-

kých skupin, které mají různorodé uplat-

nění v zahradní tvorbě. 

Během roku pořádáte spoustu výstav 
a akcí, je nějaká aktuální?
Ano, velkou oblibu mají sezonní výstavy 

rostlin, například Tulipány v Průhonicích, 

Lilie nebo výstava jiřinek. Na  jaro jsme 

připravili pro zájemce Jarní kurz malby 

a  kresby, na  který se lze ještě přihlásit. 

Bude v  termínu 20. až 22. května. Bě-

hem roku organizujeme zábavná rodinná 

odpoledne pro rodiče s dětmi, komento-

vané exkurze, které jsou přizpůsobeny 

ročním obdobím, a  také u  nás běží vý-

ukové programy pro mateřské a základní 

školy. Letos o květnových víkendech zpří-

stupníme vchod západní branou, což by 

mohlo být hlavně pro návštěvníky z Jižní-

ho Města zajímavé. 

Asi hlavní skupinu návštěvníků tvoří 
během roku rodiče s dětmi. Co všechno 
jim zahrada nabízí?
Pro maminky s kočárky, ale nejen pro ně, 

tu jsou příjemná odpočívadla s  lavička-

mi a zajímavá zákoutí, pro děti tu máme 

hned za vchodem velké hřiště v duchu pi-

rátské vesnice. Na pokosených loukách je 

příjemné si udělat piknik a jen tak relaxo-

vat. Naši zahradu využívají také snouben-

ci ke  svatebním obřadům, které tu mají 

krásnou atmosféru. Novinkou je od  le-

tošního jara kavárna s venkovní terasou, 

ve které si návštěvníci mohou zpříjemnit 

návštěvu u nás. 

Má zahrada pro návštěvníky nějaká 
omezení?
Jediným omezením jsou pejskové – ty 

musíte kvůli vzácným druhům vegetace 

nechat doma – a také není dovolena jíz-

da na kole či kolečkových bruslích a ko-

loběžkách. Jinak je zahrada uzpůsobe-

na jako bezbariérová, takže máme dveře 

otevřené pro všechny. 

Kolik návštěvníků vám vlastně ročně 
projde branou?
Je to kolem 40 tisíc a budeme rádi, po-

kud jejich počet poroste. Snažíme se neu-

stále přicházet s novinkami a zajímavost-

mi.  Návštěvníci se nemusí bát, že u nás 

zabloudí. Máme tu vybudovaný přehled-

ný informační systém pro lepší orienta-

ci a  i  jednotlivé rostliny máme označené 

jmenovkami.

Přeji vám za  sebe i  za  naše čtenáře 

spousty spokojených a ohleduplných ná-

vštěvníků zahrady a úspěšnou sezonu.

Dana Foučková

Aktuální informace najdete na
www.dendrologickazahrada.cz

Kousek od „D jedničky“ 
je ukrytý zelený ráj

Zpřístupnění zahrady západní branou
Újezd – na konci ulice Ke Mlýnu

O víkendech 7. a 8., 14. a 15., a 21 a 22. května 2016,
od 9 do 18 hodin.
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www.kokoza.cz

Jak si pronajmout záhonek a vypěstovat si ještě letos  
vlastní zeleninu a nové vztahy   

 
Jak funguje projekt Semínkovna

Sazenice bylinek, samozavlažovací truhlíky,  
hnojiva a jiné zahradnické doplňky 

Dílny sázení slunečnic 
(semínka v květináči si budete moci odnést s sebou domů)

DOZVÍTE SE:

KOUPÍTE SI

ZÚČASTNÍTE SE

5. května od 16.00 hodin  
v Komunitní zahradě Vidimova 

Vstupné:  
Dobrota z domácí kuchyně (slaná nebo sladká, malá či větší, vše se počítá)  

A navíc bude oheň, tedy buřty s sebou

Jak se k nám dostanete? 
Komunitní zahrada se nachází na pozemku MÚ Vidimova, vstup z ulice Jažlovická

21. KVĚTNA 2016 | 14:00 – 18:00  PARK U CHODOVSKÉ TVRZE 

Táto, mámo, pojďte si hrát!
NÁMOŘNICKÁ REGATA!
Aktivity jak pro děti, tak pro rodiče

Máš sílu, zručnost a odvahu jako pravý námořník? Tak přijď! Vyzkoušíš si šplhání 

do strážního koše, balanc na zábradlí zaoceánské lodi, pozorování námořnickým 

dalekohledem, přepravit plachetnici po moři...

“Kdo přijde v námořnickém tričku, získává ihned hodnost plavčíka!”

Aktivity: obří nafukovací atrakce Wipe out Obří koule / footbag exhibice / tvořivý 

koutek / skákací hrad / malování na obličej / koncert kapely Citová záležitost / Fešár-

na aneb proměň si šatník / vystoupení dětí ze základní školy EDUCAnet (divadlo, 
tanec, recitace) a dětské taneční skupiny Ježci z MŠ Mírového hnutí 1680!

V případě trvalého deště se celá akce ruší.

Pořádá Centrum Eden – inspirace pro život. www.edenprozivot.cz
Pod záštitou starosty MČ Prahy 11 Ing. Jiřího Štylera.
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Propojení zástavby a okolní přírody je 
pro Jižní Město prioritou od jeho počátků
V letošním roce slaví Jižní Město kulatiny. Původní územní plán nového Jižního 
Města z konce 60. let počítal s vybudováním svébytného města s kvalitní 
občanskou vybaveností, kde budou lidé nejen bydlet, ale většina z nich zde najde 
i pracovní příležitosti. S nástupem normalizačních 70. let však z velkorysého návrhu 
architektů Jana Krásného, Jiřího Lasovského, Miroslava Řihoška a dalších zbylo jen 
zdeformované torzo.

Komunistický režim nepotřeboval měs-

to, potřeboval jen co největší množství 

bytů pro desetitisíce lidí, kteří by z Jižní-

ho Města denně dojížděli do  jiných čás-

tí Prahy za prací. Územní plán byl proto 

upravován směrem k vyššímu počtu plá-

novaných bytů. Jižní Město už také dále 

nebylo navrhováno jednotným autor-

ským týmem, jeho jednotlivé části byly 

projektovány týmy projektantů bez vzá-

jemné koordinace. Původní návrh územ-

ního plánu zdůrazňoval propojení zástav-

by a okolní přírody a počítal se vznikem 

tří obytných celků – Hájů, Litochleb 

a  Opatova o  velikosti zhruba 20 až 25 

tisíc obyvatel. 

Návrh počítal s  nižší zástavbou rodin-

ného bydlení na  okrajích těchto cel-

ků a  s postupně se zvyšující zástavbou 

směrem k  jádru lokálních center. Uvažo-

val také o vzniku městského centra po-

sazeného nad páteřní komunikací s hro-

madnou dopravou na stanici Opatov. 

red

Aktuálně

JIŽNÍ 

MĚSTO SLAVÍ

40

Matúškova ulice v blízkosti Penny 
marketu

Pohled přes obchod Záře (nyní Penny 
Market u stanice Metodějova). Dě-
kujeme za zaslání retro fotografi í do 
redakce Tomáši Deckertovi.

Pohled na dominantu HájůRETRO 
ohlédnutí
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Premiérová Noc s Andersenem na ZŠ Mikulova
Noc s  Andersenem je celorepubliková 

akce k podpoře čtenářství zaštítěná Klu-

bem dětských knihoven SKIP a  pořáda-

ná letos již 16. rokem. V předem určený 

večer se děti sejdou v  knihovnách, ško-

lách, domech dětí a  mládeže a  na  dal-

ších místech a společně tráví dobrodruž-

nou noc plnou pohádek, čtení, soutěží 

a  legrace. Letos Noc vyšla na 1. dubna, 

den předcházející narozeninám dánské-

ho pohádkáře Hanse Christiana Anderse-

na, po němž celá akce získala své jméno. 

Mezi 582 školami, ve kterých se nocova-

lo, byla poprvé i ZŠ Mikulova.

Na  „Mikulce“ se Noci zúčastnilo 36 dětí 

ze 4. a 5. tříd. V úvodu nás navštívil sám 

pan Andersen a  vyprávěl o  svém neleh-

kém dětství a o životě slavného spisova-

tele. Potom jsme vytvořili pět týmů, které 

postupně prošly pěti různými stanovišti. 

Dvě stanoviště byla literárního charakteru 

– na jednom děti luštily šifru, ve které bylo 

schováno 12 Andersenových pohádek, 

na té druhé spojovaly známé pohádkové 

dvojice. Dalším stanovištěm byla výtvar-

ná dílna, kde si každý vytvořil originální 

záložku do knížky. Nechybělo ani sportov-

ní stanoviště. Během Noci k nám zavíta-

la také paní malířka, která děti přetvořila 

v  pohádkové postavy podle jejich vlast-

ního výběru, a  to pomocí facepaintingu 

(= malování na obličej). Došlo i na společ-

né čtení Malé mořské víly a „kino“. V pozd-

ních nočních hodinách děti prožily bojov-

ku, kdy ve světle svíček hledaly slzy malé 

mořské víly proměněné v perly. 

Z bezprostředních reakcí i zpětné vazby, 

kterou nadále dostáváme, se zdá, že děti 

si Noc užily a chtějí ji opakovat. Dovoluji 

si tedy tvrdit, že jsme zde letos započa-

li krásnou tradici, která by mohla přetrvat 

a potěšit i další děti. 

Za ZŠ Mikulova

Mgr. Jana Kudrlová

TK SPARTA PRAHA sbírala medaile na Mistrovství České 

republiky ve standardních tancích 2016

Taneční klub SPARTA PRAHA, který tré-

nuje u nás na Jižním Městě v Gymnáziu 

Opatov, více než 10 let, exceloval v praž-

ské Lucerně na mistrovství České repub-

liky ve  standardních tancích. Klub měl 

na  tomto mistrovství své taneční páry, 

které podaly vynikající výkony a podařilo 

se jim dosáhnout skvělých umístění. 

V kategorii Profesionálů výborně zatan-

čili Martin Houška s Andreou Třeštikovou. 

Skončili na druhém místě, kdy je od získá-

ní titulu mistra republiky dělila jen jedna 

jediná známka. V kategorii Senior I  (páry 

ve věku nad 30 let) se pár Jiří Liška a Mir-

ka Petrov protančili na krásné třetí místo. 

V kategorii Senior II (páry ve věku nad 40 

let) se po  vynikajícím výkonu manželům 

Luborovi a Šárce Hálovým podařilo získat 

nejvyšší ohodnocení a stali se tak mistry 

České republiky. „Všem těmto, ale i ostat-

ním párům z klubu gratulujeme a děkuje-

me jim za skvělou reprezentaci,“ říkají tre-

néři Marcel a Lenka Gebertovi.

