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2 Inzerce

Prázdniny?
Na ně Vás
vybavíme vším 
potřebným.

SLEVA

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

 *Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správně použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Nabídka platí pro držitele Klientské 
karty do 31. 8. 2016 do vyprodání zásob a v běžnou pracovní dobu. Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění pro pacienty starší 60- a mladší 15-ti let a pro všechny držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu až 25 %. 
Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Více informací v lékárně a na www.medifin.eu

Poliklinika Šustova   Poliklinika Opatovská   Pobočka Majerského

SLEVA

NA DOPLATEK
25
pro všechny ostatní

léčivý přípravek k předcházení a léčbě nevolnosti
a zvracení při cestování dopravními prostředky

Kinedryl® 10 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití

79  Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
93 Kč

nenechte se prohánět, zastavuje průjem tak,
že zneškodní bakterie, které průjem vyvolaly

Endiaron® 20 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje kloroxin

119 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
135 Kč

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje ibuprofen

109 Kč

cena s Klientskou kartou

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

Apo-Ibuprofen 400 mg 100 tablet

běžná cena
129 Kč

v nabídce také Repelent
Predator Junior pro děti

od 3 měsíců 175 Kč

sprej proti komárům a klíšťatům, zvýšený obsah 
účinných látek, vhodné pro děti od 2 let

Repelent Predator 150 ml
Forte sprej

repelenty

129 Kč

cena s Klientskou kartou

k čištění drobných ran a k likvidaci běžných bak-
terií, které infikují drobné rány, nebarví, neštípe

Dettol
0,2% antiseptický sprej 

100 ml sprej

léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje benzalkomin-chlorid

běžná cena
103 Kč

83 Kč

cena s Klientskou kartou v nabídce také
další produkty řady
Altermed Panthenol

chladivý sprej s vysokým obsahem D-panthenolu 
k ošetření pokožky podrážděné slunečním zářením

Altermed Panthenol  150 ml               
Forte sprej 

kosmetika

běžná cena
149 Kč

129 Kč

cena s Klientskou kartou

Cestovní lékárnička

náplasti

Při nákupu
předložte kupon
v lékárně
Platnost kupónu do 31. 8. 2016

při nákupu 3 produktů z nabídky
Cestovní lékárnička Cosmos®

voděodolné náplasti 20 ks zdarma

akce



3Úvodem

Drazí přátelé,

začínají prázdniny a s nimi i dovolené. 

Období, na které se těšíme snad úplně 

všichni. Zatímco školáci si užijí dva 

měsíce volna, pro mnoho z nás budou 

stále aktuální pracovní povinnosti. 

I na radnici budeme pokračovat v práci 

pro vás, obyvatele Jižního Města. 

Jdeme totiž do fi nále s přípravami 40. 

výročí oslav založení Jižního Města.

V  tomto čísle najdete slibovanou 

dvoustranu s  programem na  zářijové 

Dny Prahy 11, které proběhnou od 14. 

do 18. září v  parku u  Chodovské 

tvrze. Na  své si přijde opravdu každý 

– od  exotické kuchyně, po  divadélka 

a odpolední koncerty. Pět dnů nabitého 

programu zakončí oblíbený nedělní Běh 

11 km Prahou 11.

Chceme vám být v době prázdnin ješ-

tě blíž, proto připravujeme mobilní apli-

kaci našich webových stránek. Budete 

mít možnost prohlížet kulturní program, 

nebo vyhledat důležitá telefonní čísla 

úřadu přímo ve vašich chytrých telefo-

nech a  tabletech. O  spuštění provozu 

vás budeme informovat na  stránkách 

městské části a Facebooku. Tam také 

najdete podrobnosti, jak se přihlásit.

Teplejší dny ale, bohužel, lákají na  ve-

řejná prostranství lidi bez domova, kte-

ří následně zabírají lavičky v  parcích. 

Zejména u  prodejen s  levným alkoho-

lem. Mým cílem je omezit jejich pohyb 

po  Jižním Městě v  co největší možné 

míře, a  to za použití všech zákonných 

prostředků. Nedávno jsem byl svědkem 

zásahu řadových strážníků a  policistů 

proti těmto osobám. Chtěl bych touto 

cestou poděkovat řadovým strážníkům 

a policistům za jejich nelehkou a mnoh-

dy velmi obtížnou práci ve  veřejném 

prostoru, které si nesmírně vážím a dě-

kuji jim za ni.

Také se budu těšit na  další setkání 

s vámi. V září se opět budeme potkávat. 

Věřte, že vaše podněty z těchto diskuzí 

jsou pro mě nesmírně cenné. 

Přeji vám všem krásné, pohodové 

a klidné prázdniny

Váš starosta

Jiří Štyler

Yellow Sisters, zvukové 
iluzionistky, vystoupí 
na tvrzi

Končí-li školní rok, tak je 
čas na bilancování

Inkluzivní vzdělávání 
v teorii a praxi

16 1714
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při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro sdělení, kte-

rá vyjadřují názory členů zastupitelstva městské části Praha 11, týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná 
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Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím na 

e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz, Pribylova.Sarka@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.

Drazí přátelé,

začínají prázdniny a s nimi i dovolené.

Období na které se těšíme snad úplně

Dny Prahy 11

Praha_11_inz_A3_TISK_2.indd   1 15.6.2016   15:06:09

6

Tóny Chodovské tvrze
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Akrobaté a děti ovládli 
park před Chodovskou 
tvrzí

Úspěch na Mistrovství 
světa ve stolním tenise 
středních škol

Přestavba radnice v roce 
1996 a jiné
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4 Zprávy z Rady MČ

Ohlédnutí starosty
Blížíme se k polovině mandátu a je po-

třeba se zamyslet a  složit první účty. 

Dosáhli jsme řady pozitivních výsledků: 

zvýšení efektivity nakládání se svěřený-

mi prostředky a úspory nákladů v pro-

vozní i  investiční oblasti, z  vlastních 

zdrojů jsme opravili mateřskou školu 

Janouchova pro 240 dětí, zlepšení ko-

munikace a transparentnosti úřadu MČ, 

získali jsme ocenění Přívětivý úřad mi-

nisterstva vnitra, při snížení nákladů 

o  30 % jsme zvýšili kvalitu údržby ve-

řejného prostoru, rekonstrukce obecní-

ho mobiliáře, opravy laviček a dětských 

hřišť, výsadba zeleně, zklidnění pro-

storu pod pergolou Mendelova, máme 

připravenu a  letos započneme rekon-

strukci ZŠ Schulhofova, dokončujeme 

přípravné práce k  dostavbě ZŠ Cho-

dov, je technicky připraven a do konce 

prázdnin bude postaven chodník po-

dél ul. U Kunratického lesa podle přání 

našich vozíčkářů, připravujeme několik 

dalších projektů na rekonstrukce veřej-

ného prostoru, připravujeme studii rea-

lizovatelnosti na  jednopatrové nástav-

by na  stávající parkoviště, zásadním 

způsobem jsme oživili kulturu a kulturní 

nabídku apod. 

Výčet dosažených výsledků by mohl být 

výrazně delší, musím ale konstatovat, že 

na druhé straně bohužel vládnoucí koali-

ce nefunguje zcela tak, jak by vyžadova-

la správa městské části. To se také ne-

příznivě odráží na  spolupráci koaličních 

partnerů, některých výsledcích jejich prá-

ce a rovněž má dopad na doposud nere-

alizované akce. 

Aby bylo možné zkvalitnit naši práci a mi-

nimalizovat negativní dopady na  MČ, je 

nutné popsat hlavní příčiny disfunkce 

v koalici s cílem tyto problémy a  rozpo-

ry mezi koaličními partnery objektivně 

vyřešit.

Z  mého pohledu vidím jako zásadní 
následující:
• koalice nefunguje jako celek a převlá-

dají individuální zájmy jednotlivých koa-

ličních partnerů a některými členy Rady 

i Zastupitelstva jsou také upřednostňo-

vány zájmy osobní. Jako jeden z nejdů-

ležitějších problémů vidím pracovní za-

řazení členů zastupitelstva za  TOP 09 

a  ANO 2011 do  hlavního pracovního 

poměru v  Jihoměstské majetkové a. s. 

bez výběrových řízení. V této společnos-

ti je vytvářen hospodářský zisk z  titulu 

poskytování služeb městské části a tu-

díž na  její úkor (zisk za  rok 2015 činil 

cca 7 mil. Kč, a  pokud je tento převe-

den na městskou část, podléhá srážko-

vé dani ve  výši 15 % a  samozřejmě je 

zdaněn daní z  příjmu právnických osob 

ve výši 19 %). Přes naši snahu o nápra-

vu této situace není možné najít společ-

nou řeč a řešení výhodné pro městskou 

část, čímž možná dochází i ke střetu zá-

jmů mezi zájmy městské části a zaměst-

nanců a. s. 

 

• personální změny v radě městské čás-

ti. 17. března 2016 byl odvolán na Za-

stupitelstvu MČ 1. zástupce starosty 

Ing. L. Kos. Toto odvolání bylo vyvoláno 

zastupiteli za ANO a TOP 09 (tedy čle-

ny stávající koalice s HPP 11) za podpo-

ry komunistů a zastupitelů, obviněných 

v trestně-právních kauzách za  jejich ne-

kalé praktiky z  doby „vládnutí“ staros-

ty Mlejnského. Nezazněla však zásadní 

otázka kvality práce kolegy Kosa v po-

zici zástupce starosty pro ekonomiku. 

Jeho roční práce, rozpočet MČ, schvá-

lilo zastupitelstvo bez zásadních připo-

mínek. S  použitím stejného mechanis-

mu byla odvolána na zastupitelstvu MČ 

dne 19. 5. 2016 i PhDr. Šárka Zdeňko-

vá. Mohu pouze spekulovat, jaké byly 

skutečné důvody vedoucí k  jejich odvo-

lání, za jakou cenu a v čí prospěch, když 

p. Kos intenzivně pracoval a prosazoval 

právě narovnání ekonomických vztahů 

mezi MČ a JMM a. s.

