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3Úvodem

před pár dny jsme si připomněli 72. výročí ukončení nejstrašnější války v dějinách. Pietní akt se konal 9. května 

na Chodovském hřbitově před hroby místních občanů padlých v květnovém povstání a pomníky vojáků Rudé armády, 

kteří většinou zemřeli v květnových dnech roku 1945 v � omayerově nemocnici. Celý vzpomínkový akt proběhl velmi 

důstojně. Se zajímavým projevem vystoupil i velvyslanec Slovenska Peter Weiss. Po skončení slavnostní části jsem měl 

možnost popovídat si s pamětníky války. Jejich vzpomínky byly tak poutavé, že jsme se na místě domluvili na jejich zveřejnění na stránkách 

Klíče. Jako každý rok jsme pokládali květiny k pomníkům padlých i k pamětním deskám. K tradičním místům letos opět přibyl i Památník 

svobody v Chodovském parku, který byl v minulých letech opomíjen. A také od 9. května opět vlaje před naší radnicí i vlajka Prahy. Jsme 

přece její součástí a nechceme se od ní odtrhnout.

 Vážení obyvatelé, chtěl bych vás ujistit, že výstavba bytového domu Ovčárna poblíž hotelu Globus je jen ZÁMĚREM investora 

(nic víc to zatím opravdu není). Tento záměr se začíná projednávat v komisích a výborech, posuzují ho i odbory Úřadu MČ. A bude 

pochopitelně projednán i s vámi. Přesto vás někteří zastupitelé straší zavádějícími tvrzeními a ještě se přitom ohánějí „veřejným zájmem“. 

Více informací o tomto záměru najdete uvnitř tohoto čísla Klíče. „Veřejným zájmem“ se tito zastupitelé často ohánějí i na jednáních našeho 

zastupitelstva. Ale pak by přece měli schválit koupi bytů občanům, kteří v nich bydlí a chtějí si je koupit podle zásad schválených tímto 

zastupitelstvem. Veřejným zájmem určitě není neschválit navržený program jednání – a tím zastupitelstvo ukončit ještě dříve, než vlastně 

začalo. Ve veřejném zájmu určitě není ani „vyhození 80 tisíc Kč z okna“, které toto nekonané zastupitelstvo stálo. Veřejným zájmem ale 

určitě je oprava chodníků. Konečně se s ní na několika místech Jižního Města začalo. Zatím jsou to ty, které jsou v majetku Prahy, ale jen 

co pražské zastupitelstvo schválí slíbené dotace, začneme opravovat i ty, jež máme v péči my. 

 Moc hezké chvíle jsem zažil na hřišti ZŠ Donovalská, kde se konaly už 11. sportovní hry MŠ Prahy 11. Je to velmi hezká 

a záslužná akce. Je radost vidět hrdě nastupovat reprezentační týmy jednotlivých mateřinek v barevných dresech, a co teprve radost dětí 

z medailí, které nakonec dostali všichni účastníci. Děkuji všem, kteří tuto akci pořádají, a samozřejmě především paním učitelkám.

  Mějte se krásně a za měsíc zase nashle!

Váš Petr Jirava, starosta

Vážení a milí,

Obsah
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4 Zprávy z Rady MČ

Pozdravy od dětí z kouzelnického 
představení ZŠ Mendelova

INSTAGRAM 

Prahy 11

foto měsíce

Zasílejte nám své fotky 
Prahy 11 či okolí na e-mail 
instagram@praha11.cz a my 
je rádi zveřejníme.

Návštěvní den 
Petra Jiravy a Jakuba Lepše. 

Své názory a podněty nám můžete 

sdělit 15. 6., 15.30 – 17.30, v našich 

kancelářích v sekci C radnice Prahy 11 
v Ocelíkově ulici.

Ing. Petr Jirava, starosta (ANO)

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Základní škola s  rozšířenou vý-

ukou jazyků, K Milíčovu 674, Pra-

ha 4 – Háje, přijme od 1. 8. 2017 

vedoucí školní jídelny.
Bližší informace na  telefonním čísle 

226 807 224.

NABÍDKA 

PRÁCE

Bytový dům Ovčárna – 

záměr výstavby

Informaci o záměru zveřejnil odbor 

územního rozvoje 10. dubna 2017 na 

www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-

regenerace/zamery-na-jiznim-meste/

bytovy-dum-ovcarna.html. 

V současné době probíhá teprve 

interní projednání záměru v komisích 

rady a výborech zastupitelstva Praha 

11. Vyjádření MČ Praha 11 k záměru 

nebylo zatím vydáno. 

Záměr obsahuje výstavbu bytového 

domu o 10 n. p., poslední dvě podlaží 

jsou ustupující. Bytový dům je navržen 

na místě stávajících garáží hotelu 

GLOBUS. V 1. n. p. (vstupním) a ve 2. 

n. p. jsou navrženy garáže pro potřebu 

bytového domu (54 stání). Ostatní 

podlaží by byla obytná (počet bytů 30). 

Střecha nad 10. n. p. je navržena jako 

plochá zelená. Dopravně by byl bytový 

dům napojen z ulice Gregorova. Při 

severovýchodní straně hotelu GLOBUS 

na místě jezírka je navrženo parkoviště 

pro hotel GLOBUS. Severně od hotelu 

GLOBUS by bylo vybudováno nové 

jezírko, které by již nebylo napájeno 

vodou z vodovodu, ale přednostně 

vodou srážkovou. Prostor mezi 

bytovým domem a hotelem GLOBUS 

je celkově navržen jako park. Poradní 

orgány rady si vyžádaly další podklady, 

po jejich obdržení poskytnou radě své 

doporučení a teprve poté rada celý 

záměr projedná.

Bytový dům Bachova, Zdiměřická a podobné stavební projekty

Často se ozývá kritika naší radnice, proč 

po  volbách 2014 nedošlo k  zastavení 

toho či onoho stavebního záměru na Již-

ním Městě z minulých let, který může být 

některým občanům tzv. solí v  očích. Ně-

kteří opoziční politici rádi nabízejí vysvětle-

ní, že by to šlo, jen kdyby vedení Prahy 11 

trochu chtělo. Pravda je však často jinde. 

Celá řada developerských akcí byla 

z  pohledu územního a  stavebního po-

volení dotažena do  konce již před vol-

bami z  roku 2014 a  jejich investoři mají 

v  těchto projektech nevratně investová-

ny miliony korun. Žijeme v právním stá-

tě a samospráva – v tomto případě Rada 

MČ Praha 11 – si nemůže dělat, co se jí 

líbí jenom proto, že „jsme vyhráli volby“. 

V  řadě případů proto stavební projekty 

nelze zastavit vůbec, v  jiných případech 

by teoreticky městská část mohla vý-

stavbu blokovat např. pomocí přilehlých 

pozemků, které vlastní. V tomto případě 

by se však vystavila nebezpečí žalob in-

vestorů, kteří by za  zmařenou investici 

zcela logicky požadovali u soudu odstup-

né v  řádu i  desítek milionů korun, které 

by nakonec zaplatil daňový poplatník. To 

je konkrétně příklad diskutovaného byto-

vého domu v ul. Bachova. Právní analýzu 

toho, proč si vedení Prahy 11 nemohlo 

dovolit tento projekt zablokovat, najdete 

na webu praha11.cz na str. 4–6 důvodo-

vé zprávy k bodu č. 5 letošního lednové-

ho zastupitelstva (ke stažení na goo.gl/

f0Jm8Q). Z  toho plyne, že souhlas naší 

současné rady s některými investorskými 

záměry nemusí automaticky znamenat, 

že s nimi v  jejich navržené podobě sou-

hlasíme. Viz přiložené foto rostoucího 

bytového domu v  ul. Zdiměřická. Ačko-

liv jeho výstavba započala až po volbách 

v  roce 2014, předchozí rada pod vede-

ním tehdejšího starosty Ing. Jiřího Štyle-

ra (měl v gesci územní rozvoj) jí navzdory 

hlasitě proklamovanému boji Štylerova 

Hnutí pro Prahu 11 proti developerům ni-

jak nezabránila.

Rada MČ Praha 11

Rekonstrukce úřadu v ulici Ocelíkova

Vážení občané,

třetí etapa rekonstrukce objektu Úřadu 

městské části Praha 11 se bude týkat 

pavilonů B, D a E.

Dne 30. 5. 2017
• Odbor majetkoprávní se vrátí do původ-

ních prostor objektu ÚMČ Ocelíkova 672.

• Odbor kancelář starosty, právní oddě-

lení (JUDr. Pitrák) se vrátí do původních 

prostor objektu ÚMČ Ocelíkova 672, pa-

vilon E.

Dne 6. 6. 2017
• Odbor kancelář tajemníka, část per-

sonálního oddělení – personalista (pí Pri-

stašová) bude přemístěn do pavilonu E 

ÚMČ Ocelíkova, kancelář č. 59.

• Ekonomický odbor, vedoucí odboru, 

sekretariát, oddělení fi nančního hospo-

daření se přemístí do objektu Jurkovičo-

va 988.

Oddělení rozpočtu se přemístí do zase-

dací místnosti objektu ÚMČ  Vidimova 

1324.

• Odbor kancelář starosty, odděle-

ní právní (Mgr. Mánková, Mgr. Kopecká)  

bude přestěhován do  zasedací místnos-

ti v pavilonu A, ÚMČ Ocelíkova 672 .

Dne 19. 6. 2017
• Odbor kancelář tajemníka, oddělení 

hospodářské správy a správa hřbitova 

budou přemístěny zpět do pavilonu D 

objektu ÚMČ Ocelíkova 672.

Dne 20. 6. 2017
• Ekonomický odbor, oddělení místních 

poplatků bude přemístěn do přízemí ob-

jektu Nad Opatovem 2140.

• Tajemník úřadu a jeho sekretariát se 

během měsíce června přesune zpět do 

pavilonu D v objektu ÚMČ Ocelíkova 672.

Úřední hodiny zůstávají: PO 8.00 – 

17.30, út 8.00 – 11.20, st 8.00 – 17.30.

Příjem podání i nadále zajišťuje podatel-

na v objektu ÚMČ Ocelíkova 672.

Všichni zaměstnanci budou mít zachová-

ny stávající telefonní linky.

Děkujeme za trpělivost.

„Červenou školu“ čeká změna
V souvislosti s odchodem stávající ředi-

telky Mgr. Věry Jarolímové do „ředitel-

ského důchodu“ proběhlo 28. 4. 2017 

konkursní řízení na nového ředitele ZŠ 

K Milíčovu 674. Následně Rada MČ 

jmenovala od 1. 8. 2017 novou ředitel-

kou školy Mgr. Alenu Červenou. Děku-

jeme ředitelce Mgr. Jarolímové za vše, 

co pro školu vykonala a přejeme nové 

ředitelce mnoho úspěchů.
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Dostavba obchodního centra Chodov finišuje
Vážené čtenářky a čtenáři, vzhledem k tomu, že dostavba obchodního Centra 
Chodov fi nišuje, rádi bychom navázali na informace a články vydávané v průběhu 
minulých let. Požádali jsme proto investora stavby, aby vás  seznámil  s aktuálním 
děním okolo dostavby a s výhledem, co se bude dít v následujících měsících.

1. Ohlédnutí zpět – otevření 1. části do-
stavby 29. 3. 2017 – restaurační části
Na  konci března byla uzavřena původ-

ní stravovací část ve  stávajícím objektu 

a otevřena nová stravovací zóna nazva-

ná „Velká kuchyně“.

Ohlasy návštěvníků byly a jsou velmi po-

zitivní. Jsme si ale vědomi, že je stále co 

zlepšovat, a  tak dynamika vzhledu, at-

mosféry a typu restaurací se bude neu-

stále vyvíjet a měnit. Restaurace obecně 

dostaly více prostoru a  je jich více. Mů-

žeme tak konstatovat, že je již dávno 

tomu, co stravování bylo jen pouhým do-

plňkem, a je tomu dobře.

2. Dostavba v pozdně jarních a  letních 
měsících
• Stále se intenzivně pracuje ve vnitřních 

částech budovy, které se veřejnosti ote-

vřou v říjnu tohoto roku. Jedná se přede-

vším o ty prostory, kde budou mít svoje 

butiky a služby noví, ale i stávající nájem-

ci. Jistě si řada z vás povšimla, že někte-

ré obchody mění svoji polohu a přesouva-

jí se do  jiné části buď stávající budovy či 

do nové dostavby. Hledáme tak optimální 

nastavení polohy, jak pro samotného ná-

jemce, tak pro celkovou strategii budoucí-

ho obchodně společenského domu. 

• Rekonstrukční práce probíhají také 

v  stávající části, aby výsledný do-

jem a  atmosféra nebyly odlišné mezi 

novou a starou částí.

• Rovněž pracujeme na venkovních úpra-

vách, zvláště v západní části, tj. mezi OC 

a  ulicí U  Kunratického lesa, kde vznikají 

zcela nové, kvalitnější a  zábavnější plo-

chy se zcela novými zahradnickými úpra-

vami. Dokončení těchto úprav je napláno-

váno na září 2017. 

• Na východní venkovní straně se dokon-

čují prostory okolo autobusové zastávky 

tak, aby na konci května 2017 se mohla 

dočasná zastávka přesunout do své pů-

vodní a  fi nální polohy. Po  přesunutí za-

stávky vybudujeme během léta pod mos-

tem lepší připojení na ulici Roztylská, aby 

se tento výjezd stal bezpečnější.

3. Období po otevření, tj. po říjnu 2017
V tomto období budou postupně demon-

továny stavební buňky v  oblasti polikli-

niky Šustova a  na  místě těchto buněk 

bude vybudována nová plocha s mlato-

vými chodníky a  zelení tak, aby na  roz-

díl od minulosti mohla sloužit veřejnosti 

jako rekreační a oddechová plocha.

4. Zhodnocení dosavadní výstavby a je-
jího vlivu na okolí
Na  bilancování je ještě daleko, ale již 

v  tuto chvíli mi dovolte, abych vyjádřil 

velký dík vám, občanům Praha 11, zvláš-

tě těm, co jsou přímo dotčeni dostavbou. 

Jsme si vědomi, že zdaleka ne všechno 

probíhá hladce. Tato dostavba z pohledu 

technického patří totiž k  vůbec nejsloži-

tějším a  nejkomplikovanějším projektů 

svého druhu. Dovolte mi rovněž, abych 

již nyní poděkoval za trpělivost a spolu-

práci našim sousedům, se kterými jsme, 

nebo se kterými budeme ještě v kontak-

tu. Vážíme si toho. Budeme se snažit „la-

dit“ některé výrazové prvky objektu, jako 

např. osvětlení tak, aby bylo pro svoje 

okolí a sousedy příjemné, zvyšující atrak-

tivitu okolí a prohlubující genius loci, který 

se zde rozvíjí od roku 2005. 

5. Omezení pěších tras
S výjimkou vrácení BUS zastávky do pů-

vodní polohy se nebudou již pěší tra-

sy do otevření, tj. do října 2017, měnit. 

Po říjnu budou potom již ve fi nální podo-

bě bez uzavírek a dočasných přeložek.

6. Budoucí vzhled obchodního a spole-
čenského centra Chodov 
Jelikož budoucí vzhled byl již několikrát 

prezentován, je vidět rovněž na stěnách 

v samotném OC a dnes je vnější vzhled 

téměř hotový, není potřeba další jeho 

prezentace. 

Vážené čtenářky a  čtenáři, pokud by se 

ukázalo, že je potřeba nějaké nápravy, či 

se chcete jen dozvědět odpověď na jakou-

koliv svoji otázku, prosím, sdělte nám to 

na adresu: infocch@unibail-rodamco.com. 

Aktuálně



6 Život na Jižním Městě

Za podpory MČ Praha 11 se konají i letos letní jednodenní 
příměstské tábory pro jihoměstské děti v době letních  
prázdnin od 3. 7. do 31. 8. 2017. 

Některé tábory jsou určeny i  pro děti  
od 3 let! Na základě poptávkového říze-

ní bylo vybráno 7 organizátorů, kteří bu-

dou tyto tábory během letních prázdnin 

organizovat.  

 Dům dětí a mládeže Jižní Město 
(pro děti 6 – 15 let)
Specifi kace tábora: každý týden se bude 

konat tábor na jiné téma: sportovně za-

měřený tábor, taneční tábor, léto v Pra-

ze,  výtvarně zaměřený tábor, fl orbalový 

tábor, hrátky s animací a další zajímavé 

tábory. 

Termín konání: 3. 7. 2017 – 31. 8. 2017 

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: Dům dětí a mládeže Jižní 

Město – Šalounova 2024 a Květnového 

vít. 2126 

Kontakty: 
tel.: 272 929 545

e-mail: kumperova@ddmjm.cz

kontaktní osoba: Mgr. Marie Kumperová  

www.ddmjm.cz

Dotovaná cena pro rodiče za 1 dítě činí 
150 Kč/den. 

 Sportlines, s. r. o. 
(pro děti 6 – 15 let – dle dohody lze 
přijmout i děti od 3 let)
Specifi kace tábora: každý týden se bude 

konat tábor na  jiné téma: škola kouzel, 

z pohádky do pohádky, cestování v čase 

a cesta kolem světa atd.  Těšit se může-

te na tematické dobrodružné hry, netra-

diční sporty a aktivity, zajímavé výlety, la-

nové překážky a další.