Záznam z  mistrovství České republiky 

můžete zhlédnout v archivu ČT Sport.

www.tksparta.cz

Úspěchy dětských tanečních párů 
na Mistrovství Prahy
Dětské taneční páry z TK SPARTA PRA-

HA se zúčastnily  12. 3. Mistrovství Prahy 

ve sportovním tanci. Tančily ve dvou kate-

goriích – Děti I (věk 8–9 let) a Děti II (věk 

10–11 let). V těchto kategoriích děti tan-

čí pět tanců – waltz, quickstep, ča-ču, jive 

a polku. V mladší kategorii malí sparťani 

obsadili krásné 2., 3. a 4. místo. V kate-

gorii Děti II se jeden pár probojoval do fi -

nále a obsadil ve velké konkurenci nádher-

né 7. místo. 

Lenka Gebertová, TK Sparta

Na fotografi ích zleva doprava: Lubor a Šárka 

Hálovi, mistři republiky kategorie Senior II. 

Martin Houška a Andrea Třeštiková, vice-

mistři republiky. Děti z TK Sparta Praha (ka-

tegorie Děti I E), které obsadily 2. a 3. místo 

v soutěži párů.
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
KLÁRA SAMKOVÁ, s. r. o. 
Specialista na spletité případy

 Akční rádius po celé ČR
 Nebojíme se 
  Nepodléháme lokálním 
sítím a jejich zájmům
 Osobní vhled 

 www.lawyers.cz          klara.samkova@lawyers.cz          Praha - Tel.: 224 211 816
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Dolní BřežanyDolní Břežany

z s

 Fyzioterapie, masáže a rehabilitace 

 Neurologie a dětská neurologie

 Kardiologie a vnitřní lékařství

 Pneumologie a dětská pneumologie

 Psychologie a psychiatrie

 Ultrazvukové pracoviště

 Praktický lékař

 Gynekologie

 Urologie

 Oční

 Ortopedie

 ORL, foniatrie

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY    

DOBRÉ PARKOVÁNÍ    

BEZ ČEKÁNÍ

Více informací a objednávání na telefonech:

245 006 450
POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY, Dělnická 120, Dolní Břežany

www.poliklinikabrezany.cz  
 

Pod jednou střechou najdete

špičkové odborníky a také:

PoliklinikaPoliklinika
Dolní Dolní 

BřežanyBřežany
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 177 
– zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut chůze. 
Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
 KONCERTY 

5. 5. Jan Budař do trojky – od 20.00 Jan Budař 
v ideálním nástrojovém obsazení zahraje své 
jedinečné písně, popovídá i podebatuje. Přijďte 
se dotknout známého herce! Jan Budař – klavír, 
Petra Malíšková – cello, Josef Štěpánek – kyta-
ra. Vstupné 290/260 Kč.
12. 5. NEŘEŽ – začátek ve 20.00. Koncert čes-
ké folkové skupiny. Vstupné 220/190 Kč.
26. 5. Josef Fousek – od 20.00 koncert zpě-
váka, básníka, textaře i fotografa Pepy Fouska. 
Na koncertě představí svůj recitál Smích je živá 
voda. Vstupné 150/120 Kč.

 PRO SENIORY 
3. 5. Pražský salonní orchestr: Vivat Duke 
Ellington – od 14.30 koncert určený nejen pro 
seniory.  
8. 5. Zábavní odpoledne k tanci i poslechu 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club, taneční orchestr s kapelníkem 
Josefem Šrámem. 
22. 5. Zábavní odpoledne k tanci i poslechu 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club, taneční orchestr s kapelníkem 
Josefem Šrámem. 
23. 5. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru – od 14.30 pořad Klubu 
aktivního stáří.
Vstupné jednotné na všechny pořady 50 Kč.

 POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI 
4. 5.  Když klauni z cirkusu tančí – přijďte si 
od 14.30 zatančit, zahrát a zazpívat s cirku-
sovými klauny. Účinkuje Petr Nedvěd a spol. 
Vstupné 50 Kč, pro školy 40 Kč.
12. 5.  Z tajného deníčku Smolíčka Pé – 
od 14.30 pohádka s loutkami a živou hudbou 
pro malé diváky v podání Studia Damúza. Vstup-
né 50 Kč, pro školy 40 Kč.
31. 5. Představení Divadelního studia Zahrád-
ka (děti 6–10 let) – od 17.00. Ukázky z pohybo-
vé a hlasové průpravy, dramatické tvorby a prá-
ce s loutkami. Vstup volný.

 FILM 
25. 5. Nomádi – bitva o pastvu – od 19.00 
projekce dokumentárního fi lmu pojednávajícího 
o dobrodružství lidí z perských kočovných kme-
nů, němý, 1925, 71 minut. Vstupné dobrovolné.

 DALŠÍ AKCE 
2. 5. – 31. 5. Výstava prací žáků ze ZUŠ Jižní 
Město – výstava prací žáků z výtvarného oddě-
lení ZUŠ Jižní Město. Vstup na výstavu je volný.
3. 5. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 sku-
pinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
3. 5. Jižní Kříž – Ochotníci na scénu! – 
od 19.30 informační schůzka k založení ochot-
nického divadelního souboru v KC Zahrada. 
Vítáni jsou všichni zájemci o amatérské diva-
dlo – herci, zpěváci, hudebníci, výtvarníci atd. 
Info: barbora.adolfova@kczahrada.cz. 
14. 5. Sobotní výtvarná dílna: Kašírované zví-
řátko – od 10.00 tradiční tvořivá dílnička pro 
děti. Vstupné 50 Kč.
14. 5. 4. Pražský Fotomaraton – od 15.30 4. 
ročník celosvětově oblíbené fotografi cké soutě-
že pro širokou veřejnost. Registrace a více infor-
mací na www.fotomaratony.cz. 

 PŘIPRAVUJEME 
1. 6. Den dětí u Chodovské tvrze – od 15.00 
odpoledne pro děti i jejich rodiče plné cirkuso-
vých dílen a představení. Přijďte si vyzkoušet 

žonglování, závěsnou akrobacii nebo hula-hop. 

Začínáme v 15 hodin v parku u Chodovské tvrze.

18. 6. FAST FOOD ORCHESTRA – od 20.00 

koncert populární pražské ska kapely, která 

na koncertě představí svou novou desku ZEN. 

Vstupné 190/160 Kč.

 KURZY A DÍLNY 

Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. 

Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. 

Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návrhář-
ství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 

Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00–17.30. Nový kurz pro děti a mládež.  

Každé úterý Jemná jóga – od 19.30 cvičení 

jógy pro dospělé. 

Každou středu Muzikálová školička – od 16.00 

tanec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti 

a mládež. 

Každou středu Keramická dílna – od 16.00 

kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče 

s dětmi. 

Každou středu Keramická dílna – od 17.00 

kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče 

s dětmi. 

Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 

Každý čtvrtek Jemná jóga – od 9.00 cvičení 

jógy pro seniory. Vítáme ale všechny věkové 

kategorie! 

Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 

tanec pro děti a mládež. 

Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a dechem 

– individuální výuka, vede Monika Obermajero-

vá. Informace a přihlášky na www.hlasdokoran.

blogspot.cz nebo na recepci KC Zahrada.

Každou neděli Taneční kurzy pro dospělé 
a mládež – od 3. 4. mírně i více pokročilí, 8 lekcí, 

začátek vždy v 19.30. Vede: Marietta a Dobro-

mil Nováčkovi. 

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 15.30–16.30 DDM Jižní Město: Dance 
aerobic – pro děti 5–7 let; 16.30–17.30 Cheer 
Academy – Peewees, 17.30–19.00 Cheer Aca-
demy – Peewees; 18.00–20.00 NOYA – břišní 

tance; 18.30–20.00 Centrum přírodní léčby 

– Cvičení pro dvojice či partnerské páry; 19.00–
20.00 Zdravotní cvičení – Aerobic studio Jitka

Úterý: 16.00–18.15 Pohybové studio DaFi – 

cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 

pro děti; 15.45–18.30 Taneční škola InDance – 

taneční kroužek pro děti od 3 do 12 let

Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léč-
by – Relaxačně meditační cvičení pro ženy, 

9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci, 

10.00–12.00 Senior fi tness; 15.30–18.30 
DDM Jižní Město: Dance aerobic, Rock'n'roll 
pro děti 6–12 let; 16.45–17.45 Cheer Acade-
my – Minnies

Čtvrtek: 16.30–18.15 Taneční škola InDance: 
taneční kroužek pro děti od 3 do 12 let; 17.00–
18.00 Seniorské cvičení – Aerobic studio Jitka; 

18.00–19.00 Kondiční cvičení – s míči, Fitness 

Board aj. – Aerobic studio Jitka

Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí

Pondělí–pátek: Jazyková škola GLOSSA – kur-

zy angličtiny

Pondělí–pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory

V našich prostorech působí již 6 let Rodinné 
centrum BABOČKA, www.rcbabocka.cz 

Skupinová zdravotní cvičení s cenným motivač-
ním nábojem ke zpomalování stárnutí v Kultur-
ním centru Zahrada. Info: seniorfi tnes@
seznam.cz nebo www.seniorfi tnes.cz

chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 

 www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 – 
zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chů-
ze podle šipek.
Restaurace otevřena denně 11.00–23.00 hod.

program
 KONCERTY 

2. 5. Kytara na Chodovské tvrzi – od 18.30 
koncert žáků ZUŠ Jižní Město. Vstup zdarma.
5. 5. Two Horses – od 19.00 Jaromír Hůla 
(foukací harmonika, zpěv) a Jan Kysela (kytara) 
zahrají a zazpívají jazzové standardy a fi lmové 
melodie.  Vstupné 100/70 Kč.
7. 5. Shalosh – od 19.30 Po roce zahraje opět 
v Praze mladé jazzové trio působící jak v Izraeli, 
tak v New Yorku. Vstupné 200 Kč na: objednav-
ka@jmw.cz/250 Kč na místě.
11. 5. Duo ECO – od 19.30 V rámci pravidel-
ných setkání jedenáctého na „Jedenáctce“ 
zahraje Eva Franců a Pavla Roubíčková Franců 
díla od W. A. Mozarta, J. Haydna, A. Dvořáka ad. 
Vstupné 150/100 Kč. 
13. 5. Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá – 
od 19.00 Známý herec Oldřich Kaiser objevil 
ve spojení s Dášou Vokatou svůj rockerský po-
tenciál. Vstupné 240/200 Kč. 
16. 5. Oktet – od 19.00 vokální koncert nabíd-
ne úpravy populárních skladeb, spirituály, ale 
také lidové písně nejrůznější provenience. Vstup-
né 120/80 Kč.
18. 5. Šansony na tvrzi – od 18.00 Pravidelná se-
tkání s Milanem Jírou a jeho vzácnými hosty (změ-
na programu vyhrazena). Vstupné 130/100 Kč.
23. 5. Absolventský koncert ZUŠ Jižní Město – 
od 18.30. Vstup volný.
26. 5. Šarbilach – od 17.00 Originální židovská 
hudba rozezní pod taktovkou Aleny Jelínkové 
nádvoří Chodovské tvrze. Vstupné 120/80 Kč.

 POHÁDKY 
Jednotné vstupné 50 Kč.
8. 5. Pohádky zahradníčka Pepina – od 15.00 
zahraje Nezávislé divadlo pohádku pro jaro jako 
stvořenou.

 OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY 
Dovedeme – výtvarné kurzy
Od začátku měsíce května probíhají v Ateliéru 
Chodovské tvrze v 1. p. opět kurzy malby, kresby 
a výtvarné dílny pro děti, ale i dospělé. Informace 
a rezervace na www.dovedeme.cz; Dovedeme@
email.cz či na tel. 720 213 120.
7. 5. Storytelling – od 10.00 poutavé vyprávění 
pro děti i dospělé o Chodovské tvrzi a Jižním Měs-
tě. Účast zdarma.
12. 5. (Král)Karel, růže mezi drahokamy – 
od 17.00 Přednáška o zajímavostech ze života 
a doby Karla IV. Slovem i fotografi emi přibližuje 
PhDr. Jiří Bartoň. Vstupné 60/40 Kč.
19. 5. Klubové kino Chodovská tvrz (KiChoT) – 
od 19.00 uvádí legendární titul Limonádový Joe 
aneb Koňská opera režiséra Oldřicha Lipského 
(1964). Vstupné 60/40 Kč.  
24. 5. Radkin Honzák: Všichni žijem´v blázinci 
– od 18.00. Aneb jak nahlíží na naši současnost 
psychiatr MUDr. Radkin Honzák. Vstup 60/40 Kč.

 VÝSTAVY 
4. 5. – 27. 5.  Velká a Malá galerie: Spolek 
pražských výtvarných umělců, výstava obrazů, 
plastik, grafi k ad. 
 

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

program
AKCE 
8. 5. 2016 – Nedělní pilates a posilování 
s Janou
27. 5. 2016 – Olympijský dětský den proběhne 
na zahradě Benjamin klubu od 10 do 17 hod.
18. – 22. 7. 2016 Sportovní příměstský tábor 

Kulturní přehled květen 2016

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.
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v Benjamin klubu pro děti 5–10 let
Zápisy do MŠ proběhnou 23. – 30. 5. 2016, 
více podrobností na našich stránkách.
Den otevřených dveří je připraven v pátek 27. 
5. 2016 od 10 do 17 hodin.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Info: http://msbenjaminek.webnode.cz. 
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3 
do 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.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00 do 18.00 hod. 
BALANTES a PILATES 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.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – út 
18.00, čt 18.00
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

mc dome*ek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 
U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz
www.mc-domecek.cz

program
3. 5., 10.00–12.00: Seminář: Jak nalézt práci 
po rodičovské dovolené. Lektor: Andrea Cirsce. 
Přihlašování předem.
8. 5., od 14.00: Květinová slavnost ke Dni ma-
tek – Venkovní akce pro celou rodinu. 
8. 5., od 14.00: Bleší trh v Domečku (v rámci 
Květinové slavnosti). Bleší trh se uskuteční 
na venkovní terase KCMT pouze za hezkého 
počasí.
9. 5., od 14.45 do 15.45 a od 16.00 do 17.00: 
Malý vědec (Smysly). Setkání s fyzikou pro nej-
menší (5–9 let). Přihlašování předem.
10. 5., 10.00–12.00: Přednáška: Pěstování 
ve městě. Setkání s K. Procházkovou z KOKOZY.
11. 5., 16.00–17.30: Československé odpoled-
ne. Bez přihlašování.
19. 5., 19.00–21.00: Přednáška: Psychické 
příčiny nemocí aneb Co nám říká naše tělo. Při-
hlašování předem.
31. 5.,  10.00–12.00: Přednáška: Vývoj a vý-
chova v raném dětství a v předškolním věku. 
Přihlašování předem.
Info: www.mc-domecek.cz
přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz
HERNA:
pondělí–pátek 9.00–12.00, 
v úterý rovněž 16.00–17.30. (Každé první úterý 
v měsíci navíc Podpůrná skupina kojících matek.)
Pravidelný dopolední program v ceně herny:
Po, 10.00: Hernička s prvky Montessori.
Út, 10.00: Čas na besedy a přednášky.
St, 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(do 18 měsíců).
Čt, 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 měsíců).
Pá, 10.00: Čas na pohádku.
Pá, cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro 
děti za pomoci rodičů.
Setkání Klubu 50+: pondělí 2. 5. a 16. 5., 
14.00–16.00   
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel. 604 572 712 ), poplatek 100 Kč
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičovství 
(nutno objednat na tel. 608 708 786 ), zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431), zdarma.

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program 
1. 5., 15.30–18.00 – Májové taneční odpoled-
ne – Vstupné: jednotlivec 80 Kč; pár 140 Kč. 
3. 5. 18.00–20.00 – Jak vychovávat kluky a ne-
přijít o rozum – seminář pod vedením Mgr. Vlaď-
ky Bartákové. Setkání nad konkrétními problémy, 
se kterými se setkáváte při výchově vašich synů. 
Vstupné: 150 Kč jednotlivec; 200 Kč pár. Přihláš-
ky na: mama.tata21@guick.cz nebo na tel. 602 
972 887.
5. 5. 19.00 – Povoláním člověk – Zastavení 
u Matky Terezy, tentokrát s Karlem Satoriou. 
Vstupné dobrovolné.
9. 5., 16.00 – Sýrie – kpt. Ing. Tomáš Chlebe-
ček – vojenský kaplan. Přednáška sdružení křes-
ťanských seniorů. 
14. 5., 12.00 – Motorkářské požehnání, tento-
krát u kostela sv. Františka na Chodově.
21. 5., 8.30–12.30 – Jarní dobroden v Komu-
nitním centru Matky Terezy. Dobrovolnický den – 
práce uvnitř i v okolí KCMT. 
26. 5., 19.00 – KONCERT MUSICA RUSTICA 
v sále – u příležitosti 9. výročí posvěcení Komu-
nitního centra matky Terezy. 
28. 5., 8.30–12.30 – Jarní dobroden u kostela 
sv. Františka. Dobrovolnický den – práce uvnitř 
a na zahradě. 

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11
NOVÁ otevírací doba.
Po, Út, Čt – 14.00–19.00, St – 14.00–16.00
(út, st – 14.00–15.00: klubový terén) 

program
Téma: Zdravý životní styl
3. 5. – Výzdoba klubu k tématu
5. 5. – X-BOX
10. 5. – Míčové hry 
12. 5. – Tematické křížovky
16. 5. – Cvičení v klubu 
17. 5. – Zdravé vaření 
24. 5. – Film k preventivnímu tématu
26. 5. – Graffi  ti Jam
31. 5. – Beseda o zdravém životním stylu 
Změna programu vyhrazena.

YMKÁRIUM 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní 
program od 6 do 26 let
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
Otevírací doba klubu: 
Pondělí–středa: 13.00–18.00
Čtvrtek: 14.00–19.00
Provozní doba terénního programu:
Pondělí–středa: 14.00–17.00 terén
Pondělí–středa: 17.00–19.00 street klub
Čtvrtek: 14.00–19.00

program 
TÉMA MĚSÍCE: Bezpečnost v online prostředí
Pondělí: 17.00–18.00 sportovní činnost 
Úterý: 17.00–18.00 výtvarná činnost
Středa: 17.00–18.00 labyrint 
5. 5. Discgolf a minigolf
12. 5. Výtvarná dílna 
16. 5. Sportovní odpoledne
19. 5. Návštěva Toulcova dvora
26. 5. Lanové centrum v Hostivaři
Změna programu vyhrazena.

Kulturní přehled květen 2016

Sledujte náš facebook NZDM YMCA PRAHA 
a Klub Ymkárium

Zkušebny Praha 
& klub Kantýna

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.

program
6. 5. 2016, Wild Tides +  ̂ e Atavists, 20.00. 
Doražte a zažijte divočinu.
14. 5. 2016, Hemeroid Revival Band, 20.00 
– Přijďte si zatrsat na klasickou párty, na níž 
zahraje naše domácí kapela Hemeroid Revival 
Band své největší hity! 
21. 5. 2016,  ̂ e Doors revival, 20.00 – bude to 
jízda jako s Jimem Morrisonem!
27. 5. 2016, Lachout – 25. výročí kapely, 
20.00 – Rocková kapela Lachout oslaví své 
krásné jubileum vystoupením v našem klubu. 
28. 5. 2016, Vladimir 518 + DJ Mike Traffi  c, 
20.00 – Zakládající členové PSH a tahouni 
BigBossu Vladimir 518 a Mike Traffi  c to rozbalí 
ve velkém stylu. 
6. – 22. 5. 2016, MS v hokeji 2016 – Přijďte 
fandit národnímu týmu na MS v hokeji 2016. 

sbor cb jižní m_sto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám
e-mail: jizni.mesto@cb.cz, www.cb.cz/jizni.mesto 

program
Neděle 10.00 a 17.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro všechny generace (včetně pro-
gramu pro děti). 
Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost, program pro děti 
9–14 let – hry, písně a krátké zamyšlení. Letní 
stanový tábor „Jumanji“ 30. 7. – 6. 8. 2016.
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Otevřené 
setkání pro seniory nejen z Jižního Města.
Pátek 6. 5. od 17 do 19 hod. LEGO klub: Pro 
všechny holky a kluky, kteří si chtějí hrát se sta-
vebnicí LEGO. Zváni jsou též hraví rodiče. 
Angličtina: Angličtina pro středně pokročilé (B1) 
úterý 18.00, conversations (A2) středa 10.00, 
angličtina pro věčné začátečníky (A1) středa 
18.00, angličtina pro středně pokročilé (B1–B2) 
čtvrtek 9.30.  
Připravujeme: 10. 6. Noc kostelů, 11. – 15. 7. 
Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 9 
do 13 let (cena 1500 Kč), 30. 7. – 6. 8. „Juman-
ji“, letní tábor pro děti 10–13 let (cena 2000 Kč).
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

VÝSTAVA NA RADNICI

KRAJINY, ZÁTIŠÍ, 

KVĚTINY

Olga Siladijová a Eva A. Schmidtová

3. 5. – 31. 5. 2016
Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.

Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.

Pá 8.00 – 14.00 hod.
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JAN BUDAŘ: DO TROJKY  

čtvrtek 5. 5. 2016 od 20 hodin
Jan Budař v ideálním nástrojovém ob-

sazení zahraje své jedinečné písně, 

popovídá i podebatuje. Přijďte se do-

tknout známého herce! Držitel něko-

lika Českých lvů se na koncertě v Za-

hradě představí jako zpěvák, pianista, 

příležitostný tanečník a autor 

písniček charakterizovaných 

jako multikulturní jazzpoprockfolk. Díky 

tomu bývá každý koncert velmi nečeka-

ný... Jan Budař – klavír, Petra Malíšková 

– cello, Josef Štěpánek – kytara. Speci-

ální host písničkářka Radůza.

NEŘEŽ  

čtvrtek 12. 5. 2016 od 20 hodin
Koncert české folkové skupiny, která 

vznikla kolem Zdeňka Vřešťála a  Víta 

Sázavského v roce 1997 jako pokračo-

vání skupiny NEREZ. 

NEŘEŽ patří k legendám folkového žán-

ru. Od  počátku osmdesátých let bylo 

jméno kapely spojeno s osobností výji-

mečné autorky a interpretky Zuzany Na-

varové, v  jejímž podání si publikum za-

pamatovalo nejslavnější písně skupiny. 