• Přesto že odvoláním členů Rady 

za  HPP 11 byla jednoznačně poruše-

na za  strany TOP 09 a  ANO 2011 ko-

aliční smlouva, tak snahou HPP 11 bylo 

a je vzniklou situaci řešit s cílem dosaže-

ní plně funkční koalice a Rady MČ, kde si 

budou koaliční partneři věřit a  nepodni-

kat proti sobě neadekvátní a silové kroky. 

Tato snaha doposud nemá žádnou klad-

nou či alespoň rozumnou odezvu, čímž 

ztrácíme drahocenný čas.

• Pokud bych měl hodnotit činnost jed-

notlivých členů Rady MČ, tak jednoznač-

ně nejhorších výsledků ve  své práci do-

sáhl radní za  TOP 09 p.  ing.  Stanislav 

Urbánek. Za  téměř dva roky činnos-

ti předložil do Rady pouze dva materiá-

ly a  jeho aktivita na zasedáních Rady je 

sporadická a spíše destrukční. Naší sna-

hou je Radu rekonstruovat bez jeho dal-

ší účasti.

V závěru bych chtěl obyvatele Prahy 11 

ujistit, že já jako starosta i HPP 11 bu-

deme i nadále plnit náš volební program, 

který výrazně oslovil voliče ve  volbách 

na podzim 2014, a budeme hájit zájmy 

poctivých a čestných lidí tak, jako tomu 

bylo doposud. Jsme připraveni se nadále 

setkávat s občany MČ Praha 11 na pra-

videlných měsíčních veřejných schůzkách 

a podrobně je informovat o dění v MČ.

Jiří Štyler

starosta Prahy 11 za HPP11

Červnové zprávy z Rady
Regulační plán schválen
Rada městské části Praha 11 usnesením 

ze dne 19. 4. 2016 odsouhlasila návrh 

podnětu na  pořízení regulačního plánu 

území Opatov – Na  Jelenách. S  klad-

ným stanoviskem se setkal i  na  zastu-

pitelstvu dne 9. 6. 2016, které podnět 

na svém 18. zasedáním odsouhlasilo.

Podporujeme kulturu 
na Jižním Městě
Žádost o poskytnutí dotace na 19. roč-

ník folklórního festivalu byla předložena 

k  projednání Radě městské části, která 

souhlasila. Zastupitelstvo dotaci ve výši 

90 tis. Kč schválilo na svém 18. zasedá-

ní dne 9. 6. 2016. Tato tradiční akce se 

uskuteční 17. 9. 2016 v rámci Dnů Pra-

hy 11 ve spolupráci s organizací Kulturní 

Jižní Město, o. p. s. Festivalu se zúčastní 

6 až 8 folklórních souborů z České repub-

liky a ze zahraničí. 

Omezení provozní doby 
farmářských trhů
V období od 4. 7. 2016 do 8. 7. 2016 se 

nebudou konat farmářské trhy z důvodu 

státních svátků a čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.

 Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11 

Děkuji všem, kteří 5. 5. 2016 přišli 

na  Chodovský hřbitov uctít památku 

padlých vojáků a i místních občanů bě-

hem květnových dnů před 71 lety. Pi-

etní akt a položení kytic mne jen utvr-

dil, že odkaz všech, kteří položili život 

během osvobození od okupantů, nebu-

de zapomenut.

Jiří Štyler, starosta a občan Prahy 11
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BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM
Během pětidenní akce Dny Prahy 11 se mohou návštěvníci těšit na hudební lahůdky 
jako Hradišťan a Jiří Pavlica, Pískomil se vrací, Allstar Re� údží Band, Mário Bihári, 
Pražský salónní orchestr nebo legendární Olympic. 

ZÁBAVA
Součástí oslav bude prezentace mezinárodních kultur s ochutnávkou exotické 
kuchyně. Zajímavá bude přehlídka bezpečnostních složek na Jižním Městě. Podíváte 
se zblízka, jak fungují hasičské hydraulické nůžky, prohlédnete si interiér sanitky nebo 
policejního vozidla. Bude přistaven i zábavně vzdělávací modrý autobus, kde 
si bezpečně vyzkoušíte situace ze silničního provozu na vlastní kůži. 

Sledujte nás na Facebooku 
a na webu Dny.Praha11.cz

VSTUP ZDARMA

Organizují:
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Jižní Město slaví 40 let
14. – 18. září 2016
Park u Chodovské tvrze

AKCE PRO DĚTI
Chybět nebude program pro rodiny s dětmi, dílny, pohádka, relaxační koutek pro 
nejmenší ani tradiční folklorní přehlídka. Budete svědky pokusu o rekord v počtu 
bublin na jednom místě. 

SPORT
Během Soboty plné pohybu si budete moci vyzkoušet řadu tradičních i moderních 
sportů jako například lukostřelbu, trampolíny, koloběžky, lacrosse, basketbal, tenis 
nebo airtrack a dosyta si zasoutěžit na mnoha sportovních stanovištích.

Pět dnů nabitého programu zakončí oblíbený nedělní Běh 11 km Prahou 11, který letos 
podpoří SOS dětské vesničky. Každý, kdo absolvuje závod, přispěje na dobrou věc.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Hlavní program doplní pestrý doprovodný program, kde je přichystaná řada koncertů 
i tančírna pod hvězdami.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Partneři:

Praha_11_inz_A3_TISK_2.indd   1 15.6.2016   15:06:09
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PŘÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY 
JIŽNÍ MĚSTO BYLO VYSLYŠENO :)
Díky společnosti Sodexo a jejímu pro-

gramu „Plníme přání seniorům“ se kli-

enti DS v Janouchově ulici můžou těšit 

na zbrusu nové pianino. Všem dárcům, 

kteří jejich sen fi nančně podpořili, ze 

srdce děkujeme!

OVA PRO S

Aktuálně

Jihoměstská sociální, a. s. 

ve spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých 

uspořádala 5. května ve stravovacím centru 

(Křejpského 1502/8) přednášku na téma

„Nedoslýchavost v našem životě a co s ní“
Přednášku vedl ředitel sekretariátu SNN v ČR a navíc zkušený odborník 

v tomto oboru pan Jaroslav Paur. Přednášející si získal pozornost 

více než čtyřiceti posluchačů svým srozumitelným a zábavným projevem. 

Na závěr přednášky mohli všichni přítomní získat praktické rady ke kompenzačním 

pomůckám, případně se domluvit na další podpoře formou osobní schůzky.

 Ostatní mohou kontaktovat p. Paura přímo na tel. čísle 603 846 204 

nebo prostřednictvím sekretariátu na tel. čísle: 223 004 852. 

Miloslav Škarda, SNN Praha 

SOCIÁLNÍ

Vážení a milí,

už dávno jsem si ve svém 

diáři červeným vykřiční-

kem označil dvě báječ-

né seniorské akce, které 

se konají na přelomu jara 

a léta. Podařilo se mně obe-

lstít můj diář a  nemít tak žádná jedná-

ní, takže jsem mohl na pár hodin opustit 

kancelář a jít za vámi. 

První červnový čtvrtek patřil už tradičně 

Sportovním hrám seniorů. Letos se v za-

hradě stravovacího centra Křejpského 

konal už 18. ročník. Mohl jsem po zdaři-

lém slavnostním zahájení sledovat vaše 

sportovní výkony, váš elán, snahu být 

co nejlepší. Když jsem na  závěr předá-

val medaile, bylo vidět, jakou jste z nich 

měli radost. Vždyť také byly zasloužené. 

Počasí nám přálo, až na  malou přeprš-

ku, vaše sportovní výkony byly úžasné, 

občerstvení na úrovni a ke všemu ještě 

zdařilý koncert pana Štědroně, se kterým 

jste se rozloučili velkým potleskem. Není 

tedy divu, že jsem od mnohých z vás sly-

šel, že letošní hry byly výrazně lepší než 

ty loňské. A já si to myslím také.  

Děkuji vám všem, kteří jste přišli sporto-

vat či se jen dívat, děkuji dětem a učitel-

kám za  velmi milá vystoupení, kterými 

zpestřily zahájení her, a  moc děkuji po-

řadatelům z  Jihoměstské sociální, kteří 

se především zasloužili o  to, že letošní 

hry byly perfektní! Už dnes se proto tě-

ším na  ty příští, devatenácté Sportovní 

hry seniorů.

Přesně v půlce června jsem si s vámi užil 

vyjížďku parníkem po Vltavě až k Podol-

ské porodnici. To je pro mě památné mís-

to, neboť jsem se tam narodil já i moje 

dvě dcery. Počasí nám opět přálo (asi si 

to zasloužíme, co říkáte), a  tak jediným 

mráčkem bylo, že se opět nedostalo 

na  všechny zájemce. Mohu vás ale po-

těšit – pro příští rok už jsme se domluvi-

li na dvou vyjížďkách, takže si jízdu par-

níkem po Vltavě bude moci užít dvakrát 

tolik zájemců. 

Někdy koncem dubna mne oslovila sou-

sedka v domě, kde bydlím, že by se chtě-

la setkávat se svými vrstevníky a chodit 

s nimi třeba společně na výlety a co pro 

to má udělat. Přiznám se, že jsem v tu 

chvíli řešil mnoho jiných úkolů, a tak jsem 

na  její dotaz maličko pozapomněl. Ta 

paní však za pár dnů potkala mou ženu, 

a tak se holky domluvily. Navštívily paní 

Holubovou v Jihoměstské sociální a poté 

následovala domluva s komunitním cen-

trem Filipovka na pravidelném setkávání 

seniorů (úterý a čtvrtek) a na společných 

seniorských vycházkách do  Krčského 

lesa. Dva týdny nikdo nepřišel, ale pak se 

objevilo prvních pět zájemkyň a  na  po-

slední červnové cca dvouapůlhodinové 

vycházce po Krčském lese už bylo dvaa-

dvacet účastnic! A pět z nich se společ-

ně projelo na seniorském parníku. Vznikl 

další klub seniorů. Děkuji dámy!

Krásné léto, přátelé!