Termín konání: 3. 7. 2017 – 31. 8. 2017 

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: ZŠ Mikulova 1594, Pra-

ha 4

Kontakty: 
tel.: 702 286 731

e-mail: pt@sportlines.cz

kontaktní osoba: Gabriela Končitíková 

www.primestske-tabory-praha11.cz

Dotovaná cena pro rodiče za 1 dítě činí 
190 Kč/den.  

 JS FAN tábory, s. r. o. 
(pro děti 5 – 12 let)
Specifi kace tábora: 
Specifi kace tábora: tábor spojený s  vý-

ukou angličtiny 

Termín konání: 24. 7. 2017 – 11. 8. 

2017 (vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: budova MŠ Květnového 

vít. 1738/14

Kontakty: 
tel.: 776 723 036

e-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz

kontaktní osoba: Lucie Prokopová 

www.jsfan.cz   

 Kroužky, o. p. s. 
(pro děti 6 – 15 let)
Specifi kace tábora: zážitkový příměstský 

tábor s Kroužky. Celotáborová hra, výlet, 

míčové hry, olympiáda, výtvarné aktivity, 

vědecké pokusy a mnoho dalšího.  

Termín konání: 10. 7. 2017 – 18. 8. 

2017  (vždy od 7,30 do 17 hod.) 

Místo konání: ZŠ Květnového vít. 1554

Kontakty: 
tel.: 724 294 744

e-mail: tabor@krouzky.cz

kontaktní osoba: Mgr. Václav Úbl

http://krouzkynadmonincem.krouzky.cz/

primestske-tabory

Dotovaná cena pro rodiče za 1 dítě činí  
230 Kč/den. 
 
 Cestovní kancelář – Sport, s. r. o. 
(pro děti 5 – 15 let)
Specifi kace tábora: hry v přírodě (lanové 

překážky), celodenní výlet, aquapark, mí-

čové hry (kopaná, volejbal, vybíjená soft-

ball), celodenní dobrodružná hra (dobývá-

ní hradu, hledání pokladu, trifi di, skákací 

hrad), den plný sportu a soutěží (atletic-

ké soutěže, cyklovýlety, koloběžky) atd.

Termín konání: 3. 7. 2017 – 1. 9. 2017  

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: ZŠ K Milíčovu 

Kontakty: 
tel.: 725  00  62  62 – přihlášky Marcela 

Živělová 

e-mail: info@ck-sport.cz

kontaktní osoba (na táborech): Daniel Fel-

gr (775 248 594)

www.taborypraha11.cz 

Dotovaná cena pro rodiče za 1 dítě činí 
150 Kč/den

 Avedonna Agency, s. r. o. 
(pro děti 3 – 15 let)
Specifi kace tábora: každý týden se bude 

konat tábor na jiné téma: např. safari, tá-

bor s Asterixem a Obelixem, po stopách 

kocoura Mikeše, indiánské léto, v  džun-

gli, hurá do Mirakula, cesta kolem světa 

a další zajímavé výlety. Koloběžky a kola 

s sebou!

Termín konání: 3. 7. 2017 – 31. 8. 2017 

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: Kulturní centrum Zahrada 

Kontakty: 
tel.: 605 266 094

e-mail: vylety@avedonna.cz

kontaktní osoba: Monika Svobodová

www.primestak.cz

Dotovaná cena pro rodiče za 1 dítě činí 
290 Kč/den

 Martina Stříteská – Pilné včelky  
(pro děti 4 – 7 let)
Specifi kace tábora: každý týden se bude 

konat tábor na jiné téma: montessori tý-

den, cesta kolem světa, olympijské hry, 

kuchtíci, hrajeme si na povolání, pokusy 

a experimenty z přírody, keramika, detek-

tivové atd.

Termín konání: 3. 7. 2017 – 31. 8. 2017  

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: Rodinné centrum Pilné 

včelky, Pacajevova 30 

Kontakty: 
tel.: 608 522 210

e-mail: info@rcpilnevcelky.cz

kontaktní osoba:  Martina Stříteská 

www.rcpilnevcelky.cz 

Dotovaná cena pro rodiče za 1 dítě činí 
250 Kč/den

Příměstské tábory 
pro jihoměstské děti

V ceně je zahrnuta dopolední i odpolední svačina, oběd a pitný režim během 

celého dne. MČ Prahy 11 přispívá  na tábory částkou 100 Kč / den / 1 dítě. 

Více informací k táborům najdete na webu MČ Praha 11 (www.praha 11.cz).  
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11. sportovní hry MŠ – Memoriál 
Zlaty Svobodové
Za slunného počasí se ve středu 17. května 2017 sešlo 150 dětí z mateřských škol 
Jižního Města na 11. sportovních hrách – Memoriálu Zlaty Svobodové. Sportovní 
hry organizuje každoročně Mateřská škola Jažlovická ve spolupráci se Základní 
školou Donovalská. 

Každou mateřskou školu zastupova-

lo družstvo složené z pěti děvčat a pěti 

chlapců. Děti soutěžily v  několika spor-

tovních disciplínách – běhaly štafetu, 

házely do dálky míčkem, soutěžily v pě-

tiskoku, zdolávaly v běhu překážky a ská-

kaly s  medicinbalem. Odměnou pro 

všechny sportovce bylo vystoupení kou-

zelníka Martina, které se dětem velice lí-

bilo. Na závěr byly děti za své sportov-

ní výkony oceněny medailemi a diplomy.  

Tři nejúspěšnější družstva převzala po-

hár z rukou starosty Prahy 11 Ing. Pet-

ra Jiravy, zástupce starosty Mgr. Jakuba 

Lepše M.A. a vedoucího odboru školství 

Mgr. Martina Platze. 

Chodovské moderní gymnastky páteří seniorské reprezentace ČR
Je úžasným úspěchem týmu trenérů klu-

bu SK MG Chodov Praha, z. s., že po-

prvé v historii nominoval dvě závodnice 

do  reprezentačního družstva jednotliv-

kyň v tomto olympijském sportu a také 

si z  letošního MČR přivezl i  jeden mist-

rovský titul v sestavě s míčem (Daniela 

Němečková). Andrea Kheilová a  Danie-

la Němečková se po  skvělých medailo-

vých umístěních na letošním Mistrovství 

ČR v elitní kategorii staly členkami repre-

zentačního družstva jednotlivkyň. V sou-

časnosti jsou Andrea s  Danielou s  tre-

néry Ivanou Holou a Ludvíkem Vidlákem 

na Mistrovství Evropy v maďarské Buda-

pešti, kde hájí barvy naší země a repre-

zentují i naši městskou část. Držme pal-

ce Chodovankám na  letošní vrcholnou 

evropskou gymnastickou akci!

Závěrem zbývá jen pozvat všechny zá-

jemce o vrcholné světové výkony v mo-

derní gymnastice na 17. ročník meziná-

rodního závodu v  moderní gymnastice 

– Chodov Cup 2017 – do sportovní haly 

Květnového Vítězství 1554/54 v  so-

botu 3. 6. odpoledne, kde se představí 

mezi jinými i Andrea s Danielou.

Panelová diskuze o školním sportu 

Diskuzi na téma školní sport jsme spolu 

s  odborem školství a  kultury Prahy 11 

uspořádali na  konci dubna v  ZŠ Cam-

panus. V  rolích panelistů se představili 

odborníci, kteří se tématem dlouhodo-

bě zabývají. O své pohledy a zkušenos-

ti se podělili např. Štěpán Janáček, čes-

ký olympionik a sportovní manažer ČOV, 

PhDr. Karel Kovář, Ph.D., vedoucí oddě-

lení koncepce ve  sportu MŠMT, nebo 

Otmar Mansour, sportovní manažer mlá-

deže FC Háje Jižní Město a  Háje-SOS, 

o. p. s. V  úvodu byly hostům, kterými 

byli převážně ředitelé škol, učitelé těles-

né výchovy a zástupci sportovních klubů 

z Prahy 11, představeny výsledky aktu-

álního průzkumu, zaměřeného na  spor-

továním dětí a mládeže z jihoměstských 

základních škol. Od  výsledků průzkumu 

se odvíjela diskuze, ze které vzešly za-

jímavé náměty, se kterými budeme dále 

pracovat. 

Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)

Zástupce starosty

pro školství,

kulturu a sport

MATEŘINACUP 

– popatnácté
Letošního již 15. ročníku fotbalové-

ho turnaje MATEŘINACUP, který je ur-

čen pro mateřské školy z  Jižního Měs-

ta, se zúčastnilo 14 mateřských škol 

a jedna přespolní z Kunratic. Kluci a hol-

ky odehráli několik zápasů, vyzkoušeli 

si opravdový fotbal v  dresech s  dohle-

dem rozhodčího. Z  oblíbeného fotbalo-

vého turnaje děti odcházely s medailemi 

a s úsměvem. 
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Interkulturní práce s cizinci
„Praha – metropole všech“, tak zní slogan neziskové organizace Integrační 
centrum Praha, o. p. s., která nejen na Praze 11 již pátým rokem pracuje s legálně 
pobývajícími cizinci. 

Bezplatné služby, které jsou cizincům po-

cházejícím ze zemí mimo EU nabízeny 

na celkem 6 pobočkách, jsou koncipová-

ny tak, aby umožnily klientům co nejsnaz-

ší a nejrychlejší integraci do společnosti. 

Jedná se o odborné právní a sociální po-

radenství, kurzy českého jazyka a socio-

kulturní orientace, interkulturní práci s ko-

munitami, kulturní a komunitní aktivity. 

Významnou službou, která aktivně pomá-

há rozvoji vztahů a komunikace, je inter-

kulturní práce. Tento pojem se v českém 

odborném prostředí začal využívat po-

měrně nedávno, i když práce interkultur-

ních pracovníků (dříve kulturních mediáto-

rů) je využívána mnoho let. 

Interkulturní pracovníci, kteří jsou velkou 

částí týmu ICP, jsou většinou sami původ-

ně cizinci, či pocházejí z rodiny, která se 

sem přistěhovala. Interkulturní pracov-

ník je pomocnou rukou mezi českou ma-

joritní společností a cizinci. Rozumí obě-

ma stranám nejen jazykově, ale má vhled 

i  do  života komunity, je její aktivní sou-

částí. Interkulturní pracovníci ICP, kteří 

jsou fi nancováni z projektu AMIF, MHMP 

či OAMP MV ČR, se zaměřují na  viet-

namskou, ruskou, ukrajinskou, kazaš-

skou, mongolskou, arabskou a  čínskou 

komunitu. 

Interkulturní pracovníky můžete nejčas-

těji potkat s  klienty na  asistencích, do-

provodech či tlumočení. ICP má nově 

speciální dva projekty, které umožňují za-

městnancům veřejných institucí (úřední-

ci, učitelé atp.) tyto pracovníky objednat 

a usnadnit si tak komunikaci s cizinci. Cí-

lem poskytovaných služeb je překonání 

jazykové a sociokulturní bariéry při komu-

nikaci, zorientování cizince ve společnos-

ti a jeho aktivní vedení k samostatnosti. 

Integrační centrum též ve  spolupráci 

s MČ Praha 11 uspořádalo kurz českého 

jazyka, který se koná na ZŠ Mikulova 2x 

v týdnu. Je bezplatný a je určen pro mír-

ně pokročilé. 

Více informací o službách ICP a kontak-

ty na  interkulturní pracovníky získáte 

na webových stránkách organizace www.

icpraha.com nebo na telefonním čísle po-

bočky ICP, která sídlí kousek od metra C 

– Pankrác: +420 775 771 944

Bc. Petr Lovětínský, 

Integrační centrum Praha, o. p. s

Rostliny a živočichové 

Milíčovských rybníků
Vážení spoluobčané, 

na  odboru životního pro-

středí je k  dostání nová 

publikace, která je zamě-

řena na  pražskou Přírod-

ní památku Milíčovský les, 

a to konkrétně na rostliny 

a živočichy zdejších rybní-

ků. Jižní Město, tak jak jej známe dnes, 

je převážně zastavěno panelovými 

domy, ale zároveň na dosah krátké vy-

cházky jsou zde cenné přírodní lokality. 

Publikace navazuje na Průvodce příro-

dou Milíčovského lesa a okolí (vydáno 

v roce 2015), který posloužil pro celko-

vý přehled o přírodě této lokality. Tato 

publikace je určena všem zájemcům 

o přírodu a doufáme, že si v něm bu-

dou listovat i děti a mládež školou po-

vinná, která je v oblasti Jižního Města 

velmi početná. Publikace byla vydána 

v  rámci projektu „Život ve vodě v mi-

líčovské přírodě”. Projekt byl fi nančně 

podpořen Úřadem Městské části Pra-

ha 11 v dotačním programu v oblasti 

životního prostředí pro rok 2016.

Publikaci lze získat v  době úředních 

hodin: Ing. Radka Mračnová, odbor ži-

votního prostředí, ÚMČ Praha 11, Vidi-

mova 1324, tel.: 267 902 331, mrac-

novaR@praha11.cz – kancelář č. 216. 

-

á



Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 26. 4. 2017    
SCHVALUJE:
  odvolání uvolněného zástupce staros-

ty Ing. Daniela Hakla s platností k 26. 

4. 2017

  závěrečný účet MČ za rok 2016

  bez výhrad Zprávu o výsledku přezkou-

mání hospodaření za období od 1. 1. 

2016 do 31. 12. 2016

  úpravu rozpočtu k dubnu 2017

  nejvhodnější nabídku podlimitní veřej-

né zakázky, na stavební práce s ná-

zvem „Základní škola prvního stup-

ně Formanská“, společnosti DAKA 

Stav, s. r. o., za celkovou cenu ve výši 

15 482 000 Kč bez DPH

  uzavření bezúplatné darovací smlouvy 

na pozemek parc. č. 214/372 o výmě-

ře 31 m2

  cenovou nabídku od společnosti VOL-

MUT, s. r. o., za celkovou cenu ve výši 

319 450 Kč bez DPH na dodávku no-

vých přístřešků zastávek PID Na For-

mance, Ke Smrčině a K Sukovu

  cenovou nabídku od společnosti 

EDIKT, a. s., za celkovou cenu ve výši 

118 461 Kč bez DPH na akustic-

ké úpravy jídelny v Mateřské škole 

Formanská

  jednací řád Zastupitelstva městské 

části Praha – Újezd s účinností od 26. 

4. 2017

POŽADUJE:
  upravit dokumentaci pro územní řízení 

stavby „Novostavba bytového domu 

Catha II“ na pozemcích parc. č.  214/5, 

214/124 a 214/125 podle přesně  

stanovených požadavků v zápisu ze 

zasedání

UKLÁDÁ:
  předsedovi výboru stavebního a pro 

životní prostředí projednat připomínky 

a dotazy ke konceptu Revitalizace Mi-

líčovských kopců na nejbližším jedná-

ní výboru

NESCHVALUJE:
  prodej pozemku parc. č. 214/31 z dů-

vodu plánovaného rozšíření ulice 

Formanská

NESOUHLASÍ:
  s navýšením ceny na 20 000 Kč za jed-

nu újezdskou stranu A4 v jednom čís-

le Klíče

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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9MČ Praha-Újezd informuje

Pálení čarodějnic 

a stavění májky 
V poslední dubnový den se po celé repub-

lice staví máje jako připomenutí nadcháze-

jícího měsíce lásky a v podvečer vzplanou 

ohně a začne svatojakubská magická noc 

– pálení čarodějnic. 

V Újezdu se této tradice zhostili dobrovol-

ní hasiči, kteří již ve středu 26. dubna po-

káceli a připravili krásný smrk. V neděli 30. 

dubna, úderem 16.00 hodiny, přinesli máj-

ku na náměstí, kde už čekaly děti a krásně 

ji ozdobily. Za pomocí lan a žebříku hasiči 

májku vztyčili a zabezpečili proti spadnu-

tí. Letos je při stavění pozlobil vítr, byli ale 

připraveni na vše.

Pak se všichni přesunuli k  bývalému ka-

menolomu Ke  Skále, kde byla připrave-

na hranice s čarodějnicí. Zapálení se ujali 

starosta Václav Drahorád a velitel hasičů 

Ivan Křížek. A už mohla začít ta pravá zá-

bava. Malé čarodějnice, kterých letos bylo 

opravdu hodně, dostaly malé dárky. Ob-

čerstvení zajišťovali dobrovolní hasiči, ale 

úspěch měly hlavně párky v rohlíku, které 

prodávali naši malí hasiči. Celou akci do-

provázel hudbou a moderoval DJ GORO. 

Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit 

stavění májky a pálení čarodějnic. 

    Jana Draštíková, zástupkyně starosty

Pokácená májka
V úterý 2. května 2017 byla májka nezná-

mou osobou pokácena a ozdobená špička 

ukradena. Dobrovolní hasiči se domluvili 

na jejím znovupostavení.  Použili původní 

kmen, který nastavili novou špičkou.  Sta-

vění májky proběhlo ve čtvrtek 4. května 

v podvečerních hodinách. Na případné dal-

ší pokácení se místní hasiči připravili. 

Újezdské náměstí tak opět zdobila krásná 

májka, která byla 27. května slavnostně 

pokácena a vydražena.