Po její smrti se oba hlavní protagonisté 

věnovali spolupráci s mnoha dalšími in-

terprety a přitom vystupovali v pokračo-

vatelské sestavě Nerezu – Neřež.

JOSEF FOUSEK 

čtvrtek 26. 5. od 20 hodin
Zveme vás na koncert českého písničkáře, texta-

ře, spisovatele, básníka a fotografa Pepy Fouska. 

Do povědomí české veřejnosti se poprvé zapsal 

jako host Miloslava Šimka v pořadech Divadla Se-

mafor a  později Divadla Jiřího Grossmanna, kde 

také účinkoval až do  roku 1998. Od  roku 1999 

vystupuje v Česku i v zahraničí se svými recitály 

Nemám čas lhát a Bez náhubku. 

Přijďte si do KC Zahrada poslechnout naživo jeho 

recitál Smích je živá voda! 

Vstupenky lze zakoupit/rezervovat v KC Zahrada – tel. 271 910 246, na Cho-

dovské tvrzi – tel. 267 914 831 či online na www.webticket.cz/program/kcz. 

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 

272 917 077

sal@ddmjm.cz

pobočka: 
Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program květen 
7. 5., 10.00–16.00: Tvořivá díl-
na – Hrátky s pedigem. Rukodělný 

workshop. Pro děti od 10 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

7. 5., 10.00–17.00: Výlet – Ateliér 
Jiřího Trnky. Pro děti od 7 let a mlá-

dež. Chvalský zámek.

13. 5., 16.15–18.00: Cirkusová škol-
ka. Akrobatická cvičení pro celou rodi-

nu. Pro předškolní děti od 3 do 6 let a 

jejich rodiče. DDM JM, Šalounova.

14. 5., 9.00–11.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti ve 

věku od 6 do 12 let a rodinné přísluš-

níky. DDM JM, Šalounova.

14. 5., 11.00–13.00: Turnaj ve 
stolním tenisu – jednotlivci. Pro 

děti a mládež ve věku od 13 do 18 

let a rodinné příslušníky. DDM JM, 

Šalounova.

14. 5., 09.00–17.00: Kurz animace. 
Workshop pro všechny milovníky ani-

movaného fi lmu. Pro děti od 7 let a 

mládež. DDM JM, Šalounova.

20.–22. 5., 10.00–18.00: Keramic-
ko-výtvarná výstava – Živly naší pla-
nety. Toulcův dvůr, Kubatova.

21. 5., 9.15–18.15: Výprava za po-
znáním – Zámek Loučeň a labyrin-
tárium. Poznávací turistický výlet. 

Pro děti od 6 let a mládež. Zámek 

Loučeň.

23.–27. 5., 14.00–18.00: Keramic-
ko-výtvarná výstava – Živly naší pla-
nety. DDM JM, Šalounova.

28. 5., 8.00–18.00: Chodovské be-
rušky. Soutěž v aerobiku a tancích. 

Hala TJ Chodov, Mírového hnutí.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz

Aktuálně

  jubilea na Chodovské tvrzi    první občánci  

Zlaté jubileum 
oslavili manželé 

Margita a Jiří 

Kovandovi.

Tři nové Jihoměšťánky narozené v první 

den roku 2016 přivítal na tvrzi starosta 

Jiří Štyler a předal jim hezké dárky. 

Na fotografi i zleva:

Eliáš Viktor Beneš

Ágnes Gálová

Dominik Černohlávek

Pietní akce na Chodovském hřbitově
V pondělí 9. května 2016 od 9.00 pořádá 52. Základní organizace Českého 

svazu bojovníků za svobodu v Praze 4 na Chodovském hřbitově největší vzpo-

mínkovou akci na území Městské části Praha 11. Tímto vás zveme k uctění pa-

mátky 263 pohřbených rudoarmějců padlých v Pražské operaci a 31 padlých 

pražských povstalců z Chodova a okolí. Věříme, že také při letošním 71. výročí 

vítězství protifašistické koalice nad hitlerovským Německem ve druhé světové 

válce a osvobození Československa bude každoroční vzpomínková slavnost 

na Chodovském hřbitově opět vykazovat vysokou úroveň a důstojný průběh.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

S linorytem 

Šumavou

V květnu se ve foyer opatovské 

knihovny představí grafi k Zbyněk 

Hraba (*1960) svými linoryty.

od 2. 5. do 28. 5. 2016

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00 

– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

23

Ve dnech 3. 5. – 26. 5. bude probíhat 
v prostorách Chodovské tvrze 
rozsáhlá výstava 

Spolku pražských 

výtvarných umělců 
doplněná díly Spolku sochařů České 

republiky. Výstavu uvede herec a re-

žisér Jan Kačer, na violoncello zahra-

je malíř, sochař a hudebník Petr Hejný. 

Jedná se o reprezentativní výstavu 

významného pražského spolku, kte-

rý funguje již 25 let. Uspořádal řadu 

výstav v Praze, mimo Prahu i v za-

hraničí. Přibližně 10 let zve k účasti 

i sochaře. Tento typ společné prezen-

tace se osvědčil. Expozice jsou tak 

divácky velmi zajímavé. Členství v na-

šem spolku je založeno na demokra-

tickém principu. Sdružuje rozmanité 

formy výtvarného projevu, od rea-

lismu po čistou abstrakci. Jediným 

kritériem pro členství je vysoká profe-

sionální úroveň. Některé naše výstavy 

jsou tematické. Díky rozmanitosti vý-

tvarného názoru našich členů se musí 

velmi pečlivě instalovat díla, aby jedno 

nepotlačovalo druhé, a naopak se na-

vzájem podporovala. Snažíme se, aby 

výstava představila naše členy a byla 

divácky přitažlivá.

Aktuálně

Karel, růže mezi drahokamy – Kaleidoskop zajímavostí ze života a z doby Karla IV. 

12. května, v 17 hodin  
Slovem i  fotografiemi přibližuje 

PhDr.  Jiří Bartoň. Naposledy v  tom-

to školním roce osloví své poslu-

chače na  Chodovské tvrzi PhDr.  Jiří 

Bartoň. Svůj cyklus zakončí připome-

nutím osobnosti, o  níž se bude při 

příležitosti nadcházejícího 700. vý-

ročí narození mluvit a psát v mnoha 

souvislostech. 

Klubové kino Chodovská tvrz

čtvrtek 19. 5., v 19 hodin
Také v květnu pokračuje volný cyklus ce-

lovečerních fi lmů. Tentokrát připome-

neme legendární titul režiséra Oldřicha 

Lipského, natočený v roce 1964, Limo-

nádový Joe aneb Koňská opera.

Oktet znamená někdy deset

pondělí 16. 5., od 19 hodin
Pokud při brouzdání internetem nara-

zíte na stránku www.oktet.cz, můžete 

se opravdu na většině společných foto-

grafi í tohoto vokálního seskupení dopo-

čítat deseti účinkujících. Proč tomu tak 

je? A proč po tom vůbec pátrat? Snad 

nejjednodušší odpovědí je, že si už 

před časem zabukovali výše zmíněnou 

doménu…

Šarbilach – střípky štěstí

26. května, v 17 hodin
Židovská hudba opět oživí nádvoří Cho-

dovské tvrze. Po necelém roce se na 

tvrz vrací fenomenální orchestr Šarbi-

lach ve své nové sestavě a pod taktov-

kou Aleny Jelínkové.

Svěží jarní koncert Two Horses

čtvrtek 5. 5., v 19 hodin 
Hráč na foukací harmoniky a zpěvák Ja-

romír Hůla vás vezme na vzpomínkový 

výlet s nádhernými melodiemi a fi lmo-

vými písněmi. 

Radkin Honzák: Všichni žijeme v blázinci

úterý 24. května, v 18 hodin
Pro setkání s moudrým lékařem jsme 

zvolili název shodný s titulem knihy, kte-

ré se jen během roku 2015 prodalo více 

než 7 500 výtisků. Jak přežít současnost, 

radí psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá zavítají do Chodovské tvrze

13. května od 19 hodin
Z překvapivého spojení dvou osobnos-

tí ze zcela rozdílných světů vzniklo duo, 

které diváky baví pulzující energií, citem 

a předávanou radostí. Známý herec Ol-

dřich Kaiser objevil ve spojení s Dášou 

Vokatou svůj rockerský potenciál, válí na 

elektrické housle, opřel se do kytarových 

strun a vyhledává další a další hudební 

nástroje. Dáša Vokatá je známá písnič-

kářka a básnířka, která je svým osudem 

pevně spjatá s českým undergroundem.

Pozvánky do Chodovské tvrze
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Házená patří k Jižnímu Městu přes čtyřicet let

Před více než 40 lety začínala parta cho-

dovských nadšenců budovat mužský oddíl 

házené od píky a věřila, že jednou tento 

dynamický kolektivní sport na  největším 

pražském sídlišti zakotví.  Podařilo se. 

Chodováci se stali druhým nejúspěšněj-

ším oddílem v  hlavním městě. A  prvním 

v pořadí, jestliže se mluví o čistě amatér-

ském týmu.    

Nebylo to snadné. Desítky dobrovolných 

funkcionářů a  trenérů věnovaly a  věnu-

jí péči o dětské sportovce tisíce hodin ze 

svého volného času a vychovaly již stovky 

skvělých, dobrých i  průměrných sportov-

ců, kteří se házené upsali tělem i duší.   

Dnes do haly na ulici Mírového hnutí cho-

dí zhruba dvě stovky kluků a chlapů všech 

věkových kategorií a  oddíl se stále roz-

růstá. Systematická práce trenérů s dět-

mi od šesti let nese své ovoce. Právě ti 

nejmenší z přípravky a kategorie mini pa-

tří v  Praze k  nejlepším. Ve  svých soutě-

žích se trvale prosazují i  žákovské kate-

gorie, které hrají Pražský přebor. Starší 

žáci se od roku 2009 čtyřikrát kvalifi kovali 

i  na mistrovství republiky, do  tzv. žákov-

ské ligy. Dorostenci hrají již roky 2. ligu. 

V oddíle působí devět trenérů, z nichž tři 

mají licenci A, tři B a tři C. Objeví-li se mezi 

hráči mimořádný talent, může ve  spolu-

práci s  Duklou Praha navštěvovat regi-

onální centrum mládeže. Většina hráčů 

jsou vlastní odchovanci, což není v  této 

kategorii běžné. Mužstvo mužů A již šest 

let hraje první ligu, druhou nejvyšší sou-

těž v ČR, a tvoří ho hráči, kteří na Chodo-

vě začínali jako děti a zůstali svému oddí-

lu věrní. Pravidelně bojují o přední příčky. 

V současnosti jsou na druhém místě a je-

jich úspěchy lákají do stařičké haly na jejich 

nedělní utkání čím dál více příznivců.    

Oddíl pořádá pro hráče zimní i  letní sou-

středění, účastní se nespočtu přípravných 

turnajů a  utkání. V  minulosti vyjížděly 

týmy i  na  zahraniční turnaje do  Klagen-

furtu, Budapešti, Bratislavy a Izoly. V ital-

ském Terámu dokonce starší žáci v  roce 

2000 zvítězili. Nejen házenou oddíl žije. 