Váš Petr Jirava
zástupce starosty 

pro sociální věci 

a zdravotnictví

hnutí ANO

sociální 

sloupek



MČ Praha-Újezd infor-

muje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 25. 5. 2016 
SCHVALUJE:
  závěrečný účet městské části za rok 

2015,

  plán účetních odpisů MŠ pro rok 2016,

  navýšení počtu zaměstnanců 

městské části,

  zadávací řízení na veřejnou zakázku 

s názvem Mateřská škola Formanská – 

dodatečné stavební práce,

  dodatek ke Smlouvě o dílo s fi rmou 

Blažek Gastro, s. r. o.,

  směnu pozemků parc. č. 264/22 

a 264/23 s parc. č. 264/48,

  fi nancování tenisového turnaje o pohár 

starosty.

NESCHVALUJE:
  umístění přípojek inženýrských sítí 

na parc. č. 247/8.

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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Májová veselice
V  sobotu 28. 5. ve  13 hodin zahájil již 

9. Májovou veselici moderátor Jiří Vota-

va, který návštěvníky provázel odpoled-

ním a večerním programem. Počasí bylo 

příznivé, a  tak mohli jednotliví účastníci 

vystupovat podle připraveného progra-

mu. Odpoledne bylo určené dětem. V di-

vadélku hrál Aleš Bílek dětem loutkovou 

pohádku O  loupežnících. Dobrovolní ha-

siči je seznamovali s  hasičským dodáv-

kovým vozidlem Ford Transit s  technic-

kou výbavou a předváděli, jak se oblékají 

do zásahového obleku před hašením po-

žáru. Děti si vyzkoušely držet hasičskou 

proudnici a  tlakem vody kropily hladinu 

Návesního rybníku. V  průběhu odpoled-

ne si nechaly malovat na obličej a  ruce. 

V  odpoledním programu hrála hudební 

skupina Tomáše Mudry s  názvem Kap-

ka. Sportovní aerobik předvedla Niko-

la Spálenková a  skvělým sólovým zpě-

vem všechny zaujala Markéta Zdeňková. 

V 18.00 hodin hasiči pokáceli májku. Ná-

sledovala dražba a licitátorem se na pár 

okamžiků stal i starosta. Májku vydražila 

paní Váňová za 3 500 Kč. Prostředky zís-

kané dražbou a sbírkou návštěvníků bu-

dou použity pro děti Sboru dobrovolných 

hasičů Praha-Újezd. 

Po zbytek večerního a nočního programu 

hrála a zpívala osvědčená hudební skupi-

na Horváth Band pod vedením kapelníka 

Emila Horvátha. 

Václav Drahorád, starosta

Strom roku 2016
Vážení spoluobčané, 

Nadace partnerství zorganizovala na ce-

lostátní úrovni soutěž s názvem STROM 

ROKU a  městská část Praha-Újezd se 

stala se svým stromem jedním z  12 fi -

nalistů, kterým zastupuje hlavní město 

Prahu. Zájemci mohou svým hlasová-

ním podpořit náš strom s názvem Otec 

dubů, který roste na hrázi rybníku Homol-

ka cca 300 let. Hlasování bylo zahájeno 

15. června a  pro strom roku 2016 mů-

žete do 10. října hlasovat formou DMS 

za cenu 30 Kč (1 hlas), hlasovacími archy 

za cenu 60 Kč (1 arch = 20 hlasů) nebo 

odevzdat použitý mobil (1 mobil = 20 hla-

sů) do sběrné nádoby umístěné v pasáži 

Škodova paláce, Jungmannova 35/29, 

Praha 1 nebo na recepci úřadu městské 

části, Kateřinské nám. 465/1. Pro náš 

strom jsme si vylosovali číslo 4. Při hla-

sování používejte tvar DMS STROM4. 

O podmínkách hlasování se dozvíte více 

na  stránkách www.praha-ujezd.cz. Fi-

nanční příspěvky získané při hlasování 

budou určeny pro veřejnou sbírku. Anke-

ta vyvrcholí ve čtvrtek 20. října v brněn-

ském areálu Nadace partnerství – Ote-

vřená zahrada slavnostním vyhlášením 

vítěze ankety. Vítězný strom získá jako 

hlavní cenu odborné ošetření a zajistí si 

postup do soutěže Evropský strom roku. 

Pojďme dokázat ostatním fi nalistům (1 

město a 10 obcí z celé České republiky), 

že Pražáci dokážou táhnout za jeden pro-

vaz a podpoří svůj STROM ROKU 2016 

rostoucí na území hl. m. Prahy. 

Václav Drahorád, starosta

Výlet seniorů 
Dne 25. 5. 2016 pořádala naše městská 

část již čtvrtý výlet pro seniory. Naplá-

novali jsme návštěvu města Písek a zde 

prohlídku Prácheňského muzea. Samo-

zřejmě jsme nemohli zapomenout na nej-

starší kamenný most v Evropě, kde nám 

náš pan kronikář povyprávěl o  jeho his-

torii. Každý se potom prošel po  měs-

tě a  společně jsme pak odjeli na  oběd 

do stylové restaurace v Krsicích. V 15.00 

hod. jsme byli před zámkem Orlík, kde 

jsme měli naplánovanou prohlídku. Tro-

chu nás zdržel místní páv, který se před-

váděl v  celé své kráse a  evidentně ho 

těšila pozornost všech. Prohlídka byla 

velice hezká, ale docela náročná, proto-

že velké fi lcové pantofl e dokážou chůzi 

pěkně zkomplikovat. Vše dopadlo dob-

ře a návrat zpět autobusem byl bez pro-

blémů. Ohlas na  náš výlet byl pozitivní, 

i když jedna kritika zazněla, a to na nabíd-

ku oběda. Ale já už se těším na další náš 

zájezd. Pokud budete mít nějaký nápad, 

kam se příště podívat, budu ráda, když 

mě budete kontaktovat. 

Jana Draštíková, zástupkyně starosty

MČ Praha-Újezd informuje
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Ulice (úsek) dne dne
7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem) 10.08. 26.10.
7. května (úsek K Dubu – Skřivanova) 03.08. 19.10.
Bachova parkoviště (NN 3336) 18.08. 03.11.
Benkova parkoviště (NN 4420) 18.08. 03.11.
Blatenská – Kaplanova parkoviště (NN 4395) 18.08. 03.11.
Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská) 30.08. 16.11.
Brandlova parkoviště (NN 3822) 31.08. 10.11.
Čenětická 30.08. 16.11.
Divišovská 30.08. 16.11.
Dobrovolského 17.08. 02.11.
Donovalská (úsek Brechtova - Ke Stáčírně) 17.08. 02.11.
Dunovského 24.08. 09.11.
Gregorova parkoviště (NN 3851) 31.08. 10.11.
Hejplíkova 24.08. 09.11.
Hněvkovského parkoviště (NN 2817) 30.08. 16.11.
Hráského parkoviště (NN 4466) 04.08. 20.10.
Chodovecké náměstí 30.08. 16.11.
Kaplanova – Kloknerova (NN 4397) 31.08. 10.11.
K Dubu 03.08. 19.10.
K Remízku 03.08. 19.10.
Kazimírova 24.08. 09.11.
Ke Skále 17.08. 02.11.
Ke Sv. Izidoru 03.08.  19.10.
Ke Sv. Izidoru 10.08. 26.10.
Klecandova 24.08. 09.11.
Kolmistrova 24.08. 09.11.
Krejnická parkoviště (NN 4399) 04.08. 20.10.
Kryštofova 24.08. 09.11.
Lažanského 10.08. 26.10.
Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru – slepý konec) 10.08. 26.10.
Malebná (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru) 03.08. 19.10.
Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 10.08. 26.10.
Medkova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru) 03.08. 19.10.
Metodějova parkoviště (NN 3338) 04.08. 20.10.
Mirošovská 24.08.  09.11.
Mokrá 24.08. 09.11.
Na Sádce 03.08. 19.10.
Nad Lomy 10.08. 26.10.
Nad Pahorkem 30.08. 16.11.

Ulice (úsek) dne dne
Nedbalova 17.08. 02.11.
Obrovského 30.08. 16.11.
Pacajevova 24.08. 09.11.
Pištěkova 17.08. 02.11.
Plickova parkoviště (NN 1621) 31.08. 10.11.
Pod Vodojemem 10.08. 26.10.
Rujanská 17.08. 02.11.
Saudkova 03.08.  19.10. 
Skřivanova 03.08. 19.10.
Starobylá 24.08. 09.11.
Stýblova 24.08. 09.11.
Šperlova 17.08. 02.11.
Šternovská 30.08. 16.11.
Švabinského (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 10.08. 26.10.
Švabinského (úsek K Dubu – Ke Sv. Izidoru) 03.08. 19.10.
Švecova 17.08. 02.11.
U Kolonie 10.08. 26.10.
U Nové dálnice 30.08. 16.11.
U Rybářství 24.08. 09.11.
U Stojanu 30.08. 16.11.
U Transformační stanice 24.08. 09.11.
V Benátkách 03.08. 19.10.
V Lomech 10.08. 26.10.
V Opatově 24.08. 09.11.
Vápeníkova 24.08. 09.11.
Verdiho 03.08. 19.10.
Vojtíškova parkoviště (NN 4465 – naproti OC Slunečnice)
 24.08. 09.11.
Vojtíškova parkoviště (NN 3354 – prostřední) 18.08. 03.11.
Volkovova 17.08. 02.11.
Vycpálkova 17.08. 02.11.
Výstavní parkoviště (NN 1622 – pod čerpací stan. Shell) 04.08. 20.10.
Wagnerova 24.08. 09.11.
Za Rybářstvím 24.08. 09.11.
Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 10.08. 26.10.
Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru) 03.08. 19.10.
Zastrčená 30.08. 16.11.
Zdiměřická parkoviště (NN 3340) 18.08. 10.11.
Zimákova 24.08. 09.11.

Úřední hodiny živnostenského odboru během měsíce července a srpna

Rádi bychom vás upozornili na upravené úřední hodiny živnostenského odboru během měsíce července a srpna.