Václav Drahorád, starosta

Likvidace odpadů
Přistavení velkoobjemových kontejnerů 
Pátek 16. června 2017 od  16.00 do 
20.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene

• ulice Na Vojtěšce

• ulice Formanská u Návesního rybníku

Kontejnery jsou určeny pouze pro velko-

objemový odpad z  domácností, jako je 

např. starý nábytek, koberce a  linolea, 

lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, 

umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se ne-

smí odkládat chladničky, televizory a mo-

nitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné 

nebezpečné odpady a ostatní vytříditel-

né složky komunálního odpadu (papír, 

plasty, sklo, nápojové kartony). Sběr po-
užitých potravinářských olejů na  sběr-
ných dvorech. Od prosince loňského roku 

mají občané možnost odevzdat na všech 

sběrných dvorech hlavního města použi-

tý potravinářský olej a tuk z domácnos-

tí. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbyt-

ků jídla byly v uzavíratelných plastových 

obalech (PET lahve, uzavřené kbelíky 

nebo kanystry). Sbíráním tohoto odpadu 

je ušetřeno životní prostředí a kanalizač-

ní síť před nežádoucím zanesením. V Pra-

ze je celkem 20 sběrných dvorů, ve kte-

rých mohou občané zdarma odkládat 

pod dozorem obsluhy vybrané druhy od-

padů. Před odevzdáním odpadu může 

být vyžadováno předložení občanského 

průkazu z důvodu ověření trvalého byd-

liště na území hl. m. Prahy.

Nejbližší sběrný dvůr: Praha 11 – Bar-

tůňkova 711 (u  stanice metra Opatov), 

tel.: 236 040 000, 236 040 011  

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

na pravidelném zasedání Zastupitelstva 

městské části Praha – Újezd dne 26. 4. 

2017 byl odvolán z funkce uvolněného 

zastupitele zástupce starosty Ing. Da-

niel Hakl. 

Po šesti a půl letech spolupráce v za-

stupitelstvu mě okolnosti donutily při-

pojit se k jeho odvolání. Ing. Hakl byl 

nejen kolega, ale i můj dobrý známý, 

proto mě po osobní stránce jeho odvo-

lání netěší, ale po profesní stránce s od-

voláním souhlasím. 

V poslední době kolega nedocházel 

do zaměstnání v průměru dva až tři 

dny v týdnu a jeho absence tak stále 

narůstala. K povinnostem vyplývajícím 

z organizačního řádu městské části se 

stavěl laxně a bez zájmu. Často se ne-

účastnil porad vedení, kde se řeší dů-

ležité pracovní záležitosti. Vyplácená 

fi nanční odměna za odvedenou/neod-

vedenou práci nebyla zasloužená. 

Slibem zastupitele se každý zastupi-

tel, který uspěje v komunálních volbách, 

svým voličům zaváže, že se bude cho-

vat jako „řádný hospodář“. Tato slova 

byla často slyšet z úst členů zastupi-

telstva za nezávislé kandidáty Souse-

dé. Zřejmě o pracovním přístupu kolegy 

Ing. Daniela Hakla nevěděli. 

Uvolněný zastupitel znamená, že je 

v pracovním poměru na tzv. plný úva-

zek, a vztahuje se na něj zákoník prá-

ce. Úřad městské části zaměstnává 

pět úředníků a čtyři pracovníky údržby. 

V tomto malém pracovním kolektivu se 

absence kolegy nedala přehlédnout. 

Václav Drahorád, starosta

SlSloovovoo ststararosostyty 
městské části
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Jihoměstská sociální, a. s., 

vás srdečně zve na následující akce:

DOBROVOLNÍCI JSOU K NEZAPLACENÍ

V  dubnovém čísle Klíče jsme hleda-

li dobrovolníky, zapálené turisty či tu-

ristky, kteří by nám byli nápomocni při 

organizování a  realizaci vycházek pro 

seniory. K  mojí veliké radosti se při-

hlásilo hned několik seniorek. Patří 

jim již teď za  jejich iniciativu poděko-

vání. Mám radost, že budou podporou 

paní Jitce Kukačkové, která tuto aktivi-

tu vedla téměř dva roky a ani jednou 

nevynechala.

Věřím, že časem se přidají třeba ješ-

tě další, kteří by byli ochotni se zapo-

jit do  této nebo i  jiných aktivit. Velmi 

si vážím všech, kteří se rozhodnou 

ukrojit ze svého volného času a  při-

spívají pomocí, dovedností, či kreati-

vitou zejména, když sami jsou již se-

niory. Setkávám se s takovými jedinci 

v  klubech, kde třeba připraví kvíz či 

povídání na  nějaké téma pro ostatní 

nebo zahrají na harmoniku jako třeba 

p.  Petr Němeček z  Chodova, p.  Fran-

tišek Čajka, p.  Pavel Mohr, pan Petr 

Skalička, úžasný pianista, hudebníci 

a zpěváci p.  Jaroslav Kobr, p. Průžek. 

A věřte, že muzikantů není nikdy dost. 

Nebo pí. Květoslava Eretová, velmist-

ryně v  šachu, která dobrovolně vede 

kroužek šachů a má stále plno, či seni-

orky, které v domech s pečovatelskou 

službou zajistí občerstvení, upečou 

koláč pro jubilanty, zorganizují tom-

bolu, ale i  jinak vypomohou ostatním 

spolubydlícím. 

Předem se omlouvám, že není prostor, 

abych vás všechny vyjmenovala. Při-

jměte alespoň takto poděkování za ty, 

které nezištně obohacujte, jste prostě 

k nezaplacení.

POZVÁNKA NA PROJÍŽĎKU PARNÍKEM Hamburg PO VLTAVĚ

Akce pro seniory a zdravotně postižené 

občany Prahy 11 pod záštitou staros-

ty Ing. Petra Jiravy, připravila MČ Praha 

11 ve  spolupráci s  Jihoměstskou soci-

ální, a. s.

Dne: 21. 6. 2017 od 15.00 hodin

Cena: 70 Kč zahrnuje občerstvení (záku-

sek a nealkoholický nápoj)

Sraz: cca ve 14.50 hod. na náplavce – 

nábřeží Na  Františku u  Čechova mos-

tu (nedaleko právnické fakulty), odjezd 

z náplavky cca v 15.00 hodin 

Co vás čeká: Dvouhodinová plav-

ba na  lodi Hamburg historickým cen-

trem Prahy až pod Vyšehrad a  zpět, 

dechberoucí výhledy, ale také jedineč-

ná atmosféra podbarvená hudebním 

doprovodem.

Vstupenky na parník si můžete zakoupit 

do  vyprodání kapacity v  informačních 

kancelářích ÚMČ Prahy 11 Ocelíkova 

672/1, poliklinika Šustova 1930 v úřed-

ních hodinách Po a St: 8.00–17.30, Út 

a Čt: 8.00–15.30, Pá 8.00–12.00 hodin. 

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO SENIORY: „Z UHŘÍNĚVSI DO DUBČE“

Dne: 22. června (čtvrtek) 2017   

Sraz: v  9.45 u  sousoší kosmonautů, 

na  konečné metra Háje, odjezd ze za-

stávky Háje – bus 213 v 10.06 do sta-

nice nádraží Uhříněves 10.24, ze stani-

ce nádraží Uhříněves v 10.31 bus 209 

do stanice Netluky 10.36

Délka trasy: cca 6 km

Trasa: Vyjdeme z  Netluk proslavených 

chovem koní Převalského, půjdeme pří-

jemnou trasou kolem gotické tvrze 

v Kralovicích a zámku v Kolodějích, od-

kud se budeme vracet zpět busem č. 

111 nebo 329 s přestupem v Dubči 

na bus č. 240.

Nezapomeňte na  dobré obutí, 

svačinku a pití. Tentokrát vás po-

vede pí.  Jarmila Spáčilová. Účast 

na procházce je na vlastní nebez-

pečí. V případě dotazů se kontak-

tujte na  e-mail: poradenstvi@jm-

soc.cz, tel.: 267 990 162

POZVÁNKA na vystoupení studentů 

Akademie umění a kultury pro 

seniory hl. m. Prahy

Kdy: 6. června (úterý) od 18.00 hodin

Kde: KOMUNITNÍ CENTRUM MEZI 

DOMY v Křejpského 1502/8

Účinkující: Instrumentalisté, zpěváci 

a tanečníci ZUŠ Křtinská

Přijďte s námi ocenit umělecké výkony 

a nadšení těch, kteří pro Vás vystoupí 

v rámci setkání v KC MEZI DOMY.

POZVÁNKA na vystoupení studentů 

Akademie umění a kultury pro 

seniory hl. m. Prahy

Kdy: 8. června (čtvrtek) od 18.00 hod.

Kde: Stravovací centrum v Křejpské-

ho 1502/8

Účinkující: Instrumentalisté, zpěváci 

a tanečníci ZUŠ Křtinská

Přijďte s námi ocenit umělecké výko-

ny, podpořit iniciativu a  sdílet krás-

né okamžiky s vašimi vrstevníky, kte-

ří mají chuť a elán se seberealizovat.

PROCHÁZKY PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ

Přijďte s námi sdílet radost z po-

hybu při společné procházce, 

protáhnout si tělo a  zahnat 

samotu. Můžete se k nám při-

pojit kdykoliv i  bez objednání, 

s holemi i bez. Hole na Nordic 

walking vlastní, nemáme mož-

nost zapůjčení. Důležitá je dob-

rá obuv.

Kdy: 6. 6., 13. 6., 20. 6., 

27. 6. 2017

Kde: sraz před objektem Centra FILIPOV-

KA, Filipova 2013/1, Chodov           

Sraz: vždy v 10.00 hodin    

Spojení – bus č. 135 do zastávky Dědino-

va, objekt se nachází poblíž ŽS na Pošep-

ného náměstí na Jižním Městě II. 

Na vaši návštěvu se opět těší pí. Vl. Kittle-

rová. V případě dotazů využijte uvedený 

kontakt: 267  990  162, 724  603  317, 

e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz
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TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO SENIORY: „Z NETLUK DO KOLODĚJŮ“

Dne: 22. června (čtvrtek) 2017   

Sraz: v 9.45 u sousoší kosmo-

nautů, na konečné metra Háje, 

odjezd ze zastávky Háje – bus 

213 v 10.06 do stanice nádra-

ží Uhříněves 10.24, ze stanice 

nádraží Uhříněves v 10.31 bus 

209 do stanice Netluky 10.36

Délka trasy: cca 6 km

Trasa: Vyjdeme z  Netluk proslavených 

chovem koní Převalského, půjdeme pří-

jemnou trasou kolem gotické tvrze v Kra-

lovicích a zámku v Kolodějích, odkud se 

budeme vracet zpět busem č. 111 nebo 

329 s přestupem v Dubči na bus č. 240.

Nezapomeňte na  dobré obutí, svačin-

ku a  pití. Tentokrát vás povede pí.  Jar-

mila Spáčilová. Účast na  procházce je 

na  vlastní nebezpečí. V  případě dotazů 

se kontaktujte na  e-mail: poradenstvi@

jmsoc.cz, tel.: 267 990 162

Z JÍDELNY TANČÍRNA…UŽ NEMUSÍ BÝT JENOM SEN...

Drazí příznivci komunitního centra s ka-

várnou MEZI DOMY, obracíme se na vás 

s prosbou o podporu a pomoc s usku-

tečňováním našeho SNU – rádi bychom 

část jídelny stravovacího centra, kterou 

využíváme na  různé aktivity, proměnili 

na opravdovou tančírnu, klubovnu, tvůr-

čí oázu..., a  to jednak lamelovým pře-

pažením od  stravovací části a  jednak 

položením taneční podlahy na  součas-

nou dlažbu. Náš sen o tančírně byl za-

řazen do  dotačního programu společ-

nosti SODEXO – Plníme přání seniorům. 

Každou částku, kterou nás podpoří-

te, SODEXO zdvojnásobí. Rekonstruk-

ce stojí 75 000 Kč, potřebujeme získat 

37 500 Kč. PODPOŘTE NÁS, DĚKUJE-

ME :)

http://www.plnime-prani-seniorum.cz/

cs/detail-prani/158-tanecni-pro-starsi-a-

-pokrocile

PÁLENÍ ČARODĚJNIC MEZI DOMY 

Čarodějnický rej o poslední dubnové so-

botě se opravdu moc povedl. Sešla se 

parta fantastických dětí a  rodičů, spo-

lečně jsme tvořili z papíru a hlíny, sou-

těžili v  čarodějnických disciplínách (sla-

lom na  koštěti, běh v  sedmimílových 

botách, průlez pavučinou, vaření čaro-

dějnického elixíru, přechod přes smr-

dutý močál, hod briketou do komína...), 

všichni museli složit zkoušku ze zaklína-

del a  také absolvovat čarodějnický vě-

domostní test. Společně, za doprovodu 

kytary, jsme opékali buřtíky a pochutná-

vali si na „hrůzospecialitkách” z naší ka-

várny. Bylo to opravdu parádní! 

Děkujeme ze srdce všem přátelům 

a  dobrovolníkům za  pomoc při organi-

zaci celého dne, s vaší podporou je po-

řádání každé akce velkou radostí!

ČERVNOVÉ WORKSHOPY S MÍŠOU SUŠOU A MARTINEM ZBROŽKEM

Intenzivní kurz akrobacie pro rodiče 

s dětmi staršími 5 let s Míšou Sušou, to 

je zábavné kontaktní cvičení s prvky ak-

robacie a nového cirkusu. Věděli jste, že 

takový způsob „hraní si” s dětmi posiluje 

váš vzájemný vztah a důvěru? A že jde 

o procvičení celého těla a zároveň i vel-

kou legraci v  jednom, na to vemte jed. 

Rezervace: 777  485  939, info@mezi-

-domy.cz. Workshop proběhne 10. červ-

na 2017 od 10.00 do 12.30 hod.

Od  září se s  naší milou lektorkou Mí-

šou Sušou budete moci potkávat v rám-

ci zbrusu nových pravidelných kroužků. 

Připravujeme jógu pro rodiče s  dětmi 

a také tanečky aneb výrazový tanec pro 

vaše nejmenší. Otevřené lekce s  mož-

ností zápisu proběhnou během června, 

sledujte Facebook MEZI DOMY. 

Hrajete si rádi? Workshop Lekce Impro-

vizace s Martinem Zbrožkem není pou-

hým tréninkem pohotovosti a  herec-

ké dovednosti. Inspiruje k  intenzivnímu 

otevřenému vnímání přítomnosti, přiro-

zenému rozvoji intuice a vědomí – to vše 

zábavnou a hravou formou. Bližší infor-

mace o termínech na tel. 777 485 939 

nebo e-mailu: info@mezi-domy.cz.
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Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou
Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou

   Ceny od: 575 Kč / noc + snídaně

Více na: 
www.hotelkrakonos.cz 
nebo na 
Tel.: 603 155 874

„ Přiďte pobejt 

do Krkonoš!“

Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.

Kompletní servis a poradenství v oblasti
prodeje a pronájmu vašeho bytu, domu
či nebytového prostoru.

Postaráme se o:
• nafocení a atraktivní inzerát vaší nemovitosti,
• inzerci na portálech, na kterých zájemci hledají,
• prohlídky se zájemci,
•  perfektní právní servis, který vás skutečně

ochrání a minimalizuje všechna možná rizika,
• veškeré papírování a komunikaci s úřady.

Vždy se skutečně osobním přístupem. 
Po celou dobu se Vám bude věnovat Váš osobní makléř.

Naše práce pro nás není jen o penězích. Je to zábava,
radost ze skvěle odvedené práce a spokojenosti klienta.
Zavolejte, napište a nezávazně se optejte.
Těšíme se na Vás.

Lenka Sandmannová
E-mail: maklerka@volny.cz
Tel.: (+420) 603 174 822
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na známých adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 30 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 7. pod-
laží z 8.

PRODEJ BYTU 2+kk
Brechtova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jed-
notky 66 m2, v družstevním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 12. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L 
Hrabákova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 42 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 3. pod-
laží z 8.

PRODEJ BYTU 2+kk
Na Křečku, H. Měcholupy

Prodej bytové jednotky 3+1, 
užitná plocha jednotky 55 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 9. pod-
laží z 9.

PRODEJ BYTU 3+1
Svojšovická, Záběhlice

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 43 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 6. pod-
laží z 13.

PRODEJ BYTU 2+kk
Mendelova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 67 m2, v DV s převodem 
do OV. Bytová jednotka se 
nachází v 5. podlaží z 11.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Tererova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 42 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 13. 
podlaží ze 13.