Hráči chodí společně do  bazénu, na  la-

sergame, pořádají se vánoční besídky 

i velké každoroční rozloučení se sezonou, 

kde se sejdou a soutěží spolu nejen hrá-

či všeho věku, ale i  jejich rodinní přísluš-

níci a příznivci z řad veřejnosti. Již několi-

krát se hráči žákovské kategorie podívali 

do Norimberku na All Stars Game němec-

ké bundesligy, kde mohli vidět a setkat se 

s nejlepšími házenkáři světa.   

Házená patřila v minulosti k nejúspěšněj-

ším sportům v naší zemi. Kvůli konkuren-

ci nových sportů není její postavení dnes 

jednoduché. Tradice ale zavazuje a házen-

káři z Chodova své úsilí nevzdávají. Odmě-

nou jim je radost ze hry, z níž si mladí hráči 

odnášejí do života i správné lidské vlast-

nosti – vytrvalost, houževnatost, úctu i cit 

pro kolektiv. Ti nejstarší, kteří patří mezi 

seniory, již přivedli ke  sportu i  své děti. 

A tak věříme, že Chodov se na házenkář-

ské mapě ČR neztratí.   

Web: www.tjchodov.sklub.cz

FB: TJ JM Chodov Praha házená

Jarní cyklokros oddílu UFO
Středa 11. 5. 2016 od 15.30 v Centrál-
ním parku JM
Jaro je v plném proudu, hezké počasí vy-

bízí k oprášení kol po dlouhé zimě, a tak 

pro vás připravil Cykloturistický oddíl UFO 

ve spolupráci s MČ Praha 11 a Cyklospor-

tem KERN již 21. ročník tradičního Jarní-

ho cyklokrosu. Proto se ve středu 11. 5. 

2016 odpoledne těšíme na amatérské zá-

vodníky ve věku od šesti do osmnácti let. 

Trasa závodu vede jako každý rok Cent-

rálním parkem na Opatově. Okruh o délce 

800 m na  vás čeká jednou až desetkrát 

podle vaší věkové kategorie. Zkrátka ne-

přijde ani dospělý doprovod, pro který je 

připravena nejnovější z kategorií, dnes již 

prestižní Rodinná štafeta. Bojujte o vítěz-

ství a ceny bok po boku s vlastními dět-

mi nebo ve vytvořeném „rodinném“ týmu! 

Takže si připravte kolo a helmu a podívej-

te se na www.oddilufo.cz, kde jsou k dis-

pozici propozice a další informace. Na vi-

děnou na startu!

Vojtěch Císař, UFO

Rozpočet pro rok 2016, smutné to čtení
Na lednovém zasedání zastupitelstva byl 

schválen rozpočet naší městské časti pro 

letošní rok. Pro všechny, kteří mají čas 

a chuť si rozpočet přečíst a prostudovat, 

musí být tento velkým zklamáním. Přes 

stále se opakující nepravdivá a zavádějí-

cí prohlášení starosty Štylera a místosta-

rosty Kosa o prázdné pokladně a fi nanční 

klinické smrti Prahy 11, které způsobilo 

minulé vedení za Mlejnského, jsme oče-

kávali, že letošní rozpočet bude vykazo-

vat zjevnou snahu o lepší efektivitu (tzn.

výrazné snížení) běžných výdajů a  na-

opak jasný signál rozvoje Prahy 11 v ob-

lasti investic do veřejného vybavení.

K  našemu překvapení se ani jedno ne-

koná!! Běžné výdaje klesají pouze cca 

o 3 %, a to i díky výrazně nižším výdajům 

na údržbu veřejné zeleně (důsledky jsme 

již zaznamenali všichni v  podobě nese-

kání trávy a neúklidu listí a sněhu) a také 

díky nepochopitelnému snížení fi nanč-

ních prostředků na  mzdy zaměstnanců 

v mateřských a základních školách. Jinak 

avizované efektivnější hospodaření se 

prostě nekoná.

A  oblast investic a  rozvoje? Ještě vět-

ší smutek! Jedinými investicemi jsou 

rekonstrukce dvou hřišť za  3,5 mil. Kč 

a úprava vnitrobloku za 1 mil. Kč. Dále 

koalice počítá se zahájením regenera-

ce školy Schulhoff ova za téměř 20 mil. 

Kč. Ano, regeneraci, která byla již zahá-

jena v loňském roce, ale musela být zru-

šena díky neschopnosti starosty Štylera 

a  spol. vybrat v  řádném výběrovém ří-

zení solidní stavební fi rmu. K tomu ješ-

tě radnice nepochopitelně a  dobrovol-

ně vrátila 11 mil. Kč, které Praha 11 

Názory zastupitelů
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Czech Open 2016 

– Taekwon-Do ITF
Dne 19. a  20. března se ve  sportovním 

centru České unie sportu v  Nymburku 

konala mezinárodní soutěž v  Taekwon-

-Do I.T.F. Tato soutěž se každoročně koná 

v České republice a patří k těm největším 

a  nejprestižnějším u  nás. Na  soutěž se 

dostavilo celkem 415 závodníků, z nichž 

125 bylo zahraničních. Nechyběli závod-

níci z Holandska, Finska, Francie, Polska, 

Slovinska a Ruska. Soutěž byla určena pro 

tři věkové kategorie: žáci, junioři a senio-

ři. Přes obrovskou konkurenci se všem na-

šim závodníkům podařilo předvést skvělé 

výkony, a někteří z nich dokonce dosáhli 

na medailová umístění. Za naši školu Ge-

-baek Hosin Sool vybojoval Petr Novotný 

jednu stříbrnou medaili ve sportovním boji 

a  jednu bronzovou medaili v  technických 

sestavách. Lukáš Boček získal dvě bron-

zové medaile, jednu ze sportovního boje 

juniorů a druhou z technických sestav. Pe-

trovi i Lukášovi blahopřejeme ke skvělým 

výkonům a srdečně gratulujeme všem zú-

častněným závodníkům. Zároveň chce-

me poděkovat těm, kteří je přijeli podpořit 

v jejich výkonech, a doufáme, že s obdob-

nou chutí a nadšením podáme tak výbor-

né výkony i  na  prvním setkání Střediska 

talentované mládeže, které se bude konat 

14. a  15. 5. 2016 v  Nymburku. Více in-

formací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool 

najdete na internetových stránkách www.

tkd.cz. Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou 

srdečně zváni na tréninky, které pravidel-

ně probíhají každý den v našem Taekwon-

-Do centru v Praze 11, na ZŠ Campanus.

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool 

Florbalistky Herbadentu se opět zapojují 

do kampaně proti šikaně!
Je až s  podivem, kolik dnes dospělých 

lidí se v dětství setkalo se šikanou. Otáz-

ka šikany je i  dnes klíčovým tématem 

společnosti. Týká se bohužel i  sportov-

ních kolektivů. Již v loňském roce se náš 

fl orbalový klub Herbadent FK JM připo-

jil ke  kampani proti šikaně NE ŠIKANĚ, 

NO BULLYING. Chceme, aby se děti tě-

šily na tréninky a vracely se z nich šťast-

né, a ne aby rodiče nebo trenéři museli ře-

šit smutné události. S dětmi trenéři tuto 

problematiku opakovaně probírají a každý 

v našem klubu již ví, co je to šikana, jaké 

jsou její negativní dopady a jak ji identifi -

kovat. A výsledky jsou již vidět především 

v chování hráček.

Dobrá atmosféra v  klubu i  jednotlivých 

týmech je jednou z  hlavních příčin další 

úspěšné sezóny v soutěžích ČFbU. Přes-

tože mládežnická družstva hrají hlavně 

pro radost, tak se jim letos dařilo i výsled-

kově. Obě naše nejstarší kategorie – juni-

orky i dorostenky – se probojovaly do ce-

lorepublikového fi nálového turnaje. Starší 

i mladší žákyně hrají pravidelně v nejvyš-

ších koších a elévky, které zatím zápasové 

zkušenosti sbírají, si užívají každý zápas. 

Letošní sezona pomalu končí a všichni se 

těší na letní venkovní přípravu a posezon-

ní fl orbalové turnaje.

Již od května začínáme s chlapeckou pří-

pravkou, nadále přivítáme každou holčič-

ku, která by chtěla hrát fl orbal v  „rodin-

ném“ klubu, kde se věnujeme každému 

jednotlivci. V  případě zájmu kontaktuj-

te šéftrenérku Karolínu Šatalíkovou, tel.: 

608 508 967, e-mail: satalikova@herba-

dentfl orbal.cz.

FC Háje JM nabírá nové členy
Malí fotbalisté, přijďte na náš nábor, 

který se uskuteční ve čtvrtek 
5. 5. a ve středu 18. 5. 2016 

od 17.30 hod. na hřišti FC Háje JM, 

K Jezeru 2. Informace najdete na 

našich stránkách. Kontaktní osoba: 

R. Klíčová, tel. 603 154 352.

V  rozpočtu MČ Praha 11 na  rok 2016 

je rezerva 25 mil. Kč a další disponibil-

ní fi nanční prostředky přes 100 mil. Kč 

jsou na účtu MČ. 

Letos se tak podaří nejen dokončit re-

konstrukci MŠ Janouchova, ale i započít 

komplexní rekonstrukci ZŠ Schullhofova 

a tělocvičen v ZŠ Milíčov. Pokud bychom 

prošustrovali 90 mil. Kč, jak o  nás píše 

exstarosta Mlejnský, jistě by se o nás in-

tenzivně zajímala policie a orgány činné 

v  trestním řízení. Mohu vás ujistit, ne-

jen že tomu tak není, ale že prostředky 

městské části jsou spravovány a  využí-

vány s  péčí řádného hospodáře. Tento 

článek je tak pouze jednou ze součástí 

štvavé a  lživé kampaně proti starostovi 

a radním z Hnutí pro Prahu 11. 

Ing. Jiří Štyler, starosta MČ

Ing. Ladislav Kos, zastupitel MČ

HPP 11

na tuto regeneraci získala v  roce 2014 

(za Mlejnského) z fondů EU. 

Poslední ambicí v oblasti rozvoje ze stra-

ny současného vedení je dostavba Cent-

ra sociálních služeb Janouchova. Zde ale 

není připravena ani studie, natož staveb-

ní povolení, takže spíše fantasy než reali-

ta. Jinak – kde nic tu nic. Prostě surrealis-

mus nerozvoje v přímém přenosu.

Starosta Štyler a  jeho ekonom mís-

tostarosta Kos budou hřímat a vykřiko-

vat: „Na další rozvoj nemáme peníze, 

pokladna je prázdná, Mlejnský nám ne-

nechal žádné peníze...“ 

Samozřejmě nepravda a alibismus.  