Úřední hodiny během měsíce července a srpna budou na ŽO následující:

PO 8.00–12.00, 13.00–17.30 • ÚT 8.00–11.30 • ST 8.00–12.0,0 13.00–17.30

Blokové číštění na území MČ Praha 11 prováděné JMM a. s. v roce 2016

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru nabídková min. cena m2/rok

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Hviezdoslavova 520 205 37 stomatologie 1500

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Hviezdoslavova 520 211 59 ortodoncie 1500

Hviezdoslavova 520 218 49 stomatologie 1500

Modletická 1389 502 67 praní, mandlování prádla 1000

Modletická 1390 503 42 prodejna textilu a obuvi a sběrna čistírny 800

Křejpského 1505 500 14 sklad technické dokumentace a drobného materiálu 400

Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1500

Michnova 1621 504 42 masérské služby 1000

Valentova 1744 200 18 kadeřnictví 1000

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

Petýrkova 1949 05 23 strojovna výtahu 200

Majerského 2039 208 82 praktický lékař 1500

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní fi rmě Jihoměstská majetková a. s.,Tererova 1356, Praha 4.

Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.
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Jižní Město I

A. Malé–Hviezdoslavova 9. 8. (16–20), 26. 9. (14–18), 

 3. 11. (14–18), 14. 12. (14–18)

Bachova 1593 31. 10. (14–18)

Bachova–Mikulova 14. 7. (14–18), 6. 9. (16–20), 

 6. 10. (14–18), 28. 11. (14–18)

Benkova 1691 (parkoviště) 21. 9. (16–20), 21. 11. (14–18)

Blažimská–Klapálkova 18. 8. (16–20), 9. 11. (14–18)

Brandlova 1641 (za Startem) 27. 7. (16–20), 19. 9. (16–20), 

 26. 10. (14–18), 7. 12. (14–18)

Brodského 1671 30. 8. (16–20), 10. 10. (14–18), 29. 12. (14–18)

Černockého (parkoviště) 3. 11. (14–18)

Divišovská–Šternovská 3. 10. (14–18), 20. 12. (14–18)

Doubravická–Bohúňova 27. 7. (16–20), 5. 9. (16–20), 

 6. 10. (14–18), 1. 11. (14–18), 1. 12. (14–18)

Hekrova 853 (parkoviště) 21. 7. (16–20), 14. 9. (14–18), 

 24. 10. (14–18), 5. 12. (14–18)

Hlavatého–Mejstříkova 28. 7. (16–20), 20. 9. (14–18), 

 31. 10. (14–18), 8. 12. (14–18)

Hněvkovského 1374 1. 8. (16–20), 1. 9. (14–18), 12. 10. (14–18), 

 7. 11. (14–18), 15. 12. (14–18)

Chomutovická 1. 8. (16–20), 14. 10. (14–18), 12. 12. (14–18)

Janouchova 671 (u MŠ) 29. 8. (14–18), 15. 11. (14–18)

Klapálkova–Čenětická 12. 7. (16–20)

Konstantinova–Metodějova 19. 7. (16–20), 12. 9. (14–18), 

 19. 10. (14–18), 30. 11. (14–18)

Kosmická–Anny Drabíkové 29. 8. (16–20), 27. 10. (14–18), 

 28. 12. (14–18)

Kryštofova–Kazimírova 25. 8. (16–20), 5. 10. (14–18), 

 14. 11. (14–18), 22. 12. (14–18)

Křejpského 1514 11. 7. (16–20), 22. 8. (14–18), 21. 9. (16–20), 

 11. 10. (14–18), 1. 11. (14–18), 22. 11. (14–18), 12. 12. (14–18)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 29. 9. (16–20), 8. 11. (14–18), 

 19. 12. (14–18)

Majerského–Samohelova 7. 9. (16–20), 18. 10. (14–18), 

 29. 11. (14–18)

Matúškova 831 (u Blankytu) 2. 8. (16–20), 22. 9. (14–18), 

 2. 11. (14–18), 13. 12. (14–18)

Metodějova (parkoviště) 27. 9. (16–20), 28. 12. (14–18)

Michnova–Podjavorinské 25. 7. (16–20), 15. 9. (16–20), 

 25. 10. (14–18), 24. 11. (14–18), 22. 12. (14–18)

Mnichovická–Tatarkova 10. 8. (16–20), 27. 9. (16–20), 

 7. 11. (14–18), 15. 12. (14–18)

Modletická 1390 (vnitroblok) 7. 9. (16–20), 23. 11. (14–18)

Mokrá–Zimákova 17. 8. (16–20), 15. 11. (14–18)

Novomeského 690 (parkoviště) 20. 7. (14–18), 13. 9. (16–20), 

 20. 10. (14–18), 1. 12. (14–18)

Plickova 880 11. 7. (16–20), 1. 9. (16–20), 11. 10. (14–18), 

 10. 11. (14–18), 6. 12. (14–18)

Radimovická 1424 (parkoviště) 18. 8. (14–18), 3. 10. (14–18), 

 9. 11. (14–18), 20. 12. (14–18)

Rujanská–Donovalská (u TS) 13. 7. (16–20), 17. 10. (14–18)

Schulhoff ova 794 5. 9. (16–20)

Stachova–V Hájích 9. 8. (16–20), 22. 11. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště) 20. 7. (16–20), 13. 9. (16–20), 

 20. 10. (14–18), 16. 11. (14–18), 21. 12. (14–18)

Tererova (u ZŠ) 21. 7. (16–20), 14. 9. (16–20), 

 24. 10. (14–18), 5. 12. (14–18)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 12. 7. (14–18), 12. 10. (14–18),

 23. 11. (14–18)

Ženíškova–Květnového vítězství 17. 8. (16–20), 29. 9. (14–18), 

 8. 11. (14–18), 19. 12. (14–18)

Jižní Město II + starý Chodov

Dědinova–Filipova 15. 9. (16–20), 25. 10. (14–18), 6. 12. (14–18)

Gregorova–Hrudičkova 25. 7. (14–18), 19. 9. (16–20), 

 26. 10. (14–18), 7. 12. (14–18)

Hráského–Jarníkova 13. 7. (16–20), 6. 9. (14–18), 

 17. 10. (14–18), 28. 11. (14–18)

Hrdličkova–Blatenská 28. 7. (14–18), 30. 8. (16–20), 

 10. 10. (14–18), 21. 11. (14–18), 29. 12. (14–18)

K Dubu 19. 7. (16–20), 12. 9. (16–20), 19. 10. (14–18), 

 30. 11. (14–18)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 20. 9. (16–20), 8. 12. (14–18)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 22. 8. (16–20), 4. 10. (14–18), 

 10. 11. (14–18), 21. 12. (14–18)

Láskova–Malenická 14. 7. (16–20), 18. 10. (14–18), 29. 11. (14–18)

Lažanského 4. 10. (14–18)

Nechvílova 1826–29 2. 8. (14–18), 22. 9. (16–20), 

 2. 11. (14–18), 13. 12. (14–18)

Petýrkova 1953 25. 8. (16–20), 5. 10. (14–18), 14. 11. (14–18)

U Nové dálnice 13. 10. (14–18)

Vojtíškova 1783 10. 8. (14–18), 26. 9. (16–20), 14. 12. (14–18)

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na objemný odpad (VOK) budou 

ve  2. pololetí 2016 přistaveny na  Již-

ním Městě v níže uvedených termínech. 

Službu VOK organizuje a hradí ze svého 

rozpočtu hl. m. Praha, VOK přistavuje 

svozová společnost Pražské služby, a. 

s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny 

pouze pro objemný odpad z  domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, kober-

ce a podlahové PVC, umyvadla a zácho-

dové mísy apod.), který nelze ukládat 

do běžných kontejnerů, nikoliv pro od-

pad vznikající při podnikatelské čin-

nosti. Do  VOK nelze odkládat staveb-

ní suť, nebezpečné složky komunálního 

odpadu (baterie a  akumulátory, barvy, 

chemikálie, zářivky apod.), vyřazená 

elektrická zařízení (chladničky, pračky, te-

levize, monitory, počítače apod.), biolo-

gicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo 

pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze 

odložit ve sběrných dvorech hl. m. Pra-

hy (nejbližší je v ul. Bartůňkova u stani-

ce metra Opatov). VOK jsou přistave-

ny ve  stanovený den pouze po  dobu 

4 hodin, konkrétní čas přistavení (buď 

od  14.00 do  18.00, nebo od  16.00 

do  20.00 hod.) je uveden u  každého 

termínu. Po celou dobu přistavení VOK 

je přítomna obsluha, která koordinuje 

ukládání odpadů.

Bližší informace získáte na odboru život-

ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-

va 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 

267 902 320 nebo 267 902 514.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – 2. pololetí 2016
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Maso – uzeniny Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443, otevírací doba: po – pá 700 – 1800 hod.

Maso pro Vás bouráme denně čerstvé, výhradně z českých chovů.
Široká nabídka uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny.

PŘEJEME VŠEM NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM KRÁSNÉ LÉTO!

Těšíme se na Vás opět 15. 8. 2016

Dovolená od 18. 7. – 12. 8. 2016

Na Jižním Městě při KC Zahrada jedno 
takové zrovna vzniká. Vítáni jsou zájemci 

i zájemkyně s chutí hrát a taky občas zpívat.

K doplnění souboru hledáme 
především muže a mládence 

Dívky a ženy, vezměte svého partnera či kamaráda s sebou

Dotazy, upřesnění a projevy zájmu pouze na e-mail: 
lukassek@volny.cz

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 stejných adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 45 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 14. pod-
laží z 20.

PRODEJ BYTU 2+kk
Bajkonurská, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s balkonem, užitná plocha 
jednotky 58 m2, v družstev-
ním vlastnictví. Bytová jednot-
ka se nachází v 5. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 2+kk/B
Divišovská, Chodov

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

PRODEJ BYTU 3+1/L
Plickova, Háje

Prodej bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha jednotky 29 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 3. pod-
laží z 9.

PRODEJ BYTU 1+kk
Leopoldova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 66 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 7. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Zlešická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk, 
užitná plocha jednotky 78 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 1. pod-
laží z 4.