PRODEJ BYTU 2+kk
Zdiměřická, Chodov

Prodej bytové jednotky 4+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
80 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 6. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 4+1/L
Brodského, Chodov 

s mnohaletou zkušeností 

s prodeji, pronájmy a výměnami 

bytů na Jižním Městě

Česká realitní kancelář

Konzultace je ZCELA ZDARMA 
a nezavazuje Vás ke spolupráci s námi.

prodeje, pronájmy a výměny

odborné ocenění nemovitosti
pro účely prodeje, pronájmu,
výměny - ZDARMA

odborné ocenění nemovitosti za účely
dědického řízení - ZDARMA

řešíme i nemovitosti s dluhy, zástavami,
věcnými břemeny a exekucemi
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1   Matúškova, Schulhoff ova, Brechtova

2   Brechtova, Matúškova, Dubnova

3   Švandrlíkovo náměstí

4   Tererova, Bohúňova

5   Hrudičkova, Augustinova, Gregorova

6   Michnova, Podjavorinské, U Modré školy

7   Mikulova, Bachova

8   Jažlovická, Bohúňova, Jurkovičova

9   Chalupkova, Hněvkovského, Květnového vítězství

10  Hviezdoslavova, Prašná, Brandlova

11  Láskova směrem k Jírovcovu nám.

12  Brandlova, Chalupkova

13  Kahovská, Ledvinova

14  Štichova, Janouchova, Hlavatého

15  Mikulova, Vejvanovského, Podjavorinské

16  Pošepného nám.

17  Jírovcovo nám.

18  U Modré školy, Hviezdoslavova – prostranství u ZŠ

19  Květnového vítězství, Schulhoff ova u SOŠ

20  Lečkova, Křejpského

Pasport pobytových veřejných prostranstv
ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správ

3
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33
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34
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Řada veřejných prostranství není v Pra-

ze 11 v uspokojivém stavu, proto Odbor 

územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (dále 

„OÚR”) zpracoval a  průběžně aktualizu-

je pasport pobytových veřejných pro-

stranství ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo 

ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené sprá-

vě MČ Praha 11 vhodných k regeneraci. 

Tento pasport bude sloužit MČ Praha 11 

jako podklad při výběru veřejných pro-

stranství, která by bylo vhodné revitali-

zovat nebo by bylo vhodné zde umístit 

sportoviště, dětské hřiště, dopravní hřiš-

tě, park apod. 

K 9. 5. 2017 bylo v pasportu zazname-

náno 38 lokalit. U každé lokality byl zjiš-

těn vlastník pozemků, dohledány souvise-

jící studie, dokumentace, smlouvy apod. 

Dále byla pořízena fotodokumentace 

všech lokalit. Všechny tyto lokality jsou 

vyznačeny v mapě.

Kritéria výběru lokalit byla následující:
•  místa jsou určena pro pobyt, setkávání, 

rekreaci či sportování 

•  pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Pra-

hy, svěřená správa MČ Praha 11 nebo 

ve vlastnictví hl. m. Prahy

•  k místům se vztahuje dokumentace již 

dříve pořízená MČ Praha 11, na  kte-

rou by bylo vhodné navázat, nebo jsou 

ve  stavu, kdy potřeba revitalizace je 

zjevně žádoucí.

Dne 24. 1. 2017 přijala Rada MČ Praha 

11 usnesení č. 0093/3/R/2017, ve kte-

rém souhlasí s pasportem vybraných po-

bytových veřejných prostranství vhod-

ných k  regeneraci jako s  otevřeným 

dokumentem a  doporučuje pokračovat 

v  projektové přípravě vybraných priorit-

ních lokalit č. 2, 6, 22, 25, 32, 33 a 36. 

Mapa pasportu veřejných prostranství je 

dostupná na stránkách Prahy 11

www.Praha11.cz → územní rozvoj a re-
generace → činnost Odboru územního 
rozvoje ÚMČ Praha 11 → pobytová ve-
řejná prostranství vhodná k regeneraci
Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

21  Modletická, Ke Škole, Ke Kateřinkám

22  Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu

23  Konstantinova při Centrálním parku

24  Anežky Malé, Hviezdoslavova, Kupeckého

25  Stříbrského, Cyprichova, Sulanského

26  Klírova, Jarníkova

27  Machkova, Květnového vítězství, Ženíškova

28  Horčičkova, Kosmická

29  Chilská, Opatovská, Zdiměřická

30  Chodovská tvrz

31  hřiště Hrudičkova

32  Ke Kateřinkám, Modletická

33  Opatovská, Ke Kateřinkám

34  vrch Chodová

35  Opatovská, Jašíkova

36  Sport. plochy Dubnova, Mírového hnutí – Parkoviště Hekrova

37  Hviezdoslavova, Podjavorinské

38  Brodského, Donovalská, Leopoldova

ví ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo 
vě MČ Praha 11 vhodných k regeneraci

10

6

18 24
28

14

22

25

4
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Veřejné prostranství u obchodního cent-

ra nazývaného dříve Blankyt je situová-

no ve vnitrobloku mezi ulicemi Hekrova, 

Dubnova, Matúškova a  Brechtova. Bu-

dova obchodního centra je ve vlastnictví 

spol. HERAKLION, a. s. Pozemky ve vni-

trobloku jsou již svěřeny do  správy MČ 

Praha 11.

Současná podoba vnitrobloku i  veřejné-

ho prostranství je nepřitažlivá.  Původ-

ní záměr s velkými zpevněnými plochami 

s kaskádami, s vodním prvkem a umělec-

kým dílem ztratil v současné době vzhle-

dem k omezení funkce obchodního centra 

a novým pohledům na využívání veřejné-

ho prostranství ve velkých obytných sou-

borech svůj smysl. Špatný stav veřejného 

prostranství způsobil, že prostor přestal 

plnit svou funkci jako místa oddechu, re-

laxace a setkávání obyvatel.

Dne 24. 10. 2016 se v ZŠ Květnového ví-

tězství uskutečnilo veřejné setkání vedení 

MČ Praha 11 s občany, kde byla předlože-

na původní studie z roku 2007. Na zákla-

dě toho Odbor územního rozvoje vypra-

coval v prosinci 2016 zadávací podklady 

pro zpracování nové studie regenerace 

vnitrobloku a vedení MČ Praha 11 je od-

souhlasilo. Následně na to byla vypsána 

veřejná zakázka na zpracování architekto-

nické studie. V  březnu 2017 zpracovala 

společnost Ars Fabrica, s. r. o., architek-

tonickou studii k revitalizaci vnitrobloku.

Architektonické řešení využití území je na-

vrženo jako klidové a  odpočinkové. Prio-

ritně je uvažováno s  krátkodobou rekre-

ací obyvatel nejbližšího okolí. Vnitroblok 

zůstává i v nově navržené podobě nadále 

průchozí. Návrh cílí především na vytvoře-

ní přehledného parteru s ohledem na bez-

pečnost i  údržbu vnitrobloku. Struktura 

vnitrobloku je založená na principu vytvo-

ření jednotlivých zón – ostrůvků – pódií 

na půdoryse pětiúhelníku, které se z po-

čátku v  koncentrované podobě pomalu 

s odstupem od hmoty Blankytu „rozpou-

štějí“ do podoby méně koncentrované až 

osamocených prvků v  ploše zeleně. Na-

lezneme zde jak stromové patro, tak i zá-

honové výsadby keřů, trvalek a  travin. 

Součástí návrhu je zvýšení kapacity par-

kování a uspořádání kontejnerových stání.

Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

Praha 11 připravuje regeneraci lokality č. 2 
(Brechtova, Matúškova, Dubnova)

V následujících číslech vás 

budeme seznamovat s dalšími 

lokalitami k regeneraci.

dujícíchh čdujícíchh č
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10 rad bezpečného prožití léta
• ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ 
Je nutné zvolit vhodné místo pro ohniš-

tě vzdálené nejméně 50 m od okraje lesa 

a  v  dostatečné vzdálenosti od  všech 

věcí, které se mohou vznítit. Zakázá-

no je i  rozdělávání ohně na místech se 

vzrostlým porostem, na louce i strništi. 

Pokud chystáte velkou vatru, dejte si po-

zor, aby byla polena poskládána do sta-

bilní pyramidy, která umožní prohořívání 

dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu py-

ramidy do okolí. Mějte nachystánu vodu, 

kdyby se oheň vymykal kontrole. 

• NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S BOUŘKAMI 
Bezpečný úkryt před bleskem poskytují 

budovy, zejména velké objekty s ocelo-

vou nebo železobetonovou konstrukcí, 

obecně veškeré stavby chráněné blesko-

svodem. V přírodě se můžete bezpečně 

schovat v hustém lese a háji, nižším po-

rostu nebo úzkém údolí. Neschovávejte 

se pod osamělými stromy, na okraji lesa, 

pod převisy nízkých skal, či v  menších 

staveních bez bleskosvodu. Největší ne-

bezpečí zásahu bleskem hrozí při poby-

tu v otevřeném terénu a na vyvýšených 

místech. Při bouřce neutíkejte! 

• ODJEZD NA DOVOLENOU 
Zkontrolujte, zda máte vypnuty všech-

ny spotřebiče. Obzvláště riziková je 

chladnička. Pokud ji můžeme spolu 

s mrazákem vyprázdnit, je nejlepší cen-

trální vypnutí. Před opuštěním domác-

nosti uzavřete hlavní přívody plynu 

a vody. Elektrospotřebiče, u kterých to 

lze, zcela odpojte z elektrické sítě, v pří-

padě televizoru i  z  antény. Doporuču-

je se i vypnutí jističů pro světelný a zá-

suvkový okruh. A samozřejmě, nepište 

o  tom, že se chystáte pryč, na  sociál-

ní sítě!

• ZABEZPEČENÍ AUTOMOBILU
V zaparkovaném a uzamčeném automo-

bilu nenechávejte rezervní klíče ani do-

klady. Při odchodu automobil dostateč-

ně zabezpečte, nenechávejte otevřená 

okénka (ani střešní). Neodkládejte  na vi-

ditelná místa drahé věci. 

• VÝLETY NA NEBEZPEČNÁ MÍSTA 
Děti by měly vždy předem oznámit ro-

dičům nebo jiným dospělým místo, kam 

se chtějí vydat. Pro pohyb v nebezpeč-

ných lokalitách to platí i pro dospělé. Dá-

vejte pozor na pohyb v neznámém teré-

nu, zejména za snížené viditelnosti nebo 

v noci. Nepohybujte se nikdy bez řádné-

ho zajištění v  blízkosti okrajů skal, štol 

atd. 

• NEBEZPEČÍ PŘI KOUPÁNÍ 
V  létě nesmíme opominout nebezpe-

čí, která nás ohrožují při koupání a sjíž-

dění vodních toků. Noční koupání je ne-

bezpečné, neboť za  tmy snadno dojde 

ke  ztrátě orientace. Nikdy neskákej-

te uhřátí do  vody, hrozí nebezpečí sr-

dečního selhání a  utonutí. Neskákejte 

do  vody, o  které nevíte, jak je hluboká 

nebo zda se pod hladinou neskrývají ka-

meny – nebo je tam příliš mělko. 

• ÚPAL 
Objeví-li se příznaky – bolest hlavy, zá-

vratě, zmatenost, nevolnost, suchá hor-

ká červená pokožka nebo horečka bez 

pocení, je nezbytné okamžitě poskyt-

nout první pomoc ochlazováním těla 

(ponořit se do vany se studenou vodou, 

osprchovat se studenou vodou, otírat 

se ručníkem namočeným ve  studené 

vodě apod.) a přivolat lékařskou pomoc.

• ÚŽEH
Projevuje se podobně jako úpal, ale zde 

se jedná o přehřátí mozku. Vzniká v dů-

sledku déletrvajícího přímého působení 

slunečního žáru na nekryté tělo. Může se 

projevit i po několika hodinách a postu-

pujeme při první pomoci stejně jako při 

úpalu s tím rozdílem, že dáváme obkla-

dy na hlavu.

• KLÍŠŤATA
Při pobytu v přírodě si oblékněte vhod-

né oblečení – ideální jsou dlouhé kalhoty 

a triko s dlouhým rukávem, na světlé lát-

ce si klíštěte snáz všimnete. Nezbytnos-

tí je repelent, který ochrání před klíšťaty, 

i  před obtížným hmyzem! Pokud se již 

klíště přisálo, nepanikařte, ale rychle ho 

odstraňte. Čím kratší čas bude klíště při-

sáté, tím je riziko nákazy nižší.

• BODNUTÍ HMYZEM
Včela, vosa, čmelák, sršeň – ti všichni pa-

tří do čeledi blanokřídlého hmyzu. Jejich 

jed, který se nám dostane společně s je-

jich žihadlem do těla, vyvolá toxickou re-

akci. Odstraňte žihadlo, zůstalo-li v kůži 

či sliznici. Místo bodnutí chlaďte – v pří-

padě bodnutí do úst podejte kostku ledu 

či zmrzlinu, kůži potírejte gelem. V přípa-

dě rozsáhlého otoku, zarudnutí a celko-

vých obtížích (nevolnost, zvracení, rychlá 

srdeční akce) podejte ihned celková anti-

histaminika v tabletě pod jazyk a podá-

vejte je dále do ústupu obtíží. Při zhoršo-

vání přivolejte záchrannou službu – tel. 

155.

Petra Víznerová, 

oddělení krizového řízení

Pražští kriminalisté vyšetřují 
dvojnásobnou vraždu, okolí místa 
činu prohledala zásahová jednotka
Na  pražském sídlišti Jižní Město byli 

v noci na čtvrtek 6. dubna zavražděni 

sedmašedesátiletí manželé. Do  jejich 

bytu před tím přišel jejich zeť a ohro-

žoval je a  svou bývalou manželku 

pistolí. Podezřelého útočníka policie 

po celonočním pátrání v Praze i Stře-

dočeském kraji nalezla ve čtvrtek krát-

ce po 6.00 hod. Spáchal sebevraždu, 

potvrdila policie.

Rozvodové řízení vyústilo 
ve vyhrožování
Dne 7. 4. 2017 v  odpoledních ho-

dinách bylo na  tísňovou linku 156 

na  OŘ MP Praha 11 oznámeno, že 

v ulici Mendelova vyhrožuje muž své 

současné manželce a  tchýni zabitím 

a v ruce má nůž. Po příjezdu strážní-

ků na místo byla hlídka kontaktována 

oznamovatelkou, která uvedla, že zeť 

je zavřen v pokoji jejího bytu. Po pří-

chodu do bytu byl strážníky ztotožněn 

muž, který částečně incident popíral. 

Jelikož zde bylo podezření z  možné-

ho domácího násilí, strážníci na místo 

přivolali hlídku Policie ČR, která si pří-

pad převzala a využila institutu vyká-

zání z obydlí.

Na pražském Jižním Městě hořel 
byt v osmém patře, jeho majitel se 
zranil
Osm jednotek hasičů bylo preventivně 

povoláno k  ohlášenému požáru bytu 

v  panelovém domě. Případ se stal 

26. 04. 2017 v 19.55 hodin v Cypri-

chově ulici na  pražském Jižním Měs-

tě. V bytě v osmém patře hořely lůž-

koviny a  vybavení pokoje. Část věcí 

vyhodil uživatel bytu z okna a popálil 

si ruce. Jeho zranění ošetřila přivola-

ná ZZS. Hasiči dostali požár pod kont-

rolu za 5 minut po příjezdu. Následně 

odvětrali pomocí přetlakové ventilace 

byt i část chodby domu.
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Aqua Sport Club www.aquasportclub.cz

ZÁPISY DĚTÍ 
DO NOVÝCH KURZŮ   

kurzy plavání pro děti  I 
                                           od 6 měsíců - dětská část   

teplota vody  v nerezovém bazénu 31C°  I
 kurzy plavání pro dospělé - 25m bazén  I   

zkušení instruktoři s potřebnou kvalifikací  I
nejmodernější technologie čištění vody  I

individuální přístup  I   
prostorná herna s kavárnou  I   

wi-fi I parkoviště  I

16.6.
16.30 -19.00

' '

DO N

                                   
teplota vod
kurzy plav

    DEN 
OTEVRENYCH
DVERI 

'
'

ã
ã

DETSKE 
 PLAVANI

'

I výborná dostupnost
I  zastávka autobusu Brodského přímo před areálem 
I  4 min od OC Chodov 

I  Plavecký areál Jedenáctka VS   
I  Mírového hnutí  2385 / 3 I  Praha 4 - Chodov  
I  Recepce 226 801 290 / 299

ã
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

•  klinické a ultrazvukové vyšetření žil 
a tepen horních i dolních končetin

•  vyšetření krkavic a břišní aorty 
cévní specialistkou 

Vždy ve středu  9-15 hodin, a to na základě telefonického 
objednání. Možno i bez doporučení. 

Poliklinika Litochleby
Hviezdoslavova 1600, Praha 4 – Chodov 

V prostorách ambulance Nefrologie – 2. patro proti výtahu.

MUDr. Kristina Ranná
objednávky na tel.: 272 656 293 (pondělí – středa) 

Cévní ambulance Maso – uzeniny 
Miloš Křeček KK 

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

• Široká nabídka uzenin a masných výrobků 
z vlastní výrobny.

Nově pro vás připravujeme 
akční nabídku každých 14 dnů!