O  tom, jak starosta Štyler a  místosta-

rosta Kos prošustrovali v  roce 2015 

více jak 90 milionů Kč, které mohly být 

použity na  další rozvoj Jižního Města, 

budu pokračovat v příštím čísle časopisu 

Klíč (pokud projdu cenzurou). A nebo již 

dnes můžete číst na mém Facebooku či 

www.dalibormlejnsky.cz

Dalibor Mlejnský, JM-ND 
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Ing. Ladislav Kos – pravdy a lži o mém odvolání
Téměř deset let pracuji ve  prospěch ob-

čanů Jižního Města. Několik let v občan-

ských sdruženích, čtyři roky jako opoziční 

zastupitel a naposledy ve funkci místosta-

rosty a radního pro fi nance.

Výsledkem roku a půl mé práce na postu 

radního pro fi nance na radnici P11 je sta-

bilizovaný rozpočet MČ na  r. 2016 s  fi -

nanční rezervou 25 mil. Kč, zajištění více 

než 100 mil. Kč z vnitřních zdrojů na  re-

konstrukci ZŠ Schulhoff ova a  tělocvičen 

ZŠ K Milíčovu, narovnání části fi nančních 

vztahů mezi MČ Praha 11 a  Jihoměst-

skou majetkovou, a. s., zpracování rozsáh-

lého daňového auditu k prodeji bytového 

komplexu Zahrady Opatov…

Dne 17. 3. 2016 jsem byl převahou jedi-

ného hlasu odvolán z Rady MČ Praha 11.

Jistě se zeptáte – proč jsem byl odvolán?

Nezpronevěřil jsem ani korunu, své pra-

covní povinnosti jsem si plnil bez výhrad. 

Žádné faktické a  relevantní důvody pro 

mé odvolání na zastupitelstvu nepadly.  

Proto za jediný důvod mého odvolání po-

važuji to, že jsem dlouhá léta nepohodlný 

pro opozici a nyní jsem se stal nepohodl-

ným i pro bývalé koaliční partnery TOP 09 

a ANO. Uvedu jen několik příkladů, proč:

• Neuhnul jsem a neuhýbám ze svých po-

stojů a morálních zásad.

• Hájím zájmy místních obyvatel a mám 

jejich podporu.

• Nesouhlasím s megalomanskými deve-

loperskými projekty zástavby na  Jižním 

Městě.

• Snažil jsem se napravit nevýhodné fi -

nanční vztahy mezi MČ a její akciovou spo-

lečností Jihoměstská majetková, a. s., kte-

rá je nyní plně pod kontrolou ANO.

• Kritizoval jsem vytváření „trafi k“ v měst-

ské akciovce, kam jsou dosazováni zastupi-

telé ANO a TOP 09 bez výběrových řízení.

• Kritizoval jsem nečinnost koaličních part-

nerů při vypovídání nevýhodných smluv 

z minulého období.

• Snažil jsem se o zrušení funkcí dvou ne-

uvolněných radních (kteří nemají žádné 

kompetence, pouze hlasují v Radě MČ), je-

den za TOP 09, jeden za ANO.

Odvolání bylo tedy zcela zjevným účelo-

vým politickým krokem ANO a  TOP 09, 

založeným na  vykonstruovaných důvo-

dech s hlavním záměrem oslabit, případ-

ně úplně zlikvidovat Hnutí pro Prahu 11. 

Mým odvoláním bylo znemožněno jak 

mně, tak celému Hnutí pro Prahu 11 pl-

nit volební program v tak důležité oblasti, 

jako jsou fi nance. Je destabilizován chod 

Rady MČ a Úřadu MČ Praha 11.

Ing. Ladislav Kos, zastupitel za HPP 11

Padouch nebo hrdina? Vyjádření Klubu TOP 09 k odvolání Ing. L. Kose  
Zastupitelé TOP 09 se na zastupitelstvu 

MČ Praha 11, konaném dne 17. 3 . 2016, 

přidali k návrhu opozice, na jehož základě 

došlo k  odvolání člena Hnutí pro Prahu 

11 (HPP 11) Ladislava Kose z pozice zá-

stupce starosty. Předně je třeba konsta-

tovat, že tento návrh získal nezvykle širo-

kou podporu napříč politickým spektrem, 

kdy ho podpořilo většinou svých zastupi-

telů 6 ze 7 subjektů zastoupených v za-

stupitelstvu MČ, což odpovídá 2/3 všech 

voličů, kteří se účastnili podzimních voleb 

v  roce 2014. Lze tedy konstatovat, že 

tak šlo dokonce o kvalifi kovanou většinu. 

Naše důvody pro toto zásadní rozhodnu-

tí byly zejména tyto:

Dle našeho názoru na pokyn L. Kose do-

šlo na  podzim 2015 k  porušení platné-

ho usnesení zastupitelstva, což samo 

o sobě považujeme za dostatečný důvod 

pro odvolání kohokoliv, jelikož to lze mít 

mimo jiné za porušení slibu zastupitele. 

To samé platí o  snaze L. Kose ovlivnit 

radního Urbánka v jeho hlasování v radě 

MČ pomocí příslibu nepřímých materiál-

ních výhod, tedy jednání, které hraničí 

s trestněprávní odpovědností. Jeho ma-

nipulace s rozpočtem v celkové výši 6 mi-

lionů korun ve prospěch kapitol své stra-

nické kolegyně Zdeňkové byla dle našeho 

mínění také minimálně velmi závažným 

pochybením. 

Za  další je třeba uvést z  našeho po-

hledu až úpornou snahu bránit opozici 

v přístupu do radničního měsíčníku Klíč 

a  kontrolního výboru, což přitom sám 

ještě v opozici prosazoval. Až hysteric-

ká obhajoba dalších kontroverzních po-

stav HPP 11 či jejich zastupitelů (např.: 

p. J. Kamitz, p. M. Heřman nebo p. M. 

Horník), která také již nešla přehlížet 

s  ohledem na  jejich neakceptovatelné 

výstupy. 

Máme za to, že zástupci Hnutí pro Pra-

hu 11 nad skandálními pochybeními L. 

Kose a jeho neustále vzrůstajícími osob-

ními ambicemi bohužel dlouhodobě přiví-

rali oči, hnutí samotné nenašlo odvahu, 

nebo ještě nemá mechanismy, jak se vy-

pořádat s takto charakterově problema-

tickými jedinci. Nynější chabá reakce hnu-

tí, založená maximálně na polopravdách, 

snažící se odvést pozornost nepřesvědči-

vým varováním před návratem bývalého 

starosty Mlejnského a „jeho opozice“, je 

toho důkazem. Přesto zdůrazňujeme, že 

máme zájem na zachování funkční koali-

ce ve stávajícím formátu HPP 11, ANO 

a TOP 09 za předpokladu zvýšeného úsilí 

při kvalitnějším řešení programových pri-

orit a problémů zajímajících občany, pře-

devším od  klubu HPP 11 – ovšem bez 

prokazatelně škodlivé účasti L. Kose. 

Za Klub zastupitelů TOP 09 Praha 11,

Mgr. Jan Stárek, předseda klubu

Důvody pro odvolání místostarosty Kosa
Na  posledním řádném zastupitelstvu 

MČ Prahy 11 byl odvolán místostarosta 

Ing. Ladislav Kos HPP 11. Návrh na jeho 

odvolání jsem podal já, jako opoziční za-

stupitel za JMND. 

Důvodem odvolání Kosa byl fakt, že se 

choval jako neřízená střela, nerozuměl 

fi nancím, čímž připravil MČ Prahy 11 

o miliony, ale hlavně byl opilý svou mocí 

a  jeho nadřazenost a  arogance, se kte-

rou vystupoval proti všem, kteří měli jiný 

názor než on sám, zašla prostě za hra-

nu. Začala cca čtyřhodinová diskuze 

mezi HPP 11 a  jejími koaličními partne-

ry z  TOP 09 a  ANO. Postupně zazně-

ly hlášky jako: „s  Kosem se dostaneme 

do  tepláků” nebo „podvody při hlasová-

ní” a padala opravdu silná slova jako pra-

sárny, levárny, uplácení, výhrůžky a  lži, 

nebo informační vakuum, či zasahování 

do kompetencí.

Opoziční zastupitelé vlastně jen sedě-

li a nestačili se vzájemnému osočování 

koaličních zastupitelů divit. Výsledkem 

celé místy velmi vyhrocené diskuze bylo 

odvolání místostarosty Kosa a  násled-

né vypovězení koaliční smlouvy ze stra-

ny HPP 11. Z mého pohledu je odvolá-

ní Kosa jen logickým vyústěním situace, 

kterou sám svým agresivním chováním 

a arogancí zavinil.

Inu, KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI.

Petr Sýkora – JM-ND 5. 4. 2016

Názory zastupitelů
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Starosta popleta? Nebo se jen usvědčil ze lži? 

…a pár řádek i k odvolání zástupce starosty
Číslo čtyři časopisu Klíč bylo opět čarov-

ným výtvorem. Ptáte se proč? Jako prv-

ní je ujištění starosty Štylera, vyřčené 

na  jednání Zastupitelstva MČ Praha 11. 

Ujištění o  stejném přístupu pro všech-

ny, o  tom, že někteří členové HPP 11 

píší své články těsně před půlnocí 5. dne 

v měsíci, aby stihli uzávěrku, včetně reak-

cí na články zaslané opozicí v daný den 

ve  23.40. A  sám starosta se v  uvede-

ném čísle usvědčil buď ze lži, nebo je to 

prostě popleta, který neví o času uzávěr-

ky časopisu Klíč. Někdy se stane, že ten, 

co má kontrolovat, tedy předseda kont-

rolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 

11, reaguje na článek opozičního zastu-

pitele zaslaný pátý den v měsíci ve výše 

uvedený čas. Reaguje na článek zaslaný 

těsně před uzávěrkou. Ani se neptám, jak 

se o  něm těsně před půlnocí dozvěděl. 

Jindy, jako v čísle 4, reaguje starosta MČ 

Praha 11 na události, které se odehrály 

sedmnáctý den v  měsíci. Buď mi unikla 

změna dne uzávěrky, nebo je čas uzávěr-

ky neplatný pro „vyvolené“? V situaci, kdy 

některé články opozičních zastupitelů ne-

jsou zveřejněny vůbec, se jedná o poru-

šení nejen psaných a jasně daných zásad, 

ale i o porušení všech slibů, které obča-

nům Jižního Města HPP 11 dalo. 

A  odvolání zástupce starosty? I  redakční 

radu časopisu Klíč dle všeho ovládá HPP 

11 a  její člen p. Kos. Nezískání fi nančních 

dotací od hl. m. Prahy je jedním z důvodů 

a výmluvy na minulost nepomohou. Jeho 

nekompetentnost v  rámci vyplacených 

dividend Jihoměstské majetkové, a. s., 

a  dle našeho názoru s  tím spojených fi -

nančních ztrát, byla již popsána několikrát. 

Problém s  kauzou parkoviště Gregorova, 

které bez platné smlouvy a  za  směšný 

nájem využívá dlouhodobý přítel HPP 11 

a otec jednoho z členů p. Horník st. (a tedy 

FC Háje) taktéž. O boji HPP 11 proti někte-

rým nepohodlným ředitelům mateřských 

i  základních škol si také již cvrlikají Vrabci 

(Kosi) na střeše. A dalo by se pokračovat. 