PRODEJ BYTU 3+kk
Kropáčkova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jed-
notky 65 m2, v družstevním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 8. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Jažlovická, Chodov

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

PRODEJ BYTU 3+1/L
Klapálkova, Chodov



Rozhovor

Yellow Sisters je původně ženská vokální skupina, která svým zpěvem 
prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funku, r’n‘b, world music, 

jazzu i reggae. Pro svou hlasovou kreativitu bývají YS označovány 
zvukovými iluzionistkami. Experimentují s melodií a rytmem 
a hledají nové způsoby práce s hlasem. Jsou nejoriginálnější 
českou acappellou, jejich tvorba je ryze autorská. V sezoně 
2015/2016 vystupují nově se stálým hostem – beatboxerem 
Janem Melicharem, který v týmu zastoupí Lenu Yellow...

Ahoj Báro, Yellow Si-
sters jsou čistě vokál-

ní skupinou, tedy acapellou. 
Takových skupin u nás moc není. Byl to 
odjakživa tvůj sen, nebo to tak prostě 
přišlo?
Já jsem osobně ten žánr refl ektovala jen 

okrajově. Že je Don't worry be happy Bo-

bbyho Mc Ferrina jen vokální, byl pro mě 

obrovský objev. Ale zpívat ve  vícehlasu 

mě bavilo vždycky. A čím víc vokálu v pís-

ničce, tím to pro mě vždy dávalo větší 

smysl a dodnes to oblažuje mou duši. 

Proč Žluté sestry?
Měly jsme období, kdy jsme se inspirova-

ly mayským kalendářem. Vůbec nás bra-

la esoterika. Dnes už jsme v tom ohledu 

mnohem střízlivější. Mayové lidem přiřa-

zují podle data narození různá znamení 

a ty dál dělí v rámci čtyř světových stran. 

Žlutá znamená jih, slunce, hudbu, tanec, 

energii. A když jsme se spočítaly, ukáza-

lo se, že jsme dvě žluté bojovnice, jedna 

hvězda a poslední slunce. Přišlo nám to 

symbolické a u té žluté už zůstalo. 

Oslavili jste před nedávnem 11. výro-
čí stále ve  stejné sestavě, gratuluji! 
Jedna změna přesto je: Na  vašich no-
vých webových stránkách (mimocho-
dem jsou moc pěkné) je info, že v letoš-
ním roce vystupujete bez Leni Yellow, 

zato s mužským hostem – beatboxerem 
Honzou Melicharem, bude tomu tak 
i 17. 7. na Chodovské tvrzi?
Je to tak. Deset let jsme držely pohro-

madě. I když byla i období, kdy se od nás 

na chvíli třeba Toni odpojila. Lena si vlo-

ni vzala volno, aby si užila mateřství se 

svým synečkem Eduardem. Máme to 

otevřené, buď se vrátí, nebo ji to zavane 

jinam. Vývoj člověk nepopře. Je to moje 

nejlepší kamarádka a děláme spolu Ma-

teřskou.com, takže se dál vídáme sko-

ro denně. Honza se k nám připojil popr-

vé na  vánočním koncertě v  Jazzdocku, 

do  Chodovské tvrze s  námi míří. Je to 

pro nás velká zábava a zjednodušení, že 

nás mužský hlas rytmicky drží a  inspiru-

je. Honza rád experimentuje i improvizu-

je, moc si to užíváme. 

 

Na  Tvrzi budete mít i  odpolední kon-
cert pro děti, repertoár vychází z  CD 
Zvěřinec, nebo zařadíte i  něco nového 
(jiného)?
Můžete se těšit na náš Zvěřinec, vever-

ka, krtek, všichni přijedou. Novou dět-

skou desku plánujeme, už pár nápadů je. 

Vypadá to na příští rok. Do konce letoš-

ního roku chystáme nový singl s Honzou 

i s klipem pro dospělé, a uvidíme, na ko-

lik víc bude kapacita. Teď nám vzniká pár 

nových věcí právě s ním. Honza ještě děti 

nemá, ale povahu má otevřenou, takže 

si s  námi občas zaimprovizuje i  do dět-

ských písniček, které na přání přihazuje-

me i na koncertech pro dospělé.

Váš společný projekt s Lenou Mateřská.
com je alespoň podle počtu zhlédnutí 
na YouTube velmi úspěšný, písničky i kli-
py k nim jsou výborné, skvělé po zvuko-
vé i obrazové stránce, vtipné texty „ze 
života“ s nadsázkou vám vlastní. Vystu-
pujete (v současnosti) živě?
Děkuju za chválu, to je od tebe milé! Vy-

stupujeme, moc nás to baví, občas ne-

můžeme smíchy ani zpívat. Jezdí s námi 

buď DJ, nebo celá kapela. Vymyslely 

jsme si to s Lenou jako hudebně-divadel-

ní představení. Máme vždy křesílka, sto-

leček, župany, trepky a přehráváme celý 

příběh naší první zkušenosti s  mateř-

stvím. Za  nás ještě v  nadživotní promí-

táme klipy, do kterých naživo zpíváme. Je 

to legranda, doporučuju. 

 

Všechny členky mají i své sólové projek-
ty, můžeš je trošku představit? Vím, že 
i ty chystáš své sólové CD.
Čas nazrál a pomalu jsme si každá chtěla 

udělat něco čistě podle sebe. První vyda-

la soulovou desku Lena. Toni to má spíš 

reggae experimentálním směrem, má tři 

písničky, ale už se těším, až to bude mít 

po  kupě. Hawa hraje na  piano a  svoje 

osobní výpovědi nazvala Království poe-

tických duší. A já… Plním si sen s kape-

lou, zpívám o sobě a o  ženách obecně, 

o  našich světlejších i  temnějších strán-

kách, divokosti a bohyni v nás. Na pod-

zim to snad pošlu do světa pod „tajným“ 

pseudonymem DIVA Baara. 

S Bárou Vaculíkovou, členkou Yellow 

Sisters, si povídal Pavel Obermajer 

Yellow sisters

17. 7. od 20 hodin

chodovská tvrz

14

Yellow Sisters, zvukové iluzionistky, 
vystoupí na tvrzi
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Předškoláci se loučili se školkou. Hezkou tradicí se na konci 

roku v mateřinkách stalo rozloučení s předškoláky. Pro kluky 

a holčičky, kteří po prázdninách zasednou do školních lavic, 

je to milé rozloučení s bezstarostným školkovým obdobím. 

V MŠ Mírového hnutí si děti loučení užily za asistence klauna 

a my všem, kteří nastoupí od září do školních lavic, přejeme 

hodně štěstí. 

Čtenářské deníky. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků K Milíčo-

vu nedávno uspořádala zajímavou výstavu čtenářských dení-

ků. Navštívily ji postupně jednotlivé třídy se svými vyučujícími 

českého jazyka. Výstavou je provázeli vždy 2 moderátoři z 6. 

B, kteří spolužákům připomněli Světový den knihy, 400 let od 

úmrtí W. Shakespeara. Představili výstavku Rosteme s knihou 

a Nejoblíbenější dětské knihy. Třešničkou na dortu byly knihy, 

jejichž autory byli prvňáčci. Hodnotila odborná porota sesta-

vená z žáků 9. B. Fotky z výstavy: www.zsmilicov.cz

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). 

Za podpory MČ Praha 11 se konají i letos letní jednodenní 
příměstské tábory pro jihoměstské děti v době letních 
prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2016. 

Tábory jsou určeny pro děti převážně od 

6 do 15 let. 

Na základě poptávkového řízení byli vy-

bráni 4 organizátoři, kteří budou tyto tá-

bory během letních prázdnin organizovat. 

 Dům dětí a mládeže Jižní Město 

Specifi kace tábora: 
Každý týden se bude konat tábor na jiné 

téma: taneční tábor, turistický tábor, léto 

v Praze, výtvarně zaměřený tábor, tábor 

na téma Harry Potter a tajemná Praha, 

cesta do pravěku, hrátky s animací, tábor 

zaměřený na sport atd. 

Termín konání: 
1. 7. 2016 – 31. 8. 2016 

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: 
Dům dětí a mládeže Jižní Město – Šalou-

nova 2024 a Květnového vítězství 2126

Kontakty: 
tel.: 272 929 545

e-mail: lala@ddmjm.cz

kontaktní osoba: Zbyněk Lála 

www.ddmjm.cz

Cena pro rodiče za 1 dítě činí 150 Kč/den. 

 Sportlines, s. r. o. 

Specifi kace tábora: 
každý týden se bude konat tábor na jiné 

téma: Na pirátské vlně, Eko týden, Pod 

pěti kruhy, Cesta kolem světa atd. Těšit 

se můžete na tematické dobrodružné hry, 

netradiční sporty a zajímavé výlety 

Termín konání: 
1. 7. 2016 – 31. 8. 2016 

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: 
ZŠ Mikulova, Mikulova 1594, Praha 4

Kontakty: 
tel.: 602 245 755

e-mail: pt@sportlines.cz

kontaktní osoba: Marie Brichová

http://www.primestske-tabory-praha11.cz/

Cena pro rodiče za 1 dítě činí 190 Kč/den. 

 JS FAN tábory, s. r. o. 

Specifi kace tábora: 
Tábor spojený s výukou angličtiny 

Termín konání: 
1. 8. 2016 – 19. 8. 2016 

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: 
budova MŠ Květnového vítěz. 1738/14

Kontakty: 
tel.: 776 723 036

e-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz

kontaktní osoba: Lucie Prokopová 

www.jsfan.cz

Cena pro rodiče za 1 dítě činí 290 Kč/den. 

 Kroužky, o. p. s. 

Specifi kace tábora: 
tábor je určen i pro předškoláky. Nechte 

svoje děti prožít zábavný týden pod do-

zorem zkušených lektorů a ve společnos-

ti dvojice Chip a Dale. Celotáborová hra, 

výlet, střelecké odpoledne a další aktivity. 

Termín konání: 
11. 7. 2016 – 19. 8. 2016 

(vždy od 7 do 18 hod.) 

Místo konání: 
budova ZŠ Květnového vítězství 1554

Kontakty: 
tel.: 728 956 045, 776 764 434

e-mail: primestsky.praha@krouzky.cz; 

jakub.vlach@krouzky.cz 

kontaktní osoba: Jakub Vlach, Tereza Čílová 

www.krouzky.cz/

primestsky-tabor-pobocky-praha

Cena pro rodiče za 1 dítě činí 230 Kč/den. 
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Končí-li školní rok, tak je čas na bilancování
Základní umělecká škola Jižní Město může 
s radostí a hrdostí předložit svůj výsledek 
práce. Budeme-li mluvit pouze o hudebním 
oboru, tak bychom měli začít sborovým 
oddělením. Počtem žáků je největší – a je 
také nejúspěšnějším oddělením ve škole. 