AKCE OD 1. 6. – 16. 6. 2017

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 127,90 104,90 Kč
Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 39,90 Kč
Špekáčky 94,90 74,90 Kč
Sedlácká šunka 199,90 179,90 Kč
Játrový sýr 99,90 79,90 Kč
Lovecký salám 159,90 139,90 Kč
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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 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
 KONCERTY 

6. 6. ASONANCE – od 20.00. Čekají na vás 
irské a skotské lidové balady, písně a instrumen-
tální skladby! 
14. 6. PRAGUE DOLLS – od 19.00. Trombon, 
saxofon, klarinet, basklarinet a vibrafon, od go-
spelu přes jazz až po muzikálové melodie, rozez-
ní pětice výborných instrumentalistek a zpěva-
ček, které si říkají Prague Dolls.
20. 6. Country večer u ohně s kapelou KNOK-
AUT – od 19.00. Zakončení hudební sezóny. 
Zveme na večer trampských a country písní u tá-
boráku. Buřty možné zakoupit na místě. 
22. 6. PANGEA – THE BEATLES REVIVAL – 
od 20.00. Hudba z celého tvůrčího období � e 
Beatles 1962–1970. Špička české revivalové 
scény používá na svých vystoupeních stylové 
kostýmy a dobové nástroje.     

 FILM 
KINO KLUB ZAHRADA:
5. 6. Mžitky – od 19.00. Poslední fi lm Andrzeje 
Wajdy zachycuje boj nezávislého umělce se sta-
linskými doktrínami. Polsko, 2016. Nevhodné 
do 12 let.
12. 6. Rande naslepo – od 19.00. Saliya sní 
o práci v luxusním hotelu, i když má vážný zra-
kový handicap. Místo nakonec získá, jen nikomu 
nepřizná, že skoro vůbec nevidí... Německo, 
2017.
19. 6. Zabijáci z maloměsta – od 19.00. Co na-
padne dva kámoše, kteří mají ulité peníze na lep-
ší život a jejichž společná večeře s manželkami 
se zvrhla do dvojité partnerské hádky? Dánsko, 
2017. Nevhodné do 12 let. 
21. 6. Wonderful London – od 19.00. Projděte 
se Londýnem z Hackney do Chelsea ve společ-
nosti úžasného britského cestopisu z dvacátých 
let! 
26. 6. Putování tučňáků: Volání oceánu – 
od 19.00. Pokračování oscarového snímku Pu-
tování tučňáků. Arktický příběh malého tučňáka, 
kterého tajemné volání vábí na dalekou pouť 
do neznáma – na jeho první cestu k moři. Fran-
cie, 2017.
KINO MAMAS&PAPAS:
Speciální „dospělácké” projekce se sníženou 
hladinou zvuku a částečným osvětlením umož-
ňují rodičům věnovat se jak filmu, tak dětem. 
Do sálu je možný vstup s kočárkem.
5. 6. – od 10.00 Mžitky
12. 6. – od 10.00 Rande naslepo
19. 6. – od 10.00 Zabijáci z maloměsta
26. 6. – od 10.00 Putování tučňáků: Volání 
oceánu

 VÝSTAVA 
31. 5. – 30. 6. Výstava prací žáků ZUŠ Jižní 
Město. Žáci výtvarného oddělení ZUŠ JM před-
stavují svou tvorbu.     

 DALŠÍ AKCE 
6. 6. Drum circle – od 18.30 veřejné bubnování 
pro všechny. BUBNOVÁNÍ BUDE MIMOŘÁDNĚ 
JEN OD 18.30!
7. 6. ZUŠ Křtinská – od 19.00. Závěrečné vy-
stoupení literárně-dramatického oddělení ZUŠ 
Jižní Město.
10. 6. Sobotní výtvarná dílna: Prázdninová 
loďka – od 10.00. Tradiční tvořivá dílnička pro 
děti. 
12. 6. Na dech – od 10.00 a 19.00. Diaphrag-
ma. Dech. Samozřejmý, neuvědomovaný, stme-
lující, první a poslední... Tanečně-multimediální 

inscenace se špičkami street dance a life DJ 

na scéně na téma dech. Pražská premiéra!

13. 6. Larry Shue: Cizinec – od 19.00. Di-

vadelní adaptace amatérského souboru ZŠ 

Campanus.

20. 6. Zahrádko, povídej – od 15.30. Závě-

rečné představení nejmladších dětí divadelního 

studia Zahrádka.

20. 6. Ema a František – od 17.00. Na co myslí 

holka a kluk, když jim je 13? Závěrečné předsta-

vení divadelního studia Zahrada.

 PŘIPRAVUJEME 
11. 7. – 13. 7. a 18. – 19. 7. Tóny Chodovské 
tvrze – začátek vždy ve 20.00. 14. ročník letní-

ho hudebního festivalu  na nádvoří Chodovské 

tvrze s hlavní hvězdou Jaroslavem Svěceným 

a jeho zajímavými hosty. Kompletní program 

na www.chodovskatvrz.cz.

Příměstský tábor POHÁDKY A PŘÍBĚHY Z CE-
LÉHO SVĚTA, termín 28. 8. – 1. 9. 2017
věk: 6−10 let, pro české děti a děti-cizince, cena 

za týden: tábor je zdarma, rodiče se podílejí 

na nákladech na stravování; náplň tábora: celo-

denní výtvarné, hudební a divadelní aktivity roz-

víjející příběhy dětí z různých koutů světa v kon-

frontaci s pohádkami z celého světa. Informace 

a rezervace místa na ivana.jirovska@kczahrada.

cz nejpozději do 20.6.

Příměstský tábor VESMÍR, 
termín: 28. 8. – 1. 9 . 2017
věk: cca 5−10 let, cena za týden: 1 800 Kč 

(cena zahrnuje: celodenní stravování a pitný 

režim, edukačně-interaktivní program, pestrý vý-

tvarný materiál, výchovný dozor, odměny.)

Rezervace místa na info@rcbabocka.cz nebo 

na tel.: 777 945 049. Více informací na 

www.rcbabocka.cz a www.kczahrada.cz.   

 KURZY A DÍLNY 

Každé PONDĚLÍ 
Výtvarný ateliér –  od 15.00 a 16.30. Kreslení 

a malování pro malé i velké.

Každé ÚTERÝ
Výtvarný ateliér: Předškoláček – od 15.00. 
Kurz malování pro předškoláky. 

Divadelní studio Přípravka – od 15.00. Drama-

tický kroužek pro předškoláky.      

Divadelní studio Zahrádka – od 16.00. Od 

9. 5. se otevírá také dětem – cizincům. Tvoři-

vé divadelní aktivity pro děti a mládež. Kurz je 

zdarma. Informace a rezervace – ivana.jirov-

ska@kczahrada.cz 

Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství – 
od 16.30. Navrhování, kresba postavy, různé 

textilní techniky, základy šití podle střihu. 

Jemná jóga – od 19.00. Naše kurzy jógy nejsou 

omezeny věkem a jsou určeny pro všechny. 

Každou STŘEDU 
Jemná jóga – od 9.00. Cvičení jógy pro seniory. 

Vítáme ale všechny věkové kategorie! 

Keramická dílna – od 16.00, 17.00. Kurz kera-

miky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 

Zpěv – práce s hlasem a dechem. Individuální 

výuka, vede Monika Obermajerová. Informace 

a přihlášky na www.hlasdokoran.blogspot.cz 

nebo na recepci KC Zahrada.

Každý ČTVRTEK 
Výtvarný ateliér – od 14.00, 15.30 a 17.00. 
Kreslení a malování pro malé i velké.

Streetdance – od 17.30. Kurz moderních taneč-

ních stylů pro děti a mládež. 

Každé 1. úterý v měsíci Skupinové bubnová-
ní DRUM CIRCLE – od 17.30 rodiče s dětmi, 

od 18.30 veřejné bubnování pro všechny.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Bližší informace na webu www.kczahrada.cz 

a www.rcbabocka.cz.  

KOKOZA: Veřejná zahrada pro každého

Připojte se ke komunitní zahradě v KC Zahrada. 

Info na webu www.kokoza.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. Pokladna – Otevřena pondělí 10.00–
17.00; od úterý do pátku 10.00–19.00 a sobota, 
neděle 13.00–19.00 hod. Spojení: Autobusem 
č. 125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze. Metrem C – stanice 
Chodov, pak 10 minut chůze podle šipek.

program
 KONCERTY 

11. 6. Kávová kantáta – od 16.00. Krátká ko-
mická miniopera na nádvoří Chodovské tvrze. 
Český překlad kantáty od J. S. Bacha v podání 
K. Boudalové (soprán), K. Jakubů (bas) a Malého 
evropského orchestru pod taktovkou J. Popelky 
ml. Vhodné i pro děti. 
11. 6. Mezi staletími a zeměmi – od 19.30. 
Pravidelný koncertní cyklus „Jedenáctého na 
Jedenáctce“. Vystoupí A. Ferencová (viola) a E. 
Prifti (klavír).
13. 6. Elemotho Gaalelekwee & Samuel Batola 
duo – od 19.30. Elemotho – zpěvák a muzikant 
z Namibie nabízející nevšední hudební zážitek 
prostřednictvím své vlastní tvorby lokálně ladě-
né remixem jazzu, blues, reggae a etnicky zabar-
venými rytmy. Na kytaru doprovodí S. Batola.
21. 6. Šansony na tvrzi – od 18.00. Pravidelná 
šansonová setkání na Chodovské tvrzi s J. Rych-
terovou a F. Sychrou. 
29. 6. Miriam Bayle – Pocta Elle – od 19.00. 
Jazzový koncert k příležitosti 100. výročí na-
rození Elly Fitzgerald a 25 let Miriam Bayle 
na jazzové scéně. Doprovodí S. Mácha (klavír) aj. 
Honzák (kontrabas).  

 KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ 
Dovedeme – výtvarné kurzy
1. 6. V červnu opět probíhají v Ateliéru Chodov-
ské tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné 
dílny pro děti i dospělé. Informace a rezervace 
na www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či 
na tel. 720 213 120.
5. 6. Eva tropí hlouposti – od 19.00. Divadelní 
představení na nádvoří Chodovské tvrze, zpra-
cováno na motivy románu Fan Vavřincové, v režii 
Lukáše Tallera. Účinkuje divadelní soubor Hamlet 
při ZŠ Ke Kateřinkám. 
7. 6. Hamlet, kralevic dánský – od 19.00. Diva-
delní představení na nádvoří Chodovské tvrze, 
zpracováno na motivy tragédie Williama Shake-
speara, v režii Lukáše Tallera. Účinkuje divadelní 
soubor Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám. 
20. 6. „MUDrování“ s Radkinem Honzákem – 
od 18.00. Jakou roli hraje placebo v současné 
medicíně vysvětlí známý psychiatr R. Honzák.

 VÝSTAVY 
17. 5. – 17. 6. Velká a Malá galerie: TŘILAMŘI 
– Aleš/Hanuš/Jan. Rodinná výstava představují-
cí dvě generace výtvarníků rodiny Lamrů – malíře 
a sochaře Aleše Lamra a jeho dvou synů Jana 
a Hanuše. 
20. 6. – 25. 6. Velká galerie: Orange Factory.
Výstava studentských prací Soukromé vyšší od-
borné školy umění a reklamy, s. r. o.  
29. 6. – 29. 7. Velká galerie: Ivana Svobodová 
– obrazy. Výstava obrazů známé české autorky 
tvořící na pomezí abstrakce a fi gurální malby. 
Nejčastějším námětem a inspirací je I. Svobodo-
vé žena či ženské siluety.
23. 6. – 29. 7. Malá galerie: Lucie Svobodová – 
fotografi e. Výstava cestovatelských a portrét-
ních fotografi í L. Svobodové.

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

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.
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Herna otevřena 9.00 – 12.00 hod., úterý–pátek, 

v úterý též od 16.15 do 17.30 za 20 Kč.

program
Pondělí 8.00 – 12.00: Školička Sluníčko, pravi-

delný program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.

Úterý 10.00: Čas na besedy a přednášky
Středa 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(do 18 m.)

Čtvrtek 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 m.)

Pátek 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šikulo-
vé – tvořivá dílnička pro děti s rodiči a prarodiči

Nabízíme tyto besedy, přednášky a kurzy:
Neděle 4. 6. od 14.00 do 17.00: Balónková slav-
nost ke dni dětí. Venkovní akce pro celou rodinu 

v okolí KCMT.  Soutěže a odměny pro děti, malo-

vání na obličej, obří bublifuk, trampolína, od 16.00 

kouzelník. 

Pondělí 19. 6. od 18.00 do 20.30: První pomoc 
u dětí do 3 let: Na semináři se dozvíte, co dělat 

v situacích, kdy je ohroženo zdraví a život dítěte. 

Přihlášky na e-mailu: info@fi tmami.cz

30. 6. – 10. 7. – Zavřeno
21. 8. – 25. 8. pondělí – pátek od 8 do 16 hodin 
Německý příměstský tábořík
28. 8. – 1. 9. pondělí – pátek od 8 do 13 hodin 
Český příměstský tábořík
Přihlašování již nyní na e-mailu: mcdomecek@

praha.ymca.cz

Od 4. září každé pondělí od 8 do 12 hodin Ško-
lička Sluníčko – pro děti od 2 let (bez účasti rodi-
čů). Přihlašování již nyní. 

PORADNY:
Po 9.00 – 10.00: Laktační poradna (nutno objed-

nat na tel. 604 572 712)

Út 9.30 – 11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786 )

St 18.00 – 19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 

777 200 431)

Čt 11.00 – 12.00 Poradna těhotenství a porod 

objednání předem: e-mail: poradnamcdomecek@

seznam.cz) 

Na objednání – Výchovné poradenství – objedná-

ní na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz)

Na objednání – Vývojová psychologie – objednání 

na e-mailu: lokvencova.jana@seznam.cz

 

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,

U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program 
4. 6., 14.00 – Balónková oslava dne dětí (hravé 

odpoledne pro děti a celou rodinu, možná přijde 

i kouzelník, zmrzlina). Vstupné: dospělák 20 Kč, 

děti 30 Kč, KCMT + MC Domeček. 

9. 6. NOC KOSTELŮ Komunitní centrum Matky 
Terezy 
16.30–22.30 CAFE TEREZIE (káva, čokoláda, 

zmrzlina, poháry)

17.00–22.00 Knižní obchod (knihy, mešní víno, 

dárkové předměty)

17.00–17.30 Dětská schola TEREZKA

17.30–18.30 Kostel „na hraní“ – program pro 

děti

18.00–18.05 Zvonění zvonů

18.30–19.00 Chvíle s hudbou – vokální trio 

MAKABARA

18.30–22.00 Tower Challenge (pouze pro fyzic-

ky zdatné)

19.30–20.30 Na vínko s farářem

20.00–20.15 Čtení ze života Matky Terezy

Komentovaná prohlídka kaple a sálu (začátky 

19.00, 20.30 a 21.30)

22.00–22.45 Meditativní zpěvy a přímluvy

22.45–23.30 Tichá modlitba aneb Na slovíčko 

s Bohem

Přijďte se kdykoliv během večera zapojit do „úni-

kové hry“.

9. 6. NOC KOSTELŮ Kostel sv. Františka 
na Chodově 
18.00– 8.35 mše svatá s hudebním 

doprovodem

18.45–23.00 kavárna pod stromem – možnost 

posezení a rozhovoru na příjemném gauči pod 

starým stromem u kostela u dobré kávy nebo 

čaje a něčeho dobrého na zub

19.00–19.15 zvonění zvonů u sv. Františka 

19.15–21.00 koncert skupiny KAPUCÍNY 

A STANLEY. Skvělý mix pohodové hudby s du-

chovním nábojem s dávkou humoru. Následně 

možnost diskuze s kapelou.

19.15–23.15 Výstup na věž kostela (v půlhodi-

nových intervalech)

19.30–23.00 možnost rozhovoru s knězem

21.30–22.45 Varhanní variace aneb Co všechno 

se dá zahrát na varhany  

23.00–24.00 Modlitba Taizé při svíčkách – závěr 

10. 6., 10.30 Udílení svátosti biřmování bisku-

pem Karlem Herbstem 

18. 6., 16.00 – Keramická dílna „nástěnný ka-

chel“ – informace a přihlášky janadomsova@

gmail.com 

Výstava: k 10. výročí posvěcení – „Od jatek přes 

kostel, stan, školku ke komunitnímu centru“

 

Music Club 
Jižák

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
1. 6. Čt – 20.00: Nežfaleš – křest alba

3. 6. So – 20.00: Solity (SWE) + Sonic Halo + 
; anallian
10. 6. So – 20.00: Aviana (metalcore, SWE), 
Awake ; e Dreamer (metalcore, SWE)

20. 6. Út – 20.00: Johan Solo (one man, acous-

tic blues, Denmark); Christian Brock (fi ngerstyle 

guitarist, Denmark), Lucie Elšíková (folk, CZ)

24. 6. So – 20.00: Deliver, Fancy Foxx, ; e 
Agony

Připravujeme na srpen:
24. 8. Čt – 20.00: Rosario Smowing – Swing 

Argentino

církev �eskobratrská 
evangelická – jižní m?sto
Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53

Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) nebo 

Benkova (154, 170, 197)

E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz

Web: jizni-mesto.evangnet.cz

program
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli v mě-
síci od 18.00 hod.
Biblická hodina: každé úterý od 18.15 hod.

Program pro děti: každý čtvrtek od 17.00 hod.
V rámci akce Noc kostelů dne 9. 6. 2017 zveme 

k prohlídce našeho kostela v době 18–22 hodin. 