Nelze se opozičním zastupitelům divit, že 

se snaží o odvolání těch, kteří jsou za uve-

dené odpovědni. O kauze odtržení Jižního 

Města už snad není třeba ani mluvit.  

Jan Gabriel

Člen zastupitelstva MČ Praha 11

Bez politické příslušnosti

Proč jsme odvolali Ing. Ladislava Kose
Dne 17. 3. 2016 byl odvolán 1. zástupce 

starosty Ing. Ladislav Kos. Podle prohlá-

šení HPP 11 je p. Kos div ne prohlašován 

za  mučedníka, a  proto tímto sděluje-

me naše důvody pro jeho odvolání. Pan 

Kos z opozičních lavic před volbami útočil 

na politické strany a kritizoval je za nekalé 

praktiky, kterých se podle něj údajně do-

pouštějí. Tvrdil o sobě, že on je ta správ-

ná osoba, která s těmito praktikami zatočí 

a bude na radnici bojovat za občany, niko-

liv za sebe a své kamarády. Voliči na toto 

pochopitelně slyšeli a opět dali šanci „no-

vému čistému“ politickému hnutí a „no-

vým“ lidem. Po volbách, jak už to je v Če-

chách bohužel zvykem, se na sliby občanů 

rychle zapomnělo. Pan Kos je toho zář-

ným příkladem. Před volbami kázal vodu 

a po volbách se stal znalcem vína. Věděl 

jako zkušený politický matador, na co se 

především zaměřit. Ihned po  volbách si 

naši kazatelé vody zvýšili platy. Taky bylo 

potřeba postarat se o své věrné a zajis-

tit jim místa v  dozorčích a  správních ra-

dách a. s., komisích MČ atd. Nezapomněl 

ani na své rodinné příslušníky, podle hesla 

co je doma, to se počítá. Loajalitu si dle 

jeho kolegů z RMČ údajně kupoval pomo-

cí nabízení lukrativních postů, zvyšování 

fi nančních požitků a  ani údajná manipu-

lace s výběrovým řízením a ve prospěch 

politických kamarádů mu nebyla cizí. Pří-

mo na  zastupitelstvu v  přímém přenosu 

byl dle našeho názoru usvědčen radním 

Urbánkem ze lži. Pochybné kšeftová-

ní s místy v městských a. s. pro HPP 11 

za zvýšení náhrad pro p. Urbánka napřed 

před zastupiteli popřel a až poté, co p. Ur-

bánek naznačil existenci technických pro-

středků k  objasnění situace, si najednou 

vzpomněl, že k tomuto jednání došlo. Sa-

mozřejmě mlžil jako zkušený politik o tom, 

že si jeho nabídku p. Urbánek špatně vylo-

žil. P. Kos byl především odvolán pro jeho 

charakterové vlastnosti a pro jeho odvo-

lání hlasovala i  většina členů RMČ, jeho 

nejbližších kolegů, kteří s ním byli v každo-

denním kontaktu.

Ukázalo se, že vůči pochybným praktikám 

není imunní žádná politická strana a hnutí. 

Jen důsledná kontrola se zveřejňováním 

nepravostí toto zavrženíhodné jednání 

omezí. Koalice doposud tyto kauzy držela 

pod pokličkou, ale v případě p. Kose míra 

trpělivosti přetekla. Věříme, že se HPP 11 

z kauzy Kos poučí a vybere na jeho místo 

lepší náhradu. Pan Kos již důvěru většiny 

zastupitelů ztratil.

Tento článek vyjadřuje názor klubu

zastupitelů za ČSSD při ZMČ Praha 11

Za klub zastupitelů – Petr Hrabal, DiS., 

Mgr. Soňa Jindráková, Ing. Drahoslav 

Matonoha, Ing. Petr Štefek

Názory zastupitelů

Proč se rozpadla koalice HPP 11 + Ano + TOP 09 na Praze 11?
Koalice vyhrála s  volebním programem, 

který vycházel z  myšlenek a  aktivit ob-

čanů, kteří dlouhodobě vystupovali proti 

zavedeným praktikám obviněného exsta-

rosty Mlejnského a  jeho tlupy. Vypraco-

vali  jsme mimo jiné zadání Regulačního 

plánu na Opatově, který má za cíl stano-

vit jasná pravidla pro dobudování centra 

Jižního Města kolem stanice Opatov tak, 

aby centrum co nejlépe vyhovovalo obča-

nům Jižního Města. 

Zatímco pro HPP 11 byly výsledky voleb 

příležitostí plnit volební program a  pře-

trhat klientelistické vazby minulosti, pro 

jiné z koalice uvolněný prostor po exsta-

rostovi Mlejnském byl jen příležitostí pro 

výměnu kádrů se zachováním starých po-

stupů, příkladem je Jihoměstská majet-

ková, a. s. Když radní za HPP 11 Ing. Kos 

poukazoval na nevýhodné transakce pro 

MČ Praha 11, byl odvolán na návrh zastu-

pitele exstarosty Mlejnského s podporou 

našich bývalých koaličních partnerů. Ná-

sledovala i další porušení koaliční smlou-

vy. Spolupráce s opozicí byla jistě dopře-

du domluvená, protože nevěřím tomu, že 

by se choval anarchisticky  bývalý politic-

ky zkušený exstarosta Ing. Jírava z ANO 

a Ing. Urbánek z TOP 09 a nebyli si svými 

kroky dopředu jisti.

Nemělo smysl se nadále tvářit, že for-

málně koalice na Praze 11 funguje, když 

faktickou koalici vytvořilo Ano, TOP 09 

s opozicí pana Mlejnského, KSČM..., když 

odvolávají radní a prosazují účelové změ-

ny. Tak jako TOP 09 a ANO fakticky roz-

vrátily koalici v  zastupitelstvu Hlavního 

města Prahy, tak podobný neodpovědný 

scénář rozkladu byl bohužel nyní použit 

i na Praze 11. 

Velmi si vážím části zastupitelů z ANO, 

kteří zůstali při hlasování věrni svému vo-

lebnímu programu a nenechali se zmani-

pulovat. Plně se potvrzují slova prof. Bě-

lohradského vyřčená na  sjezdu hnutí 

ANO, že teprve čas ukáže, zda převá-

ží v  politice aparátčíci planoucí po  moci 

a  nebo naopak aktivní občané, kteří se 

přihlásili do ANO jen proto, že chtějí po-

máhat stávající politickou situaci změnit.

Je jisté, že HPP 11 nebude nikdy kolabo-

rovat na Praze 11 se stranami, kde jsou 

zastupitelé obviněni z  tunelování majet-

ku MČ Praha 11. Proto dnes nemá HPP 

11 koaliční potenciál jako přizpůsobivé 

ANO a TOP 09. HPP 11 je připraveno se 

vrátit ke koalici, pokud tyto strany se bu-

dou opět hlásit ke svému vlastnímu vo-

lebnímu programu a  ne k  zájmům pana 

Mlejnského.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., 

zastupitel za HPP 11, člen Strategické 

komise a Výboru ÚR
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 
3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-

čovského nebo Krčského lesa, i před pri-

vatizací. Platba v hotovosti, dluhy a exe-

kuce nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-
ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• 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 možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

na tel. 607 00 11 88, na e-mailu: info@

jihomestskereality.cz

• Sháním s  dcerou byt na  JM. Prodala 

jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo. 

Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání. 

Tel.: 704 167 388.

• Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 
o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Hledáme pronájem bytu o  velikosti 
Gars. až 2+1 do 12 000 Kč včetně poplat-

ků nebo 3+kk až 4+1 do 16 000 Kč včetně 

poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202.

• Zprivatizovali jste byt a  máte vysoké 
splátky? Přímý zájemce od  vás odkoupí 

byt v Praze a okolí na investici pro své děti 

a seniorům nabízí, že je nechá v bytě dožít 

za menší nájemné. Tel.: 608 661 665

• Přímý zájemce koupí dva byty v Praze 
a okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší 

pro sebe 3–4+1.  Lze i zvlášť, na vystěho-

vání nespěchám. Platba hotově, pomůžu 

vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím pri-

vatizaci. Tel.: 608 661 664

• Hledáme byt na  Praze 4 nebo do  30 
minut od této lokality, a to gars. až 2+kk 

nejlépe v  panelovém domě, ale nemusí 

být. V bytě budeme 2 osoby v páru, bez 

zvířat, nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle veli-

kosti. Moc děkuji! Tel.: 605 845 088

• Poptávám byt 2+1 nebo 3+1 (3+kk) pro 

2 osoby s  dítětem 14 let. Nespěcháme, 

ale můžeme bydlet i hned – záleží, jak se 

dohodneme. Výhodou lodžie nebo balkon. 

Děkujeme. Tel.: 603 789 381

• Pro vážného zájemce urgentně hledám 
ke koupi hezký byt 2+kk (ideálně s lodžií) 

na Jižním Městě a okolí. Může být i druž-

stevní. Ing. Hloušek 732 237 741

• Koupím rodinný dům v  Praze 4 nebo 
10 a blízkém okolí. Preferuji novější dům 

s  pozemkem a  bez nutnosti větších sta-

vebních úprav. Tel.: 607 635 265

SEZNÁMENÍ
• Muž 52 let, štíhlý, 181 cm vys., sport.

typ, žijící v Praze, vl. zázemí, vyřešená mi-

nulost, spolehlivý, fi nančně gramotný, rek. 

sport. Hl. štíhlou ženu do 49 let, také neku-

řačku, sport. založenou, pro vážný vztah. 

Že by paní z Jižního Města? 704 791 780

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

• MALOVÁNÍ - ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK 

kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz , tel.: 603 475 667, 

Člen cechu malířů a lakýrníků ČR 

• !! Odvoz starého nábytku na  sklád-
ku – Stěhování všeho druhu. Vyklízení 

sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 

a  odvezeme cokoliv. Vše za  rozumnou 

cenu. Volejte: 773 484 056

• Rekonstrukce bytových i  nebytových 
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, ma-

lování, štukování, bytová jádra, pokládku 

podlah a  jiné práce. Kvalita a spolehlivot. 

Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911. 

E-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz

• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – 

Novotný – tel.: 606  556  547 – malová-

ní, lakování, štukování, fasády, zaměření 

zdarma, práce i  o  víkendu. www.malova-

ni-novotny.cz, e-mail: malovani. novotny@

seznam.cz

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 

odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-

ky, nebyt. prostory. Rozumné ceny. Tel.: 

603 538 738, e-mail: marti.dvorak@cen-

trum.cz.

• Provádíme veškeré stěhovací a vyklíze-
cí služby. Prohlídka technikem ZDARMA, 

KM po Praze ZDARMA. Tel.: 727 943 277 

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678 

v  7-22 hod. Prodej nových a  odvoz sta-

rých chladniček.