Čítá na 450 zpěváků v pěti odděleních, 

od předškoláků až po dospělé studenty. 

Každé oddělení má svůj koncertní život 

– koncerty v Praze, ale i po celé repub-

lice a v zahraničí, a také účast v domá-

cích i  zahraničních soutěžích. Přípravný 

sbor Kantilénka (zpěváčci ve věku 9 až 

11 let) se letos zúčastnil soutěže ZUŠ 

ve sborovém zpěvu. Tato soutěž se sko-

ro po 30 letech vrátila zpět do okruhu 

soutěží ZUŠ hudebního oboru. Kantilén-

ka nasadila vysokou laťku – v krajském 

kole, tedy pražském, na celé čáře zvítě-

Sportovní dotace v letošním roce
I v letošním roce podporujeme činnost sportovních subjektů, které v naší městské 
části působí. Finanční podpora má formu dotací, které jsou postupně schvalovány 
ve dvou kolech.

V  roce 2015 měly tyto dotace cel-

kem výši 1 981 000 Kč. (v  I. kole) 

a  3 172 900 Kč (v  II. kole). V  letošním 

roce bylo na  zastupitelstvu dne 21. 

dubna schváleno I. kolo sportovních 

dotací s  tím, že celkovou částku jsme 

oproti loňskému prvnímu kolu navýši-

li na 4 923 480 Kč. Pro letošní II. kolo je 

předběžně počítáno s  částkou ve  výši 

4 169 820 Kč.

V rámci sportovních dotací Praha 11 
podporuje tři tzv. programy: 
1)  Celoroční činnost nestátních nezisko-

vých organizací

2)  Sportovní akce na území MČ Praha 11

3)  Volnočasové aktivity

Transparentní přerozdělování 
peněz do sportu
Na  rozdíl od  minulých let jsme přija-

li upravenou metodiku přerozdělová-

ní fi nančních prostředků pro sportovní 

a volnočasové organizace, abychom do-

sáhli co největší objektivity a  transpa-

rentnosti. I  když nikde na  světě neexis-

tuje absolutně spravedlivý model, Praha 

11 v  současnosti používá tuto metodi-

ku (mimochodem inspirovanou systémy 

ze skandinávských zemí), která minima-

lizuje subjektivní názory. Tento model 

je využíván pro přerozdělování peněz 

v programu Celoroční činnost nestátních 

neziskových organizací, ve kterém je pře-

rozdělována většina fi nančních prostřed-

ků pro oblast sportu. 

A jak jsou peníze jednotlivým 
sportovním subjektům přidělovány? 
V případě programu č. 1, tedy celoroční 

činnosti, se letos 40 % celkové částky při-

děluje podle počtu dětí a mládeže do 18 

let, které má daný sportovní subjekt za-

registrované (čili čím více sportujících dětí 

určitý subjekt má, tím více peněz v této 

položce dostane). Dalších 40 % peněz je 

přidělováno podle počtu tzv. tréninko-

vých osobohodin (zjednodušeně řečeno 

podle intenzity své činnosti, měřené po-

čtem odtrénovaných hodin – takže čím 

více tréninků některý sportovní subjekt 

prokáže, tím více peněz v  této položce 

dostane). Zbývajících 20 % peněz se při-

děluje podle společenské prospěšnosti 

žadatele o dotaci (tuto položku připravu-

je sportovní komise, názory jednotlivých 

členů komise jsou zprůměrovány). Taktéž 

žádosti o dotace v programu č. 2 (spor-

tovní akce) a  č. 3 (volnočasové aktivity) 

vyhodnocuje sportovní komise s tím, že 

Na



Život na Jižním Městě 17

Inkluzivní vzdělávání 
v teorii a praxi
Dne 15. 6. 2016 jsem spolu s odborem školství a kultury na Chodovské tvrzi 
uspořádal panelovou diskuzi na téma inkluze. 

Pro bezmála čtyřicet hostů z řad odbor-

né veřejnosti se podařilo zajistit velice 

kvalitní a  erudované panelisty pohybují-

cí se v různém názorovém spektru k to-

muto tématu. Kromě zástupců odboru 

školství Praha 11 se o  své názory po-

dělili např. školský expert Mgr.  Václav 

Klaus ml., Mgr. Lenka Němcová (ředitel-

ka odboru školství MHMP), PhDr. Václa-

va Nováková (ředitelka Pedagogicko-psy-

chologické poradny pro Prahu 11 a 12), 

PhDr. Jana Zapletalová (náměstkyně sek-

ce Národního ústavu pro vzdělávání) či 

Mgr. Martin Odehnal (předseda Asociace 

speciálních pedagogů ČR). Diskuze byla 

poměrně bouřlivá, ale korektní, navíc mís-

ty nechyběl ani humor. Výsledek debaty 

však příliš důvodů k optimismu nedává, 

nespokojenost (nejen) představitelů škol 

s  postupem Ministerstva školství byla 

ve vzduchu hmatatelná. Obavy panují ze-

jména nad připraveností změn od 1. září 

letošního roku, a to z důvodu nejasného 

fi nancování a  díky možným negativním 

dopadům na děti v našich školách.

Mgr. Jakub Lepš

názory jednotlivých členů komise jsou 

zprůměrovány. 

Kdo schvaluje peníze pro sportovce?
Odbor školství a kultury MČ Praha 11 ad-

ministruje přišlé žádosti o  dotace. Tyto 

následně připraví pro jednání sportovní 

komise, která jakožto poradní orgán rady 

MČ navrhne částky k  jednotlivým žádos-

tem. Výsledný návrh sportovních dotací 

ve  všech třech programech je následně 

diskutován na  radě městské části, kte-

rá ho po případných úpravách a schvále-

ní předkládá zastupitelstvu. Teprve poté, 

co nadpoloviční většina všech zastupitelů 

pro návrh dotací zvedne ruku, mohou být 

peníze vyplaceny. Jednotlivé verze návrhů 

dotací (tedy verze ze sportovní komise, 

verze z rady a fi nální verze ze zastupitel-

stva) jsou všechny k dispozici na  radnič-

ních webových stránkách MČ Praha 11. 

Setkání se zástupci sportovních 
organizací
Dne 25. 5. 2016 jsme uspořádali pra-

covní setkání s  představiteli jihoměst-

ských sportovních organizací, což chce-

me v pravidelných intervalech opakovat. 

Cílem bylo přiblížit sportovcům chysta-

né kroky MČ Praha 11 v  oblasti spor-

tu, zhodnotit současný systém fi nanco-

vání sportu a probrat aktuální problémy, 

které naše sportovce trápí – patří mezi 

ně např. dostupnost sportovišť. Získané 

podněty budou následně využity v  při-

pravované sportovní koncepci a návrzích 

na investiční akce v oblasti sportu.

Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)

Zástupce starosty

pro školství,

kulturu a sport

zila a byla poslána reprezentovat Prahu 

v celostátním kole. Kantilénka se neza-

lekla 14 dalších vynikajících krajských ví-

tězů a  získala 1. cenu a  ještě se stala 

absolutním vítězem. Tímto úspěchem 

se Kantilénka vyrovnala svým starším 

kamarádům z  dětského sboru Pražská 

kantiléna. 

Tento sbor patří k  výběrovým a  úspě-

chy ověnčeným sborovým tělesům. 

Letos si Pražská kantiléna přivezla 1. 

cenu z  Mezinárodní soutěže pěvec-

kých sborů z belgického Neerpeltu, kde 

se sešlo na  3000 mladých zpěváků 

z  celé Evropy. Soutěž patří k  význam-

ným umělecky velmi ceněným a  záro-

veň náročným akcím v Evropě. Letošní 

školní rok je pro Pražskou kantilénu mi-

mořádným. Velkým oceněním byla na-

bídka na spolupráci s Českou fi lharmo-

nií, společný koncert zazněl 8. května 

2016 v Rudolfi nu. 

Školní rok je dlouhý a málem bychom za-

pomněli na podzimní úspěch dívčího sbo-

ru Pražská kantiléna, který v Mezinárodní 

sborové soutěži Gaude cantem v  pol-

ském Bielsku-Biale získal 1. cenu a abso-

lutní vítězství ve  své kategorii. Pro čte-

náře, kteří nejsou znalci v kulturním dění, 

bychom s nadsázkou přirovnali Pražskou 

kantilénu k 1. lize ve sportu a její meziná-

rodní úspěchy např. k  vítězství na mist-

rovství Evropy. Srovnání je neobvyklé, ale 

rádi bychom podtrhli význam úspěchů 

Pražské kantilény. Pro sborové oddělení 

ZUŠ Jižní Město je to skvělá bilance.