Bude možné si prohlédnout interiér a vystoupat 

i na věž kostela.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

program

Akce
2. 6. Dětský den – Ať žije cirkus – na zahradě 

Benjamin klubu proběhnou soutěže a hry pro 

děti

4. 6. Nedělní pilátes s Janou – dopolední cviče-

ní pro ženy a dívky

17. – 21. 7. 2017 Sportovní příměstský tábor 
v Benjamin klubu pro děti 5–10 let

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 7 

let. Najdete u nás zdravou školku podporující 

pohybové aktivity, rozšířenou výtvarnou a dra-

matickou výchovu a přirozené vzdělávání dětí 

s prvky Montessori pedagogiky.  

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 

9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 

dopoledne.

FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.

Tanečně pohybové studio pro 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 hod. 

BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 

i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 

a st, čt, pá v 11.00.

Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, cvičení 

podporující protažení zatěžovaných svalových 

skupin, prevence bolestí zad a relaxace pro dob-

rou psychickou pohodu, út, čt 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

 

Církev bratrská 
v Praze X Jižní M?sto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám

e-mail: jizni.mesto@cb.cz, www.cb.cz/jizni.mesto 

program

Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-

služba pro všechny generace. Program pro děti 

zajištěn. 

Čtvrtek 17.00−19.00: Dorost, program pro děti 

9 až 14 let – hry, písně a krátké zamyšlení. 

Pátek 9.30−11.30: Klub seniorů. Povídání při 

kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 

pro seniory nejen z Jižního Města.

LEGO klub: pro všechny holky a kluky, kteří si 

chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou též 

hraví rodiče. Pátek 9. 6. od 17 do 19 hod.
NOC KOSTELŮ: prohlídka, duchovní písně 

a chvály, čtení z Bible, sporty, rozhovory pátek 
9. 6. od 18 do 21 hod.
Narnie – letní stanový tábor pro děti, Poušť 

u Bechyně, 29. 7. – 5. 8.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto
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Pozvánky do KC Zahrada

ASONANCE

úterý 6. 6. 2017 od 20.00 hodin
Koncert české folkové skupiny s  mno-

haletou historií, kterou charakterizují irské 

a skotské motivy a tragické osudy. Písničky 

skupiny Asonance už brázdí éter téměř 40 

let a v současné době má na kontě již 9 vy-

daných alb. V tuto chvíli skupinu tvoří jede-

náct lidí, z nichž některé dokonce pojí rodin-

né vazby. Přijďte si takový „rodinný podnik“, 

který založili bratři Laštovičkovi, do Zahra-

dy naživo poslechnout!

PANGEA 

THE BEATLES REVIVAL BAND

čtvrtek 22. 6. 2017 od 20.00 hodin
Koncert je opravdovou a dokonalou kopií 

koncertů legendární čtveřice Beatles, slo-

žený z jejich největších hitů. Čeká vás hud-

ba z celého tvůrčího období 1962–1970, 

a to ve stylových kostýmech a s dobový-

mi nástroji! 

Vstupenky na tel. 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz 

nebo online: www.webticket.cz/program/kcz. 

PRAGUE DOLLS

středa 14. 6. 2017 od 19.00 hodin
Dívčí kvintet kombinuje na svých koncertech vážnou i ve-

selou hudbu v netradičních úpravách. V pestrém progra-

mu zahrnujícím muzikálové melodie, klasické skladby, 

spirituály, populární písně či swingové hity všechny inter-

pretky nejen zpívají a hrají na mnoho nástrojů, ale dokon-

ce i tancují!

Kouzla a čáry

Přinášíme alespoň jedno malé ohléd-

nutí za  čarodějnickým svátkem. Skvě-

lé kostýmy si připravily děti z mateřské 

školy Donovalská – Mírového hnutí. 

Vtipné a nápadité převleky malých ča-

rodějů a čarodějnic se povedly. 

Příměstský tábor POHÁDKY A PŘÍBĚHY Z CELÉHO SVĚTA 

termín 28. 8. – 1. 9. 2017
věk: 6−10 let, pro české děti a děti-cizince 

cena za týden: tábor je zdarma (projekt je podpořen z dotací Ministerstva vnitra), 

rodiče se podílejí jen na nákladech na stravování 

Náplň tábora: celodenní výtvarné, hudební a divadelní aktivity rozvíjející příběhy dětí 

z různých koutů světa v konfrontaci s pohádkami z celého světa. 

Více informací a rezervace na ivana.jirovska@kczahrada.cz nejpozději do 20. 6.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Padá hvězda, spadla. 

Jdu si uvařit kafe…
V květnu se ve foyer opatovské 

knihovny představí výtvarnice 

Kateřina Svitáková (*1990) a Tereza 

Obšivačová (*1991), absolventky 

Fakulty umění Ostravské univerzity 

v Ostravě. Obě autorky spojuje 

příroda jako jeden z důležitých 

inspiračních zdroj, každá s tímto 

tématem však pracuje odlišně.   

   

od 5. 6. do 1. 7. 2017
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

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 červen: 
4. 6., 18.00–21.00: Jolaniny hvězdy. 
Tradiční hudební a pěvecké vystou-

pení, letos již potřinácté. Divadlo Do-

beška, Jasná.

9. 6., 16.30–20.00: Závěrečný kon-
cert pro rodiče. Vystoupení dětí z hu-

debních kroužků. DDM JM, Květnové-

ho vítězství.

10. 6., 9.00–11.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

ve věku od 6 do 12 let a rodinné pří-

slušníky. DDM JM, Šalounova.

10. 6., 11.00-13.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

a mládež ve věku od 13 do 18 let 

a rodinné příslušníky. DDM JM, 

Šalounova.

14. 6., 14.00–19.00: Hurá prázdni-
ny! Zahradní slavnost na závěr školní-

ho roku. DDM JM, Šalounova.

20. 6., 17.30–18.30: Vernisáž vý-
tvarné soutěže V říši divů. DDM JM, 

Květnového vítězství.

1. – 6. 7., 9.00–17.00: Letní kera-
mická dílna. Pro děti od 9 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

Info www.ddmjm.cz. DDM JM si vy-

hrazuje právo na změnu programu.
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Kávová kantáta    

11. 6. v 16.00 hodin
Kromě již tradičního večerního vystou-

pení od  19.30 každého jedenácté-

ho v  měsíci se tentokrát můžete tě-

šit i na odpolední přídavek. Na nádvoří 

Chodovské tvrze si můžete poslech-

nout český překlad krátké komické mi-

niopery J. S. Bacha Kávová kantáta. Vy-

stoupí Klára Boudalová – soprán, Karel 

Jakubů – bas a Malý evropský orchestr 

pod taktovkou Josefa Popelky ml., kon-

certní mistr Lenka Malá. Vhodné i  pro 

děti. Vstupné dobrovolné.

ELEMOTHO Gaalelekwee & Samuel Batola duo

13. 6. 2017 v 19.30 hodin 
Elemotho Gaalelekwee Richardo Mosi-

mane – kytara a zpěv

Samuel Batola – sólová kytara 

Elemotho Gaalelekwee Richardo Mosi-

mane z  Namibie skládá, nahrává a  in-

terpretuje svou vlastní tvorbu. Hraje 

na akustickou kytaru a doprovází ji zpě-

vem v rodném jazyce setswana, v ang-

ličtině a  dalších namibijských jazycích. 

Jeho styl se dotýká zvuků kalaharské 

pouště a  etnických rytmů jeho domo-

viny. Dokáže okouzlit publikum lokál-

ně laděným remixem jazzu, blues a re-

ggae s africkým pop beatem. V Praze 

vystoupil již před 6 roky (2. 7. 2011) 

a i tentokrát jej na kytaru doprovodí Sa-

muel Batola. 

„MUDrování“ na Chodovské tvrzi s Radkinem Honzákem

20. 6. v 18.00 hodin
Jaké je červnové téma v cyklu oblíbených besed se 

známým psychiatrem? Placebo jako velkolepá sou-

část poznání léčebných schopností organismu sa-

mého – doslova jeden omyl vedle druhého! Placebo 

(a s nimi nocebo) efekty jsou většinou považovány 

za cosi, co nenávratně patří magické medicíně minu-

losti anebo na druhé straně jen ke kontrole osvěd-

čující účinnost aktivních léků. Nicméně ani jeden z pohledů nepostihuje to, jakou 

roli placebo hraje v současném lékařství. A  ještě důležité doporučení: o setkání 

s renomovaným psychiatrem bude pravděpodobně opět značný zájem. Doporuču-

jeme proto zakoupit si či rezervovat vstupenky předem.

Miriam Bayle /POCTA ELLE/

100. výročí narození Elly Fitzgerald / 25 let Miriam Bayle na jazzové scéně
29. 6. v 19.00 hodin

Miriam Bayle, označována za  „královnu scatu“, 

slaví tento rok 25 let na  jazzové scéně cyklem 

koncertů „Pocta Elle“. Právě scat – neboli vokál-

ní improvizace – tyto dvě dámy spojuje nejvíce. 

Ella Fitzgerald ovlivnila Miriam natolik, že ji scat 

provází celou její kariéru. Bez nadsázky lze říci, 

že Miriam Bayle se stala nejuznávanější jazzovou 

zpěvačkou u  nás. Na  klavír doprovází Stanislav 

Mácha a na kontrabas Jaromír Honzák. 

Ivana Svobodová – obrazy 

29. 6. − 29. 7.
Přijměte pozvání na  výstavu obrazů akademické 

malířky Ivany Svobodové. Podstatou její tvorby je 

abstrakce avšak v  symbióze s  fi gurálním ztvárně-

ním. Nejčastější námět a inspiraci pro autorku před-

stavuje žena či ženské siluety v  temperamentních 

rytmech tance evokujících Femme fatale. V její mal-

bě ale nalezneme též znaky symbolismu v podobě 

stylizovaných prvků fl óry a  fauny podaných větši-

nou ve škále zemitých barev.

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2017 – PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN

Pozvánky do Chodovské tvrze

  jubilea na Chodovské tvrzi  

VÝSTAVA NA RADNICI

Za světly severu 
(fotografi e) Vystavující: Ivana Frolíková

2. 6. – 25. 6. 2017 
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.

Diamantovou svatbu oslavili manželé 

Jarmila a František Čajkovi.

65 let společného života oslavili 

manželé Květa a Vladimír Vernerovi.

Zlatou svatbu oslavili manželé Miluše 

a Pavel Blažkovi. 

95 let v duševní pohodě oslavila paní 

Božena Malá. Na Jižním Městě žije 

od roku 1978. Pevné zdraví do dalších 

let jí přeje celá rodina.
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I letos se můžete těšit na Noc kostelů

Stejně jako v uplynulých letech, i  letos 

se v  České republice koná 9. června 

NOC KOSTELŮ. Jde o mezinárodní pro-

jekt, do kterého se v Česku  loni zapojilo 

přes 1300 chrámů.  Do této akce jsou 

zapojeny i sakrální stavby, které může-

te najít na  Chodově a  na  Hájích. Kos-

tel sv. Františka z Assisi (ul. Na Sádce), 

Komunitní centrum bl. Matky Terezy 

(U Modré školy 1) a kostel Jana Milíče 

(ul. Donovalská 2331/53)  a  kostelna 

Církve bratrské (ul. Modletická) otevřou 

své dveře také. 

Přijďte se podívat na  místa modlitby, 

zaposlouchat se do hudby a dozvědět 

se něco o  historii božích domů v  blíz-

kosti vašeho domova. 

Všichni jste srdečně zváni. Info o  pro-

gramu:  www.kcmt.cz nebo www.noc-

kostelu.cz.

Moudrost – za dne jim byla stínem, NOC 

prozářila hvězdami. (Mdr 10,17)  Noc 

prozářená hvězdami, noc prozářená 

světlem svící, noc poodhalující to, co mů-

žeme najít v chrámech, v modlitebnách. 

V domech, které slouží k uctívání Boha. 

Silnice je prý jako dlouhá nit

Na začátku niti je někdy uzlík, častěji bývá roztřepený.  V roce 1967 byla u nás 
zahájena výstavba dnes proslulé dálnice D1. Těch roztřepení na svém počátku měla, 
a přímo vyžadovala hned několik. Brzy se proplétala do šedých korálků růžence 
domů Jižního Města. 

Zemní práce na  tělese dálnice započaly 

již roku 1966. Navázaly na těleso vypro-

jektované ještě za 1. čs. republiky. Ten-

krát stavbu zahájili až v  březnu 1939 

a němečtí nacisté ji v průběhu války za-

stavili. Nyní se rozbíhaly znovu. Zámě-

ry a plány budoucího Jižního Města byly 

veřejnosti předkládány už od roku 1965. 

Ke  všemu stroje a  dělníci brzy hloubili 

na  území velké zářezy. Ukládali do  nich 

mohutné potrubí vodovodu ze Želivky 

pro Prahu. Všechno jakoby splývalo. 

V  květnu 1971 byl zprovozněn vstupní 

úsek dálnice. Část dělníků a strojního par-

ku pak pokračovala ve  stavbě od  Újez-

du. V prostoru Jižního Města další dělníci 

a stroje pracovali na dvou, v principu ne-

závislých komunikačních souborech. Bu-

doucí vnitřní uliční systém Jižního Města 

vyrůstal v Hájích a postupoval na západ. 

Zato počátek dálnice vyžadoval pořád-

né „roztřepení“ – komunikační napojení 

na hlavní pražské silniční tahy. Tak vznik-

lo pokračování Magistrály od Nuselského 

mostu a vplynulo do D1. Z druhé strany 

původního Spořilova vyrostl další přípoj. 

Rozťal Chodovec a nové napojení pokra-

čovalo širokou komunikací zvanou dnes 

Türkova ulice. Silničáři propojili také ko-

munikaci od pražské Hostivaře s chodov-

skou ulicí Ke Stáčírně. Její jižní díl napřími-

li přes dosavadní zástavbu. Obě budoucí 

frekventovaná připojení na  dálnici, ulice 

Türkova a Ke Stáčírně, se spojila na no-

vém velkém kruhovém objezdu, zvaném 

Litochlebské náměstí. Odtud Chilskou uli-

cí dospěla k D1. 

Kdo tehdy nevnímal podstatu nebo šetřil 

slovy, říkal všemu „stavba Jižního Města“. 

Dědictví vynucené potřebami komunikač-

ní sítě pražské aglomerace, však dostali 

do vínku nejenom místní, od roku 1968 již 

také Pražané, ale také budoucí obyvate-

lé nové zástavby. Architekti a projektan-

ti Jižního Města se s  ním prostě museli 

vyrovnat. Šlo to, jde to dodnes, obtížně. 

Páteřní komunikace, které Praha tak nut-

ně potřebovala, samo Jižní Město dodnes 

spíše dělí. Stále je to patrné na  minimu 

propojení Türkovy i  Chilské ulice s  domy 

okolo. Ale o tom snad příště.

Jiří Bartoň

Náborový červen Jižních Supů
Jižní Supi, mládežnický basketbalový 

klub na  Jižním Městě, pravidelně sbírá 

medaile z pražských přeborů a z vrchol-

ných republikových akcí. Basketbal dělá-

me pro radost a  všechny nás baví. Klu-

ci mají mezi sebou výbornou partu a  to 

je náš největší úspěch! Rádi mezi sebou 

přivítáme šikovné chlapce ročníků naro-

zení 2005 až 2008. Náborové trénin-

ky pořádáme v červnu 2017 každé pon-

dělí a středu od 16.30 do 18.00 na ZŠ 

Chodov. Uvítáme chlapce z  celé Prahy 

11 a přilehlých obcí. Podrobnosti zjistíte 

na webu www.jiznisupi.cz či na telefonu 

604 983 100. 

Děláš už jiný sport? Nevadí, přijď si bas-

ket alespoň vyzkoušet, třeba tě chy-

tí za  srdíčko. První měsíc trénuje každý 

nový zájemce zcela zdarma!

V r. 1907 bylo Jižní Město ještě méně úplné než dnes, ale jasně pražské. Foto: Jiří Bartoň 

Přivítáme léto
V sobotu 10. června ve 13.30 hod. 

půjdeme od Milíčovského dvora 

k rybníkům a lesem 

otevřít letošní léto. 
Ke dvoru nejlépe od stanice MHD 

Horčičkova (č. 213 aj.).

V sobotu 1. července v 10 hod. 
vyjdeme od Staroměstské mostecké 

věže pozdravit historickou Prahu 
a uctít památku Konstantina 

a Metoděje a Jana Husa.

Zve kronikář J. Bartoň

řivítámeřřivítáme
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Skautský oddíl Krhúti 
hledá kluky ve věku 8–14 let
Chceš zažít něco nového s  partou kamarádů? Naučit se sta-

vět tee-pee, přespat v lese nebo rozdělat oheň bez sirek? Jez-

dit o víkendech na výpravy do přírody? Zkusit vodu, kola, hory 

a další akce? Můžeš se přijít nezávazně podívat už teď v červ-

nu a od září začít naplno. A proč si vybrat právě náš oddíl? Po-

řádáme pravidelné víkendové výpravy do přírody, jednou týdně 

máme schůzky. V létě tě čeká tábor v indiánských stanech tee-

-pee. Fungujeme nepřetržitě již 29 let, dnešní vedoucí jsou bý-

valí členové oddílu. Je tu dobrá parta kamarádů a o tu nám jde 

nejvíc. Je ti deset až jedenáct let? Nabízíme Ti činnost ve velkém 

oddíle. Je ti sedm, osm, devět? Nabízíme ti odlehčený program 

vlčat. Fotogalerie z činnosti na www.krhuti.cz a www.facebook.

com/krhuti . 