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 

návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@

seznam.cz

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-

suvky, jističe, dotažení spojů, vedení 

k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách, 

www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

zií. Sítě proti hmyzu. Tel. 601  236  957, 

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• PLOVOUCÍ A  VINYLOVÉ PODLAHY, 
KOBERCE, PVC, TAPETOVÁNÍ, MALÍŘ-
SKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekonstruk-

ce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. Tel.: 

603 494 330. E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

14 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. pro-
stor. Malířské, bourací práce, štukování, 

obklad, dlažba. Elektroinstalace, instala-

térství. Tel.: 775  690  435, e-mail.: peta.

sitner@gmail.com

• Instalatérské práce – voda, plyn, kana-

lizace, topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

Horyna. Tel.: 603 554 550, 271 912 323

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garný-
že, opravy a  servis žaluzií. Akce! zamě-

ření, doprava zdarma. Tel.: 603 715 285. 

www.interierservisgroup.cz 

• Levně vyklízení, odvoz, výkup v  Pra-
ze i  mimo Prahu. Vyklízení bytů, garáží, 

sklípků. Ceny od  100 Kč. Bourání příček. 

Akční cena bourání byt. jádra i s odvozem 

na  skládku za  5900 Kč. Odkup funkčního 

nářadí, sport. potřeb, strojů. Autodoprava. 

Tel.: 777 207 227

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis – tel.: 222 361 720 a mobil: 

602 390 630

• Instalatér – oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 77 18 08

• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kva-

lita, osobní přístup. Tel.: 773 540 170, 

e-mail: info@dbuklid.cz

• Mytí oken (plast. 3+1 cca 380 Kč), čiště-

ní koberců a čalounění. Doprava po Praze 

4 zdarma. Tel.: 607275272, 222 955 295

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, ko-

berce, plovoucí podlahy – návštěva se vzor-

ky, zaměření a cenová nabídka ZDARMA. 

Mob.: 604 623 052, e-mail: blahapodlahy

@seznam.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUK-
CE – NA  KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! Jádro 

od 88 000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renono-

votny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, tel.: 

602 292 812, 272 912 326 

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 

Obchod, molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popru-

hy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. P4, 

Pankrác, Na  Veselí 2 – za  rohem domu. 

Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, sa-

telitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-

fonu. Servis malých domácích eletrospo-

třebičů. m: 739 049 499, krizjiri@volny.cz 

• NÁBYTEK – Montáž, demontáž, výroba: 

kuchyní, vestavěných skříní i nábytku kou-

peného z obchodu. Provedu kvalitně. Opra-

vím, dodělám i  po  špatných řemeslnících 

dle vašeho požadavku. Tel.: 604 873 185, 

www.nabytek-jurka.webnode.cz

• TV SERVIS Kůs opravy televizorů a jiné 

elektroniky u vás doma. Měření signálu, la-

dění a instalace TV atd. Prodej, dovoz a in-

stalace nových TV, odvoz a  likvidace sta-

rých přístrojů. Tel.: 602 832 751, http://

klikni4.tiscali.cz

• Drobné řemeslné opravy. Nabízím opra-

vy, výměny, montáž, demontáž nábyt-

ku, elektro. služby, malířské práce, vrtání 

a věšení obrazů, poliček apod. Seřízení ne-

těsnících oken, výměna silikonu u kuchyň-

ských desek a  koupelnového vybavení. 

Tel.: 605 740 880 

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 

mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa, 

tel.: 728 386 419

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterií), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

dů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@

seznam.cz.

• Mytí oken včetně rámů a  žaluzií, 
strojové čištění koberců a  čalouněné-
ho nábytku. Provzdušnění trávníků mo-

torovým vertikutátorem, sekání trávy, 

stříhání živých plotů. Tel.: 724  006  275, 

www.pvj-group.cz

• Truhlář – kuchyně, vestavěné skříně, 

atypický nábytek. Tel.: 775 565 481, rada.

no.1@seznam.cz

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-

nictví, obkladačství,malování, štuky stěn, 

byt. jádra aj. práce. Kvalita, spolehlivost, 

pracovitost a  rozumná cena je samozřej-

mostí. Tel. 739 613 488, e-mail: jin60jir@

seznam.cz, zednikjindra.sluzby.cz

FINANCE A PRÁVO 
• Advokátní kancelář u metra Háje, Pra-
ha 4 – právní služby pro občany, družstva, 

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.: 

606 125 069, causa@cmail.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA  Anny Drabíkové 
534, P4 – Háje. Pojištění úrazu, majetku, 

aut, cestovní, psů, penze, úvěry, hypotéky.

Servis, platby i kartou. Mob. 723 277 777  

www.ceskapojistovna.cz/poradce?jiri.

fanta2

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel. 

603 823 260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnic-

tví, prohlášení nemovité věci, zakládání 

SVJ, zaměření a pasportizace bytů, jedná-

ní na Katastru nemovitostí, právní servis. 

Info ZDARMA na tel.: 724 304 603.

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018. 

na WWW.ADMIS-UCTO.CZ

POČÍTAČE
• PC kámoš – Počítačový servis. Oprava 

PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, in-

stalace Wi-Fi. Praha 4. www.pckamos.cz, 

tel. 774 353 444

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řeše-

ní webu s  internetovým marketingem. 

M: 733  731  892, e-mail: david.simko@

centrum.cz

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a  VÝUKA přímo u  zákazníka, insta-

lace WiFi, internetu, notebooků, výuka 

s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 

m: 604  806  516 (i  SMS), daro@daro.cz, 

www.daro.cz 

Vzorkovna: 
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4 
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba: 
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1fl oor • www.1fl oor.cz

 Vám dodá a odborně aplikuje: vinylové dílce, PVC a koberce 
v metráži i čtvercích, dekorativní cementové, epoxi 
a PU pohledové stěrky na podlahy, stěny, kuchyně, koupelny 
– panDOMO, BetonImage, ELEKTA, epoxi úpravu garáží a sklepů 

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu
sy

sté
m O

PTIM
I

Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
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



30 Inzerce

• Nevíte si rady se svým počítačem? Volej-

te 730 18 18 18. IT SOS Servis počítačů, 

Tererova 1358/12 Praha 4, www.itsos.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

né ceny, p. Jenšíková tel.: 777 285 669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• Permanentní make-up (obočí, linky, rty) 

a  Mezoterapie (účinné vyhlazení vrásek-

-kys. hyaluronová), oboje něm. značka, vys.

kvalita, zaváděcí ceny. Tel.: 608 003 456. 

• PEDIKÚRA Holušická 1, 7. patro, objed-

nat možno na tel. 728 325 152 nebo SMS 

zprávou

• Kadeřnictví – Salon Julie – Modletická č. 

5 – Chodov Tel.: 773 217 771.  Každý pá-

tek od  10.00 do 14.00 poskytujeme stří-

hání ZDARMA pro držitele průkazu ZTP. 

AKCE pro květen a červen: pro dámy tzv. 

kompletka = střihání, foukaní, styling již od 

249 Kč. Pro pány i dámy: pedikúra 199 Kč. 

Přijmeme kadeřnici, manikérku a maséraku 

na ŽL. Kontakt: 607 560 953.

OSTATNÍ 
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 732 803 835

• UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH. Přijďte 

pobejt do  rodinného hotelu Krakonoš 

v  Rokytnici nad Jizerou a  poznejte nej-

vyšší hory ČR. Více informací na  www.

hotelkrakonos.cz nebo tel.: 603 155 874

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohledni-

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-

ba klíčů, opravy, obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• LEVNÁ DOPRAVA z/na – LETIŠTĚ – 

480 KČ/AUTO. Pevná konečná cena bez 

poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost: 

www.mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716/ 

608 553 080

• Otevíráme nový seminář KLÍČ K ŽIVO-
TU, 1. stupeň 20. – 23. 5. Jedinečná me-

toda sebepoznání, uzdravení a  zlepšení 

kvality života. Přihlášky a informace na tel. 

604 570 483, eva.smejkalova@volny.cz. 

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana Še-

mlová – opravy, úpravy oděvů a bytového 

textilu. Zdiměřická 1446, Praha – Jižní 

Město. Otevřeno po – čt 10.00 – 18.00, 

pá 10.00 – 15.00. Tel.: 734 487 143. 

• Hledám paní na úklid většího rodinné-
ho domu v  Dolních Břežanech. Spolehli-

vou, pracovitou, jen dlouhodobě. Životo-

pis a reference nutné. Tel.: 602 339 625

• BĚŽCI, SPORTOVCI POZOR!!! Hledá-

me běžce, který poblíž ohybu ulice Klí-

rova v  sobotu dne 19. 3. 2016 zhruba 

kolem 12 hod. laskavě pomohl narovnat 

babičku v  invalidním vozíku. Mladý člo-

věk, který měl v tu dobu zavázanou ruku. 

Důležité svědectví. Děkujeme!!! Tel.: 

602 339 089 nebo 602 339 625

• Nabízím KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁ-
NÍ zde na Praze 11 - Chodově ) v hez-

kých a  levných zařízených apartmánech 

s  vlast. WC/koupelna - vhodné pro slu-

žební cesty a návštěvníky Prahy, možno 

i jen pro 1 osobu na jen 1 noc. Tel.: 606 

907 032 

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚT-

LA, ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHO-

VAČKY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. 

Tel.: 777 832 938, Praha 4-Šeberov

• Koupím garáž nebo garáž. box v okolí 

ulic Mikulova, Podjavorinské, Hviezdo-

slavova. Na  druhu vlastnictví nezáleží. 

Nejsem RK. Nemám zájem o pronájem. 

Mobil: 723  250  006. 300 tis. Nákl. 

na převod uhradím.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 777 755 714
Po – Ne 9,00 – 20,00 222 365 747

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2016 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.

www.nubis.cz

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00;    úterý 10.00 - 14.00;    čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel.: 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení 
jako obkladačky vhodnější než keramika. 

Ideální řešení pro Vaší koupelnu i WC! 

Veterinární ordinace PRŮČELÍ
Rodinná péče pro Vaše zvířata
MVDr. Václav Čížek, MVDr. Monika Čížková

V Průčelí 1652/6, Praha 4 - Chodov, Tel.: 702 050 856                           www.veterinapruceli.cz
Po-Čt: 900-1200    1400 - 1900      Pá: 900-1200    1400 - 1600
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PRAHA NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

2.590,-7.490,- 21.590,-
Stolní gril KINGSTONE EASY 32 
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí, 
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm,  
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455 
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy, 
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm 

Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia 
souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní design, 
kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný PE-ratan, 
barva šedá 

Designová markýza 
bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým 
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž 

3,5 x 2,5 m   8.690,-        4 x 2,5 m   9.490,-        5 x 3 m   13.490,-

 včetně motoru  

 a dálkového ovládání

vodo-odpudivý efekt

níí
3.490,-

Písková filtrace Speed Clean ECO 30 
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod., 
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr, 
připojení ø 32/ 38 mm

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

5.890,-
Bazénový set NEW SPLASHER 
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti  
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

 Kompletní set = bazén  

 + schůdky + závěsná   

 kartušová filtrace

 rozměr: 

 ø 350 x v 90 cm 

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a        
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Nový výtah na přání
v našem showroomu

Schindler, první koho přivoláte

Navštivte náš showroom a ze široké škály komponentů  

si můžete poskládat výtah šitý na míru.

•  výtahové kabiny 6300, 6500

•  dekorační řady

•  ovládací panely

•  madla, sedátka, osvětlení

•  PORT Technologie

www.schindler-cz.cz