KONTAKT: RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723 181 880

e-mail: jana.kvizova@quick.cz, krhuti76@gmail.com

Přijďte vyzkoušet trénink 
s profesionály 

ZDARMA

  Žádný trénink 
není stejný 

PARK U CHODOVSKÉ TVRZE

Intervalový trénink – (IT) je silově vytrvalostní typ tréninku. 
Pracujeme a vyvíjíme sílu, výbušnost, rychlost, ale i vytrvalost.

Nezapomínáme na stabilitu a koordinační složky pohybu. IT tréninky jsou pro každého, zacvičí 
si u nás jak profi  sportovci, tak sportovci rekreační či lidé absolutně nepolíbení sportem. 

Každému pomůžeme dosáhnout svého maxima! 
11 tréninků v Praze 11 pod vedením profesionálních Nike trenérů a trenérů OTC. 

Hlavní trenér: Jakub Vobořil
Ostatní trenéři: Sarah Vegnerová, Anna Vachová, Kristýna Havlová, Antonín Mocik

Průběh tréninku 
Každý trénink začínáme kvalitním zahřátím a celkovým protažením. Zahříváme se 
během, běžeckou abecedou a dalšími způsoby. Každý nový trénink je originální 
a nestane se, že by se tréninky opakovaly. V rámci tréninků využíváme veškeré 

přirozené věci, které jsou v daném okolí, jako jsou lavičky, stromy a další. Samozřejmě 
pracujeme i s vlastní vahou. V repertoáru máme i moderní pomůcky jako TRX, Gun-eX, 

medicinbaly, odporové gumy a jiné. Všechny pomůcky vás naučíme ovládat. 
Intervalový trénink je vhodný pro muže i ženy každého věku. Avšak není doporučen pro lidi 

trpící astmatem, srdečními chorobami. Účast na tréninku je na vlastní nebezpečí! 

Projekt realizuje Prague Triathlon za podpory MČ Prahy 11 

Vždy od 18.00 hod.
6. 6. Intervalový trénink
8. 6. Intervalový trénink + běh
13. 6. Intervalový trénink
20. 6. Intervalový trénink + běh
27. 6. Intervalový trénink       Zvýšíme 

     Vaši fyzičku 

      i Vaše 

Sebevědomí 

Zvyšujeme 
Rychlost
Sílu
Vytrvalost 
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• Proč obyvatelé Prahy 11 nechodí k volbám?
Zajímavá otázka, co říkáte? Jednoznačnou od-

pověď vám neposkytnu, ale můžeme se společ-

ně pokusit o částečné zodpovězení. Začnu tím, 

že v principu poukážu na fungování a struktury 

tradičních politických stran. Z vyšších sfér (např. 

MHMP, Parlament ČR, lobbisté apod.) přicháze-

jí pokyny, které pak řadoví členové plní. V mno-

ha případech je to v rozporu s potřebami nás, 

obyvatel. Typickým příkladem jsou developer-

ské projekty. Další věcí je skutečnost, že politi-

ky zajímají voliči pouze 1x za 4 roky, a to 2 mě-

síce před volbami. Proč? Aby se udrželi u moci 

a mohli tak dále prosazovat „svoje zájmy“. Prak-

ticky to vypadá tak, že se opráší fotografi e, po-

čítačově upraví a šup s tím na reklamní plochy :-)

Výsledkem těchto aktivit je zklamání a naštva-

nost, která vede k nezájmu nás o věci veřejné 

a  prakticky to znamená nízkou volební účast. 

Sečteno a podtrženo. Mohou za to především 

politici sami, jelikož preferují své zájmy a zájmy 

svých politických stran před objektivními zájmy 

obyvatel Jižního Města – voličů, bez kterých by 

v politice nikdy nebyli. V HPP 11 se v roce 2014 

sešli lidé, kteří stále hájí zájmy obyvatel Prahy 

11, svých voličů. Pravděpodobně proto jsou 

dnes v opozici…

Jiří Dohnal, HPP 11

• Jižní Město je baštou českého fl orbalu
Ženy FK Jižní Město a muži Florbal Chodov zís-

kali v  tzv. „Superfi nále“ tituly mistrů republiky, 

čímž potvrdili dominanci jihoměstského fl orbalu 

v rámci celého Česka (ženy Florbal Chodov obsa-

dily 3. místo). Další velké úspěchy slaví ve škol-

ských kategoriích také ZŠ Campanus. Za těmi-

to úspěchy se především skrývá nezměrné úsilí 

všech hráčů, trenérů, ale i  pedagogů, kteří se 

starají a vychovávají mladé fl orbalisty v ZŠ a od-

dílech a vytvářejí tak kvalitní a širokou základnu 

pro uvedené úspěchy v seniorských kategoriích. 

Dovolím si tvrdit, že dalším důležitým faktorem 

současného úspěšného stavu jihoměstského 

fl orbalu je skutečnost, že na JM byly v minulosti 

postaveny dvě sportovní (fl orbalové) haly. Spor-

tovní hala Květnového vítězství v  roce 2009 

a „Jedenáctka VS” v roce 2014 nabídly fl orba-

listům moderní zázemí a  dostatečnou kapaci-

tu pro úspěšný rozvoj tohoto sportu. Od  roku 

2014 je také připraven projekt další fl orbalové 

haly při ZŠ Campanus. Z pozice starosty jsem 

fl orbal vždy maximálně podporoval a jsem rád, 

že i tato podpora přispěla ke zdárnému rozvoji 

a velkým úspěchům. Všem jihoměstským fl orba-

listům blahopřeji a přeji další úspěchy a přede-

vším radost z pohybu.

Dalibor Mlejnský, JM-ND

• Samé dobré zprávy, co říkáte?
Padla vláda. Budou volby. Brzy všeho trojnásob-

ně. Myslíte, že rozvoj městské části (MČ) ovliv-

ňují hlavně volby komunální? Pražské zkušenosti 

ukazují, že ve skutečnosti je to trochu jinak. Když 

celostátní dění roztáčela ODS, rozjížděli městské 

aktivity zastupitelé za stejnou stranu. Ať již levné 

prodeje veřejných pozemků, drahé nákupy zbyt-

ných poradenských, projekčních a  jiných služeb 

nebo policií vyšetřované revitalizace veřejného 

prostranství. V Klíči č. 5 se starosta Jirava chlu-

bí navýšením dotací od  magistrátu. Primátor-

ka za ANO přece neponechá starostu za ANO 

na mizině, že ano. Stačilo jen odblokovat zara-

žené stavitelské aktivity a  býti trochu po  vůli 

v umístění P+R, i když míří do naší zeleně. Podří-

zené postavení MČ vůči magistrátu je určováno 

zákonem o hlavním městě Praze a např. s územ-

ním plánem tak MČ nehne, i kdyby se zpěčovala. 

Dalšími tématy k zamyšlení jsou vlastnictví ne-

movitého majetku, nemožnost vydávat vyhláš-

ky či mechanismus přepočtu daňových příjmů. 

Obdobně jako vám výstavbu před okny ovlivňuje 

územní plán, který MČ neurčuje, stanovují pod-

mínky stavební zákon a jiné předpisy. Oboje bez 

lokálního vlivu. Chtějte proto politiky, kteří jednají 

spravedlivě a odpovědně.

Jiří Krautwurm, HPP 11

• Děkujeme paní ředitelko Jarolímová!  
Po více než 25 letech opouští základní školu 

s rozšířenou výukou K Milíčovu 674 paní ředi-

telka a dlouholetá pedagožka Mgr. Věra Jarolí-

mová. Paní ředitelka za tuto dobu vybudovala 

respektovanou školu se zaměřením na výuku 

cizích jazyků, zejména pak jazyka německého. 

Málokterá státní škola se může pyšnit biling-

vními třídami již na prvním stupni a jako jedna 

z mála škol se pravidelně zapojuje s  různými 

projekty do  programu Sokrates – Comeni-

us. Kromě toho se škola pravidelně zapoju-

je do  konverzačních a  vědomostních soutěží 

a  dalších aktivit, o  kterých velmi dobře vědí 

děti a  rodiče z „červené“ školy, jak se také li-

dově vžil název této školy. Jelikož paní ředitel-

ku velmi dobře znám a měl jsem to štěstí s ní 

dlouhodobě spolupracovat, troufám si tvrdit, 

že na této velmi dobré úrovni školy má podíl 

největší. Děkujeme vám, paní ředitelko, za vaši 

dlouholetou práci s dětmi a za vše dobré, co 

jste pro Jižní Město vykonala. Přejeme vám 

pevné zdraví a spokojenost do dalších let va-

šeho života. 

Rostislav Korbel, JM-ND

Život na Jižním Městě

Český pohár v cyklotrialu Praha
V sobotu 1. července proběhne v Praze 

– Chodově již páté kolo seriálu Českého 

poháru 2017. Partnerem závodu je jiho-

městská prodejna sportovních potřeb De-

cathlon Chodov. Na parkovišti před pro-

dejnou vyroste pět trialových tratí, na 

kterých své umění předvedou nejlepší do-

mácí cyklotrialisté. Dopoledne se v soutě-

ži Youth Games představí jezdci v  kate-

goriích do 16 let, pro které je to poslední 

nominační soutěž před UCI Trials World 

Youth Games. Reprezentační tým poje-

de na toto mládežnické mistrovství světa 

obhajovat jednak loňský bronz ze soutěže 

národních týmů, jednak medaile v  indivi-

duálních soutěžích: zlato vloni přivezla Alž-

běta Pečínková, stříbro Eliška Hříbková.

Místo konání: DECATHLON Chodov, 
Türkova 7 | Datum: 1. 7. 2017 | 10.00 
start Youth Games | 13.00 kvalifi ka-
ce Elite | 16.00 fi nále | Více informací: 
http://www.youthgames.cz

Názory zastupitelů
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• Bytový dům Bachova – zrůdný záměr Mlejnského má od Jiravy zelenou 
Rada MČ umožnila 7. 2. 2017 zahájení výstavby 

12patrového bytového domu Bachova v místě 

bývalé kotelny na  Opatově. Záměr je jedním 

z  majstrštyků Mlejnského vládnutí na  Praze 

11. Kotelnu prodala městská část develope-

rovi r. 2013 až ve  fázi uzemního rozhodnutí. 

Prodej městského pozemku, který byl posled-

ní podmínkou zahájení stavby, byl nyní v  lednu 

před veřejností neobhajitelný, viz jednání ZMČ 

19. 1. 2017, a tak Rada MČ pod vedením Ing. Ji-

ravy použila tzv. zřízení služebnosti, kterým de-

veloperovi využití městského pozemku umožní. 

Na zastupitelstvu navrhovalo HPP 11 s podpo-

rou místních obyvatel pozemek pro BD Bachova 

neprodávat, 12patrový věžák nalepený na stá-

vajícím panelovém domě nestavět a naopak po-

dat trestní oznámení pro podezřelé nakládání 

s  městským majetkem. Zastupitelstvo prodej 

pozemku v lednu neschválilo, ale přátelská ges-

tikulace mezi radním Říčařem a developerem Ei-

chingerem, kterou jsme na  ZMČ zaznamenali, 

dávala jasný signál, co bude dál – Rada ANO/

TOP, kterou drží u moci Mlejnského zastupite-

lé (mnozí za prodej dne 1. 10. 2013 odpověd-

ni), developerovi záhy schválila využití pozemku 

pro stavbu. 

PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Rakovina společnosti? 
Poprvé od sametové revoluce poslanci (vč. ANO 

a ČSSD) v návrhu novely stavebního zákona vy-

loučili zásadním způsobem veřejnost z  územ-

ních a stavebních řízení, řízení o kácení atd., a to 

v jasném rozporu s programovým prohlášením, 

kde se vláda zavazuje, že zachová úroveň ob-

čanských práv týkajících se životního prostředí.  

Plní se tak přání mnoha developerů a politiků, vč. 

D. Mlejnského, který za svého starostování pro-

hlásil, že „účelová občanská sdružení jsou rako-

vinou společnosti..., jejich vliv by se měl legisla-

tivně omezit např. tak, jak tomu bylo koncem či 

v pol. 90. let“. Přitom novela vůbec neřeší pro-

blém, kvůli kterému byla připravována, a nepove-

de ke slibovanému zrychlení povolovacích proce-

sů staveb, ba naopak ke zhoršení jejich kvality 

– úřady ochuzuje o informace od občanů, potřeb-

né k  jejich práci. Sami zástupci průmyslu volají 

po okamžité přípravě nového zákona, který by 

přinesl skutečné zrychlení a zefektivnění povolo-

vání staveb. Návrh vrací ČR o 30 let zpět, snižu-

je transparentnost rozhodování a podporuje tak 

korupci. Proč se politici bojí kontroly? Jde o roz-

voj ČR, lidi nebo o peníze? Vážení spoluobčané, 

ještě není pozdě – podpořte výzvu zákonodár-

cům na webu „vrattelidemprava“.

Aleš Kulhánek, HPP 11

• Mimořádné Zastupitelstvo: o čem se veřejně bavit nechtějí
Rada zrušila dubnový termín zastupitelstva 

(asi nemá o čem jednat). Na žádost více než 

1/3 zastupitelů ho ale musela svolat na 2. 5. 

Klub HPP 11 navrhl k projednání celkem 7 dů-

ležitých bodů:

• Bytový dům Jurkovičova (Rada nerespektuje 

stanovisko výboru zastupitelstva)

• Parkoviště P+R Opatov (Rada ho chce umís-

tit místo zeleně před DPS Šalounova)

• Parkoviště svěřená MČ Praha 11 (HPP 11 

připravilo navýšení kapacity lehkými nástavba-

mi, Rada v práci nepokračuje)

• Návrat ZMČ do obecního KC Zahrada (dnes 

má tuto lukrativní zakázku společnost CPM, 

navázaná na ANO)

• Zahrady Opatov (nové obecní byty za 600 

mil. Kč už rok leží ladem)

• Dostavba ZŠ Chodov (stavební povolení je 

vyřízené, ale Rada nekoná)

• Změna nevýhodné smlouvy na vydávání Klí-

če (smlouva letos končí, je třeba vyhlásit vý-

běrové řízení)

Jednání podle očekávání skončilo za půl hodi-

ny, strany ANO-TOP-ČSSD-ODS-JMND-KSČM 

program odmítly. Na závěr pan Jirava, jak má 

ve zvyku, zneužil funkce předsedajícího a obvi-

nil ze zmaření jednání HPP 11. Prý jsme měli 

návrh dobrovolně zredukovat na 2 body, kte-

ré by připustil. Nikomu ovšem neumožnil, aby 

se proti takové nehoráznosti ohradil, a  zase-

dání ukončil.

Václav Šmrha (KDU-ČSL), 

klub HPP 11

• Další lhář v řadách HPP 11?
Po  nedávném až klukovském zapírání zastu-

pitele Kose (HPP 11), který vědomě hlasoval 

za  kolegyni Zdeňkovou na  jednání zastupitel-

stva a místo omluvy tento podvod zkoušel vy-

světlit jednou lží za druhou, tu máme další kauzu 

spojenou s HPP 11. Zastupitel Kuchař (HPP 11) 

se dlouhodobě prezentoval jako advokát, např. 

na  kandidátní listině HPP 11 pro volby do  za-

stupitelstva v roce 2014 nebo na seznamu za-

stupitelů na webu Prahy 11 v kolonce povolání. 

Nyní však vyšlo najevo, že advokátem nikdy ne-

byl. Na webu České advokátní komory jeho jmé-

nu neodpovídá žádný záznam. Navíc sekretariát 

ČAKu potvrdil, že nikdy neevidoval osobu jmé-

nem JUDr. Václav Kuchař v seznamu advokátů 

ani koncipientů. Z toho plyne, že V. Kuchař lhal 

voličům již v roce 2014 a následně i svým kole-

gům po volbách. V úvahu připadá i pokoutný vý-

kon advokacie. Zcela jistě ke cti mu není ani jeho 

členství v KSČ před rokem 1989 a evidence jeho 

osoby v  tzv. Cibulkových seznamech, které by 

měl také veřejnosti vysvětlit. S ohledem na toto 

minimálně klamavé jednání V. Kuchaře je třeba 

ocenit rázné rozhodnutí Rady Prahy 11, která ho 

odvolala z důležité pozice předsedy představen-

stva správní fi rmy Jihoměstská majetková, a. s.

 Mgr. Jan Stárek, za klub TOP 09

• Soud říká: Rezidenti nesmějí být pokusnými subjekty
Dne 23. 3. 2017 proběhlo soudní stání mezi 

Zelené Roztyly, z. s., a Magistrátem hl. m. Pra-

hy ve  věci napadeného územního rozhodnu-

tí „Bytový park Roztyly I“ developera Alborg 

Development, a. s. Soud vyhověl našim žalob-

ním námitkám: 1) záměrné salámování záměru 

na několik etap, 2) nedostatečné posouzení vli-

vu stavby na okolní zástavbu (hluk a ovzduší), 3) 

nedostatečné posouzení záměru výstavby pro-

tihlukové stěny v místě vzrostlé izolační zeleně, 

4) neřešení výskytu vzácných živočichů v úze-

mí. Rozsudek soudu navíc uvedl: „Limity nejsou 

stanoveny pro zajímavost, musejí být dodržo-

vány. Rezidenti nesmějí být pokusnými subjek-

ty, na nichž se bude bez ohledu na zákon tes-

tovat, kolik developerského zisku stojí zničené 

zdraví a předčasná úmrtí.” Zároveň byla MHMP 

zamítnuta změna ÚP 3. etapy „Bytový park 

Roztyly III” z „veřejná vybavenost” na „obytná 

zástavba”. Současná Rada ANO/TOP 09 v ko-

alici s D. Mlejnským se svými sympatiemi k zá-

stavbě Alborg netají. Obyvatelé tak opět nemají 

v radnici MČ Praha 11 legitimní zastání pro udr-

žení životního prostředí svého bydliště. Děkuje-

me obyvatelům Roztyl za dlouholetou podporu.

PhDr. Šárka Zdeňková, 

Zelené Roztyly, z. s., HPP 11

• Jak promrhat 80 tisíc….
Dne 2. 5. 2017 bylo na  přání zastupitelů 

HPP 11 svoláno zastupitelstvo MČ Praha 

11.  Ti opětovně předkládali body, které ne-

prošly hlasováním již na březnovém zastupi-

telstvu. Pikantní na  celé záležitosti je fakt, 

že v  březnu tyto body neprošly právě díky 

nepřítomnosti zastupitelů za  HPP 11 včet-

ně jejich předkladatelů. Většina přítomných 

zastupitelů včetně ČSSD je v březnu podpo-

řila a kdyby pro ně hlasovala i většina klubu 

HPP 11, mohly být řádně projednány. Větši-

na zastupitelů HPP 11 opustila jednací sál 

po  20.00 hod., i  když jednání pokračovalo 

ještě min. 4 hodiny. Zastupitel a senátor Kos 

na tuto připomínku reagoval takto: „Debato-

vat o  závažných problémech Jižního Města 

v půl jedné v noci nemá vůbec žádný smysl.“ 

Pro většinu zastupitelů to však smysl mělo, 

a  to neberou jako senátor Kos min. 100 ti-

síc měsíčně z  našich daní. Jedno zbytečné 

svolání zastupitelstva stojí cca 80 tis. Kč. 

Za  tyto peníze bychom mohli zaplatit např. 

2 tis. školních obědů pro děti ze sociálně sla-

bých rodin. Toto zvláštní chování zastupitelů 

HPP 11 ve stylu „čím hůře, tím lépe“ platíme 

z našich daní. Až si budou zase stěžovat, že 

na něco nejsou fi nance, bylo by dobré, aby 

si připomněli své bezohledné a  arogantní 

jednání.

Josef Belaník, ČSSD

• FK Dukla Jižní Město září na pražské fotbalové scéně
Když jsem před šesti lety klub s podporou MČ 

Prahy 11 a FK Duklou Praha, a. s., zakládal, ne-

měl jsem ani tušení, jak úžasný projekt rozjíždí-

me. Začali jsme klasickým náborem, do kterého 

se nám přihlásilo 30 dětí. Nábory se opakovaly 

a brzy nás bylo přes sto. Nejtěžší bylo, že jsme 

museli začít úplně od začátku a poctivě si vyko-

pat kvalitní soutěže pro naše oddíly. To se nám 

rovněž povedlo v rekordním čase. V současnos-

ti hrají všechny naše týmy přebory Prahy, což 

je samo o sobě zázrak. Třešničkou na dortu je 

A tým dospělých, kterému se podařilo postou-

pit čtyřikrát za  sebou a  v  Pražském přeboru 

jako nováček drží krásné páté místo a prezen-

tuje se velmi kvalitní hrou. Dnes již  FK Dukla JM 

má předškoličky, školičky, mladší i starší příprav-

ky, mladší i starší žáky a dorost i muže. To vše 

je podtrženo naší spoluprací s mateřskými ško-

lami na JM, kam pravidelně každý den již pět let 

docházíme a zdarma zde vedeme děti ve spor-

tovních kroužcích. Když to celé shrnu, myslím, 

že se nám povedl malý zázrak. Jediné, co na-

šemu klubu schází, je vlastní hřiště, ale i zde se 

blýská na lepší časy a současné vedení MČ Pra-

hy 11 se nám snaží pomoci. Tak doufejme, že 

to vše dopadne dobře ku prospěchu dětí z JM.

Petr Sýkora, JM-ND
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BYDLENÍ
• 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.: 704 134 306

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušenos-

tí a  možností. Jsme ryze česká realitní 

kancelář, člen ARK ČR. Máme databázi 

zájemců, zavedený realitní i právní servis. 

Nabízíme poradenství a odhady cen bytů. 

Vestibul metra Opatov, tel.: 272 927 497, 

732 237 741, www.hlousekreality.cz

• Koupím jakýkoliv byt na  Praze 11 
a nejbližším okolí, jako budoucí investici 

pro moje děti. Nevadí i právně kompliko-

vané případy. Výkup bytu i s věcným bře-

menem na dožití možný. Děkuji za nabíd-

ku, tel.: 777 211 671

• Hledám byt, a to gars. až 2+kk nejlépe 

v panelovém domě, ale nemusí být. V bytě 

budeme 2 osoby v páru, bez zvířat, neku-

řáci. Cena do 13 tisíc – dle velikosti. Moc 

děkuji! Tel.: 605 845 088

• Poptávám tímto byt pro rodinu s  jed-
ním dítětem, nespěcháme, ideálně do mě-

síce. Na 2 roky a více. 2+1 až 3+1 do 15 

tis. vč. pop. Výhodou lodžie nebo balkon, 

ale není to nutnost. Tel.: 603 789 381

• Koupím malý byt v  lokalitě Roztyly, 
Chodov. Tel.: 720 464 126

• Koupím chatu, chalupu do  50 km 
od Prahy, v dobrém i špatném stavu. Dě-

kuji za nabídku. Tel.: 777 211 671

• 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

• Nabízíme pronájem nebytového pro-
storu 17 m2, se samostatným vstupem 

z ulice, (elektřina, sítě, voda, WC, topení). 

Nájem 95 Kč/m2/měs. + poplatky. Tel.: 

776 601 126

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• ELEKTRIKÁŘ – Byty / domy. Rozum-

ná dohoda i ceny. Od žárovky až po nové 

rozvody. Instalace spotřebičů. P. Štol, tel.: 

776  893  128, e-mail: info@100EL.cz, 

www.100EL.cz

• ELEKTRIKÁŘ – rekonstrukce bytů vč. 

revize, montáž světel a  led pásků, zapo-

jení elektro spotřebičů (trouba, var. deska, 

atd.). Údržba a  kontrola starší elektrické 

instalace. Drobné opravy. Spolehlivost 

a  rozumná cena samozřejmostí. Tel.: 

608 637 784, e-mail: novak.t@centrum.cz 

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zho-

tovuje péřové deky a  polštáře z  naší 

sypkoviny. 100 % bavlna. Zhotovuje-

me do  24 hod. Sami odvezeme a  při-

vezeme ZDARMA. Tel.: 606  312  174, 

www.cistirnaperi.cz

•!! Odvoz starého nábytku na skládku. 
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, 

bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a  od-

vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte: 773 484 056

• Zednické práce, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti, elektro. Rekonstrukce jader, dom-

ků, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.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

• Instalatér – oprava: voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 77 18 08

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

ce a  jiné úpravy bytů provede Miroslav 

Rychlý. Tel.: 604 517 565, www.stukmal-

ba.cz, e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@

seznam.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-
nýže, opravy a  servis žaluzií. Zaměření 

a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 

www.interierservisgroup.cz

• Rychlý servis, seřízení a údržba oken, 
dveří (plast, euro-okna). Pravidelný servis 

prodlouží jejich životnost. Dod. předokenní 

sušáky prádla. Tel.: 603 715 285

• PLOVOUCÍ A  VINYLOVÉ PODLAHY, 
KOBERCE, PVC, TAPETOVÁNÍ, MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekon-

strukce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. 

Tel.: 603  494  330, e-mail: ivan.lafek@

seznam.cz

Inzerce

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

15 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Amonit Klic 88x30 1_2014 v2.indd   1 16.4.14   13:59

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
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• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. 

Jan Horyna – telefon: 603  554  550, 

271 912 323

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

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

7–22 hod. Prodej nových a odvoz starých 

chladniček.

• 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

• 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

• Odhlučnění bytů, domů a  nebytových 

prostor. Zvuková izolace stěn, stropů 

i podlah proti pronikání hluku od sousedů 

a naopak. Úpravy akustiky. www.zvukova-

-izolace.cz, tel.: 605 295 180

• Instalatérské práce, topení, zednické 

práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• Provádíme veškeré stěhovací a vyklíze-

cí služby. Prohlídka technikem ZDARMA, 

km po Praze ZDARMA. Tel.: 727 943 277 

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• Potřebujete pravidelně sekat trávu? 

Chcete nechat ostříhat živý plot nebo 

keře? Zarostl Vám pozemek vysokou trá-

vou a  keři? Volejte nám! Máme vlastní 

motorovou techniku. Tel.: 724  006  275, 

www.pvj-group.cz

• Mytí oken včetně rámů, žaluzií a  pa-

rapetů od  úklidové fi rmy. Nechte tuto 

práci na  nás, už nelezte po  štafl ích. Po-

užíváme vlastní náčiní, potřebujeme 

od  Vás pouze vodu. Tel.: 724  006  275, 

www.pvj-group.cz

• Vyčistíme koberec, sedačku, křes-
la, židle přímo u  Vás na  místě strojem 
na  vlhko extrakční metodou. Zbavíme 

Vás prachu, nečistot a  roztočů. Slušné 

jednání a zkušenosti. Tel.: 724 006 275, 

www.pvj-group.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: rozvody 

vody, instalace a opravy baterií, WC, od-

pady. Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, 

levně se zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. 

Instalace a připojení myček, praček. Tel.: 

602 377 213

• Přijmu na výpomoc při úklidu paní v dů-
chodu nebo na mateřské dovolené. Práce 

2x v týdnu dopoledne na 4 hod. Kontakt: 

SMS 721 196 557

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterii), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

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

seznam.cz

• Čištění koberců, sedaček a dalšího ča-
louněného nábytku extrakční metodou 
profi  strojem. Mytí oken. Dlouholetá pra-

xe. Pracujeme také o  víkendech. Rozum-

né ceny. Doprava po  Praze zdarma. Tel.: 

737 566 189

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

lování, štukování, bytová jádra, pokládku 

podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivost. 

Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911, 

e-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz

• ZEDNÍK – OBKLADAČ, ŠTUKATÉR 

STĚN, MALÍŘ – HLEDÁ ZAKÁZKY PO PRA-

ZE A BLÍZKÉM OKOLÍ. JSEM SPOLEHLI-

VÝ A PRACOVITÝ NEKUŘÁK S VLASTNÍM 

NÁŘADÍM. DĚKUJI ZA SERIOZNÍ NABÍD-

KY PRÁCE. JINDRA, Tel.: 739  613  488, 

e-mail: jin60jir@seznam.cz

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-

NOSKAR@email.cz

PRÁCE
• LÉKÁRNA DRMAX POLIKLINIKA LI-

TOCHLEBY – HVIEZDOSLAVOVA 1600 

– PŘIJME PANÍ NA ÚKLID A ADMINIST-

RATIVNÍ PRÁCE NA 8 HOD. PŘIJMEME 

ŠIKOVNÉ MAGISTRY I  LABORANTKY. 

INFORMACE na tel.: 777 088 985

• Přijmeme prodavače/ku do  úseku la-

hůdek a bufetu na metru Opatov. 8 hod. 

pracovní doba, 97–112 Kč/hod. + straven-

ky. Také na  mytí nádobí 98 Kč/hod. tel.: 

776 699 492 

• Přijmeme zdravotní sestry na oddělení 

jednodenní chirurgie a  RTG laboranta. 

ZZ Palas Athéna, Praha 4, Jižní město. Vý-

hodné fi nanční a pracovní podmínky. Kon-

takt: 776 898 373 

• Přijmeme pracovníka pro výkon ostrahy 

vrátnice v prům. areálu Praha – Uhříně-

ves. Práce na směny, vhodné pro důchod-

ce jako přivýdělek. Pro bližší informace 

volejte pondělí–pátek (od 8.00 do 14.00 

hod.) tel.: 723 809 133

SLUŽBY 
• 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

• Drobné opravy, instalatérské práce, 

montáž a  demontáž nábytku, elektro, 

demontáž a  montáž světel, malířské 

a  lakýrnické práce. Seřízení netěsnících 

oken, výměna silikonu u  kuchyňských 

desek a  koupelnového vybavení, věše-

ní obrazů, konzolí. Miroslav Novák, tel.: 

605 740 880, e-mail: miroslavnovak333@

gmail.com

• Ušetřete na vyklízení! Potřebujete vy-

klidit byt, sklep apod.? Funkční malé skříň-

ky, komody, koše, svítidla atd. ve slušném 

stavu Vám odvezeme zdarma, zbytek dle 

dohody. Tel.: 777 207 227

Inzerce

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

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

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

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
Dovolená 2017 – LAST MINUTE zájezdy a ubytování

www.nubis.cz
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• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, video, 

DVD, Hifi  věže, počítače, PC monitory, vi-

deokamery. Rozumné ceny. AVC – SERVIS, 

tel.: 222 361 720, mobil: 602 390 630

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

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

e-mail: info@dbuklid.cz

• Zdravotní sestra s akreditací z psychia-
trie a dlouholetou praxí péče o nemocné 
nabízí domácí péči nejen o seniory. Profe-

sionalita, individuální přístup. Ceny doho-

dou dle rozsahu péče. Tel.: 603 712 248, 

e-mail: lazanjin@gmail.com 

• Obuvnická Dílna U  sv. Terezy Vám 
nabízí obuvnické práce, opravy kožené 

galanterie, pásků a  bagáží, výměna zipů, 

broušení, gravírování a rytí, prodej doplň-

ků, oprava motorkářských doplňků. Tel.: 

732 111 622

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana 
Šemlová – opravy, úpravy oděvů a byto-

vého textilu. Zdiměřická 1446, Praha – Již-

ní Město. Otevřeno po–čt 10.00–18.00, 

pá 10.00–15.00. Tel.: 734 487 143

• Čistíme koberce, sedačky, židle, mat-
race ap. mokrou metodou profi  strojem 
Kärcher v  domácnostech i  fi rmách. Ruč-

ně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 

Zbavíme Vás prachu, roztočů, alergenů 

a  skvrn různých původů. Rychle, kvalitně 

a  levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

VZDĚLÁNÍ
• VÝUKA ANGLIČTINY Zkušená lektor-

ka nabízí indiv. výuku AJ. Studijní pobyt 

v  Anglii, v  USA. Praxe v  jazykové škole. 

Doučování i příprava na zkoušky. Kontakt: 

summerenglish@centrum.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 

problematika, převody bytů do  os. vlast. 

atd. Tel.: 606 125 069, causa@cmail.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíkové 

534, P4 Háje. Pojištění majetku, odpověd-

ností, vozidel, životní, úrazové, cestovní, 

psů, důchodové spoření, hypotéky. Servis, 

platby kartou. Tel.: 723 277 777 

• 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. vlastnictví, 

likvidace, insolvenční řízení, osobní ban-

kroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

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

www.grivalska.cz

• 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, 

WWW.ADMIS-UCTO.CZ

POČÍTAČE
• PC kámoš – Počítačový servis. Vyčiště-

ní a  zrychlení PC, oprava PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, Wi-Fi 

atd. Praha 4. www.pckamos.cz, POZOR, 

NOVÉ TEL. ČÍSLO: 737 020 332

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řeše-

ní webu s  internetovým marketingem. 

Tel.: 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. 

Tel.: 604 806 516 (i SMS), e-mail: daro@

daro.cz, www.daro.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, sa-

telitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-

fonu. Servis malých domácích elektrospo-

třebičů. Tel.: 739 049 499, e-mail: krizjiri@

volny.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

• Suchá medicinální pedikúra, rovnátka 

zarostlých nehtů, odstranění bradavic, 

refl exní masáž nohou. Kupeckého 4, Pra-

ha 11. Objednání na tel.: 777 685 639 

• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKA-

ŘE SOCRATES MEDICAL – PRAHA 4, 

HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO – PŘÍJÍ-

MÁ K  REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, 

SMLOUVY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. 

TEL.: 267 914 143

OSTATNÍ
• Vyhotovení odborného odhadu nemovi-

tostí i pro dědická řízení, konzultace pro 

prodej nemovitostí. Rychlé zpracování za-

ručeno. Tel.: 777 211 671

• 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

• 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. 

www.opravyobuvi.cz

• Pronajmu uzavřený garážový box v ulici 

Hviezdoslavova. Tel.: 604 494 048. Cena 

dohodou. 
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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

Operátor ve výrobě – nástup IHNED 

Práce vhodná pro muže i ženy. 
Místo výkonu práce Jažlovice – svoz ZDARMA z Opatova.

mzda 25 650 Kč

Infolinka zdarma 800 100 110, e-mail: denisa.kotalova@adecco.com
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OC CHODOV
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TOM´S BURGER

THE PUB

SPICYMAMA