František Hlucháň

ředitel ZUŠ Jižní Město
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut

• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
•  převody a přihlašování 

vozidel
•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu  
vozidla, provádění  
VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 
vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Tel./fax: 284 686 364
mobil: 602 330 888, 602 303 788
e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz
www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.
 pá: 8,30 – 16,00 hod.
 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
át

ec
ká

HAKO
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tel. 602 604 745 nebo e-mail offi  ce@balestraoutlet.com

i šikovné brigádníky hledáme 

do nově připravovaného street a fashion outletu 
na Chodově od září 2016

VEDOUCÍ PRODEJNY, PRODAVAČKY

Amonit Klic 88x60 2016.indd   1 23.3.16   10:48

UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH

Hotel Krakonoš
Rokytnice nad Jizerou

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

   Ceny od: 375 Kč / noc + snídaně

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE 
 

• inzerce@casopisklic.cz
• +420 734 114 088
• www.casopisklic.cz

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKON  A LODŽIÍ

Zam ení a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPE NOSTNÍ DVE E
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAV NÉ SK ÍN  NA MÍRU
SÍT  PROTI HMYZU | SUŠÁKY PRÁDLA

739 034 488 www.bydlenijerabek.cz
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

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

program
 PŘEDSTAVUJEME VÁM NABÍDKU 

KURZŮ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ 
OD ZÁŘÍ 2016: 
Informace a přihlášky na recepci KC Zahrada.
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. 
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. 
Každé úterý Divadlo 1911: Divadelní kroužek 
pro seniory – od 14.00 Kurz je vhodný pro se-
niory s touhou o divadle přemýšlet, ale také ho 
aktivně zkoumat a nebát se zkoušet a stoup-
nout si i na jeviště (není to podmínkou). Lektor-
ka: MgA. Hana Strejčková
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návrhář-
ství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00 do 17.30. Nový kurz pro děti a mlá-
dež. Tvořivá dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou 
a vnímavou osobnost. 
Každé úterý Jemná jóga – od 19.00 cvičení 
jógy pro dospělé. 
Každou středuJemná jóga – 9.00 cvičení 
jógy pro seniory. Vítáme ale všechny věkové 
kategorie!
Každou středu Muzikálová školička – od 16.00 
tanec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti 
a mládež. 
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče 
s dětmi. 
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče 
s dětmi. 
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Každý čtvrtek Hoop dance pro děti – od 16:00 
(děti 5-14 let) Zábavné cvičení s obručí (hula 
hoop). 
Každý čtvrtek Hoop dance pro dospělé – od 
17:30 Zábavné cvičení s obručí (hula hoop). 
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. 
Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a dechem 
– individuální výuka, vede Monika Obermajerová. 
Info www.hlasdokoran.blogspot.cz.
Každé první úterý v měsíci – Skupinové bub-
nování. Kurz přináší radost z vytváření hudby, 
rozvoj rytmických a improvizačních schopností, 
intenzívní společný prožitek, ale i relaxaci a re-
dukci stresu. 17.30 rodiče s malými dětmi,
18.30 veřejné bubnování pro všechny. Vede: 
Petr Šušor
OD ŘÍJNA 2016 KURZY SPOLEČENSKÉHO 
TANCE – TANEČNÍ ŠKOLA MARIETTY 
A DOBROMILA NOVÁČKOVÝCH
Každou neděli – od 18.30 mírně pokročilí, 
od 20.30 více pokročilí. Začátek kurzu 2. 10.
Každé pondělí – od 19.00 základní kurz. Začá-
tek kurzu 3. 10.
Cena za 10 dvouhodinových lekcí je 3 800 Kč 
za taneční pár. Vede: Marietta a Dobromil No-
váčkovi – 28násobní mistři republiky, 2násobní 
fi nalisté Mistrovství světa profesionálů.
Zápis a informace: Tel. 271 910 246, 
e-mail zahrada@kczahrada.cz nebo přímo 
u pana Nováčka na tel. 603 232 116 
dance.novacek@volny.cz.

 PŘIPRAVUJEME 
14. 9. Irena Budweiserová – od 20.00 kon-
cert výrazné české folkové zpěvačky, bývalé 

dlouholeté členky Spirituál kvintetu. Vstupné 

180/130 Kč. 

14. – 18. 9. DNY PRAHY 11 před Chodovskou 
tvrzí – oslavte kulaté 40. výročí vzniku Jižního 

Města! Představí se známé kapely jako Olympic, 

Hradišťan a Jiří Pavlica, Pražský salónní orchestr 

a další, chybět nebude program pro rodiny s dět-

mi, pokusíme se vytvořit rekord v počtu bublin 

na jednom místě nebo si vyzkoušíme jízdu na te-

rénních kolech, lukostřelbu, lakros a další sporty. 

Budete mít možnost zblízka poznat hasičskou 

techniku, policejní a záchranné vozy. A v neděli 

na Běhu 11 km Prahou 11 podpoříme každým 

uběhnutým kilometrem SOS dětské vesničky.

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA 
Nabídka rozmanitých KURZŮ PRO DĚTI od 6 

měsíců do 8 let a ŠKOLIČKY pro děti od 2 do 5 

let. Pohybové, edukační, výtvarné a hudební 

aktivity. Semináře pro rodiče z oblasti výcho-

vy. Mimořádné akce pro děti. Více informací 

na www.rcbabocka.cz nebo tel.: 777 945 049.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 15.30–17.30 Baby Dance Praha – ta-

nečky pro nejmenší; 16.30–17.30 Cheer Acade-
my – Peewees; 17.30–19.00 Cheer Academy – 

Peewees; 17.00–19.00 Květiny Babeta – kurzy 

aranžování květin – dle rozpisu kurzů; 18.00–
20.00 NOYA – břišní tance; 19.00–20.00 Zdra-
votní cvičení – Aerobic studio Jitka

Úterý: 15.30-16.30 Taneční škola InDance – ta-

neční kroužek pro děti od 6–10 let; 16.30–17.30 
Taneční škola InDance – taneční kroužek pro děti 

od 3 do 6 let; 16.30–17.30 DDM Jižní Město: 
Dance aerobic
Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léčby: Re-

laxačně-meditační cvičení pro ženy; 9.30–11.00 
TAI-CHI CHUAN – začátečníci; 10.00–11.00 Seni-
or fi tness – cvičení za účelem zlepšení rovnová-

hy a psychické pohody; 15.30–17.30 DDM Jižní 
Město: Rock'n'roll – pro děti 6–12 let; 16.45–
17.45 Cheer Academy – Minnies

čtvrtek: 15.15-16.15 Taneční škola InDance – 

taneční kroužek pro děti od 6–10 let; 16.15–
17.15 Taneční škola InDance – taneční kroužek 

pro děti od 3 do 6 let; 17.00–18.00 Seniorské 
cvičení – Aerobic studio Jitka; 18.00–19.00 Kon-
diční cvičení – s míči, Fitness Board aj. – Aerobic 

studio Jitka

Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí; 

17.00–19.00 Květiny Babeta – kurzy aranžování 

květin – dle rozpisu kurzů

Pondělí – pátek: Jazyková škola GLOSSA – kurzy 

angličtiny

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

KOKOZA: Veřejná zahrada pro každého
Baví vás bylinky, rajčata i další zajímavé rostliny 

a plodiny? Připojte se ke komunitní zahradě v KC 

Zahrada. Pěstujeme přímo v areálu na záhoncích, 

v bedýnkách a dalších nádobách. Rádi poradíme 

a pomůžeme i začátečníkům. Bližší informace 

na webu www.kokoza.cz

Usilujte o své zdraví, nikdo to za vás neudělá.
Skupinová zdravotní cvičení vede cvičitelka Eva 
Ondríková, tel. 732 367 056 vždy ve středu 
od 10 do 11 hod. a od 11 do 12 hod. Info:
seniorfi tnes@seznam.cz nebo 
www.seniorfi tnes.cz

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

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 

 www.chodovskatvrz.cz

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

program
 KONCERTY 

7. 7. Cricket & Snail – od 19.00: Duo Lucie 
a James Carlsonových zvládá klasiku i lidovou 
hudbu stejně jako irskou taneční hudbu či židov-
ské písně. Vstupné 100/70 Kč.
TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE
12. 7. ZAHAJOVACÍ KONCERT POD HVĚZDA-
MI – nádvoří od 20.00 
Jaroslav Svěcený – housle, Julie Svěcená – hous-
le, Filip Bandžak – baryton; Virtuosi Pragenses – 
komorní orchestr. Vstupné 550/450/275 Kč. 
13. 7. POHÁDKA CHODOVSKÉ NOCI – nádvoří 
od 20.00 
Soňa Červená – zpěv, Alfred Strejček – umělecký 
přednes, Jaroslav Svěcený – housle, Ladislav Ho-
rák a Markéta Laštovičková – akordeony. Vstup-
né 370/270/185 Kč.
14. 7. STYLOVÁ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ NA CHO-
DOVSKÉ TVRZI – nádvoří od 20.00 – Mar-
kéta Mátlová – soprán, Jaroslav Svěcený 
– housle, Vladislav Bláha – kytara. Vstupné 
370/270/185 Kč.
15. 7. PETR KROUTIL ORCHESTRA (doprovod-
ný program) – nádvoří od 20.00
Petr Kroutil – saxofon, kytara, zpěv, Ondřej 
Kabrna – klavír, Vít Švec – kontrabas, Imran 
Musa Zangi – perkuse, Michal Hejna – bicí. Zazní 
jazz, swing ale i reggae či pop music. Vstupné 
250/190/125 Kč.
17. 7. YELLOW SISTERS (doprovodný program) 
– nádvoří od 16.00
Koncert pro děti. Vstup zdarma.
17. 7. YELLOW SISTERS (doprovodný program) 
– nádvoří od 20.00
Antonia Nyass, Bára Vaculíková, LuHawa Goldin 
a speciální host Jan Melichar. Dámská vokální 
skupina s ryze autorskou tvorbou prochází napříč 
žánry jako soul, world music, reggae ad. Vstupné 
250/190/125 Kč
18. 7. SPIRITUÁL KVINTET (doprovodný pro-
gram) – nádvoří od 20.00
Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová, Ve-
ronika Součková, Jiří Cerha, Jiří Holoubek, Pavel 
Peroutka. Vstupné 250/190/125 Kč.
19. 7. POESIE ŠANSONU – nádvoří od 20.00
Hana Maciuchová – umělecký přednes, Dagmar 
Zázvůrková – zpěv, Pavel Větrovec – klávesy, 
Martin Blažek – kytara, František Raba – kontra-
bas. Vstupné 370/270/185 Kč.
20. 7. JAROSLAV SVĚCENÝ a CIGÁNSKI 
DIABLI (SK) – nádvoří od 20.00
Slavnostní závěrečný koncert festivalu. Orchestr 
Cigánski Diabli patří k nejlepším svého druhu.
Vstupné 550/450/275 Kč.

 OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY 
Dovedeme – výtvarné kurzy
Od začátku měsíce července opět probíhají 
v Ateliéru Chodovské tvrze v 1. p. kurzy malby, 
kresby a výtvarné dílny pro děti, ale i dospělé. 
Informace a rezervace na www.dovedeme.cz; 
Dovedeme@email.cz či na tel. 720 213 120.
17. 7. Odpoledne pro rodiny s dětmi – od 15.00
Pohádka Tři medvědi a drzá Máša – od 15.00 
vystoupí Loutky bez hranic (nádvoří). Ateliér RŮT 
manželů Radových – výroba prstových loutek 
na téma hudebníci – 15.00–17.30 (zasedací síň). 
Vyrábění jednoduchých zvukových hudebních ná-
strojů s Ilonou Němcovou – 15.00–17.30 (sál). 
Skupinové bubnování od 17.30 povede Petr 
Šušor (nádvoří). Účast na programu pro děti je 
zdarma.

 VÝSTAVY 
29. 6. – 31. 7. Malá galerie: Léto – obrazy Petra 
Fialy. Vstupné 50/30 Kč.
29. 6. – 31. 7. Velká galerie: Hledání a nalézání 
– retrospektivní výstava malířky Zdeny Stroba-
chové je doplněna objekty sochaře Václava Cigle-
ra. Vstupné 50/30 Kč.

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

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.
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program
Léto plné kouzelných zážitků a společných ra-
dostí s dětmi přeje Benjamin klub
AKCE 
18. – 22. 7. Sportovní příměstský tábor v Ben-
jamin klubu pro děti od 5 do 10 let
Zápisy do nových kurzů proběhnou 31. 8. 
od 10 do 12 hod. a od 16 do 18 hod. a 1. 9. 
od 10 do 12 hod.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Info: http://msbenjaminek.webnode.cz. 
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 
od 3–7 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 – 18.00 hod. 
BALANTES a PILATES pro maminky s hlídáním 
dětí, út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – 
út 18.00, čt 18.00.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

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

program
Úterý 12. 7. od 9.30: Malujeme na trička a taš-
ky – zdobení netradičním způsobem. Malé děti 
mohou využít hernu. Cena je 100 Kč včetně 
materiálu. Přihlašování a platba předem na mc-
domecek@praha.ymca.cz, nebo v MC Domeček 
do 8. 7.
Čtvrtek 21. 7. od 9.30: Malujeme na skleněný 
hrneček – Vstupné je 100 Kč za tvořící osobu 
včetně materiálu. Přihlašování a platba předem 
na mcdomecek@praha.ymca.cz, nebo v MC Do-
meček do 18. 7. Během prázdnin máme otevře-
no od 12. 7. do 11. 8. od 9.30 do 12.00 hod. 
Každé úterý a čtvrtek.
Od 15. 8. každý den probíhá příměstský tábo-
řík Sovičky BUBU pro děti od 2 do 8 let (první 
tři dny v němčině pro děti od 5 do 10 let). Přihlá-
šení: mcdomecek@praha.ymca.cz, více informací 
na webu a facebooku.
Co plánujeme od září?
Od 5. září každé pondělí můžete využít Ško-
ličku Sluníčko – hlídání dětí ve věku od 2,5 let. 
(přihlášení předem do 20. srpna).
Od 13. září každé úterý od 11 hod. cvičíme 
Pilates s Janou. Přihlášení předem do 6. 9.
Nově otvíráme další kurz angličtiny pro do-
spělé: konverzace – úterý od 18.45 do 19.45. 
Přihlášení předem do 31. 8.
Pokračuje angličtina pro děti:
út 14.15–15.00 pro děti 8–10 let; út 15.15–
16.00 pro děti 11–12 let; út 16.30–17.15 
pro děti 4–6 let; čt 16.00–16.45 pro děti 
6–7 let a angličtina pro středně pokročilé: út 
17.30–18.30

kcmt

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

program 
Prázdninový pořad bohoslužeb
Kostel sv. Františka – úterý a pátek od 18.00, 
neděle 8.00 a 20.00
Komunitní centrum Matky Terezy – středa 
18.00, neděle 9.30
POZOR ZMĚNA – od září v Komunitním centru 
MT ve čtvrtek mše svatá v 6.45, v 18.00 mše 
nebude.

Na podzim pro vás připravujeme:
Skupinové protahovací cvičení (2x týdně), pila-
tes s Janou Kopeckou úterý dopoledne, výuku 
náboženství ve skupině pro děti od 0 do 15 let, 
keramickou dílnu pro děti a dospělé s Janou Do-
mšovou, dívčí skautský oddíl „Sněhová vločka“, 
turisticko-sportovní oddíl pro kluky VOSA, klub 
deskových her pro děti, kurzy ALFA o základech 
křesťanství, manželské večery, taneční školu 
ASTRA, scrable klub (pro seniory) pro trénování 
paměti. 
Přejeme krásné a požehnané letní dny. 

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11
LETNÍ otevírací doba:
pondělí–čtvrtek 13.00–18.00 
(14.00–15.00 příklubový terén)

program
Téma: Prázdniny bez nudy
4. 7. – 7. 7. Zavřeno 
12.7. Setkání na klubu: Prázdniny bezpečně
14. 7. Koupačka v Hostivaři 
18. 7. – 21. 7. Zavřeno 
25. a 26. 7. Zavřeno – výjezd v rámci meziná-
rodní výměny
27. 7. – Odpoledne s Xboxem
Změna programu vyhrazena.

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

program
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bohosluž-
ba pro všechny generace. Odpolední bohoslužby 
a program pro děti se o prázdninách nekonají. 
LET's GO: Příměstský tábor s angličtinou a LE-
GEM pro děti od 9 do 13 let (cena 1 500 Kč). 
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Jumanji: letní dětský stanový tábor pro děti od 
10 do13 let (cena 2 000 Kč). POSLEDNÍ VOLNÁ 
MÍSTA!
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

YMKÁRIUM 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní 
program od 6 do 26 let
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
Letní otevírací doba klubu: 
Pondělí – středa 12.00 – 16.00 klub 
Pondělí – středa 16.00 – 17.00 venkovní aktivity
Čtvrtek 12.00 – 17.00 akce

Provozní doba terénního programu:
Pondělí – Středa 13.00 – 16.00 terén
Pondělí – Středa 16.00 – 18.00 streetklub
Čtvrtek 12.00 – 17.00 akce

Zařízení je zavřeno v týdnu od 15. 8. do 19. 8. 
V ostatní týdny zařízení funguje. 

program 
4. 7. výlet za minigolfem 
7. 7. koupačka v Podolí 
11. 7. výlet za discgolfem
14. 7. výlet za Grafi tti v JM 

18. 7. – 22. 7. Ymkárium kemp – výjezd
25. 7. Výlet s Evčou 
28. 7. Koupačka v Edenu
1. 8. turnaj v kuličkách a fotbálku 
4. 8. piknik v Central parku 
8. 8. na kolečkách po JM 
22. 8. koupačka v Podolí 
25. 8. sportovní odpoledne 
Změna programu vyhrazena.
Sledujte náš facebook NZDM YMCA PRAHA 
a Klub Ymkárium

Zkušebny Praha 
& klub Kantýna

Matúškova 831/1, 149 00  Praha 4, 
www.zkusebnypraha.cz
Tel.: 608 643 054, 777 854 848, 
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz; 
jarda@zkusebnypraha.cz

Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.

program
10. 6. – 10. 7. 2016, ME ve fotbale 2016: 
Přijďte fandit národnímu týmu na ME ve fotba-
le 2016 a zažijte jedinečnou atmosféru plného 
fandícího klubu! Promítáme na velkoplošném 
plátně v HD kvalitě všechny zápasy. Každý fa-
noušek, který přijde v dresu našeho národního 
týmu, má u nás 1 pivo zdarma! O přestávkách si 
s námi můžete zasoutěžit v různých znalostních 
i sportovních disciplínách. Vstup zdarma.
Připravujeme pro vás na září
15. 9. 2016, Ivan Hlas Trio, 20.00: Říká se, že 
Ivan Hlas je jediný český písničkář, který umí psát 
nejen o nešťastné, ale i o šťastné lásce. V Triu jej 
skutečně kongeniálně doprovázejí kytarista Norbi 
Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.  
Vstup 140/190 Kč.
16. 9. 2016, Southern Vision, 21.00: Southern 
Vision je hudební projekt, jehož cílem je obnovit 
undergroundovou kulturu tajných akcí na Jižním 
Městě.
17. 9. 2016, Iron Maiden revival, 20.00: Klasic-
ká rocková záležitost v podání brněnské reviva-
lovky. Vstup 100 Kč.
23. 9. 2016, SMACK + TCHAGUN + DJ NRMN 
+ DRYMAN, 21.00: Smack je český raper, DJ 
a producent. Jeho jedinečný nekompromisní styl 
jej v poslední době vynesl na vrchol české rapo-
vé scény. Vstup 150/200 Kč.
27. 9. 2016, Trautenberk + Five O'Clock Tea 
+ CTM, 20.00: Tanzmetalová parta z Klatov je 
v kurzu. Ve Zkušebnách Trautenberk podpoří 
známí pražští čajíčkáři Five O'Clock Tea a letos 
10. výročí slavící CTM! Bude to stát za to! Vstup 
100/150 Kč.

VÝSTAVA NA RADNICI

Výstava studentů 

Akademie umění 

a kultury pro seniory

Základní umělecká škola Jižní Město

29. 6. – 30. 8. 2016
Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.

Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.

Pá 8.00 – 14.00 hod.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Obrazy
V letních měsících budou ve foyer 

opatovské knihovny vystaveny obrazy 

výtvarnic Liběny Horákové (*1985) 

a Evy Dobnerové (*1978).

od 27. 6. do 26. 8. 2016
Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00 

– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

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 červenec/srpen 
1.–6. 7., 9.00–17.00: Letní kera-
mická dílna pro děti i dospělé. Cena: 

200/400 Kč/den. DDM JM, Šalounova.

1.–8. 7., 7.00–18.00: Branky-body-
-vteřiny. Letní příměstský tábor se spor-

tovní tematikou. Cena: 150/250/300 

Kč/den. DDM JM, Šalounova.

18.–22. 7., 7.00–18.00: Malý Velký 
turista. Letní příměstský tábor zamě-

řený na turistiku. Cena: 150/250/300 

Kč/den. DDM JM, Šalounova.

25.–29. 7., 7.00–18.00: Léto v Pra-
ze. Letní příměstský tábor s olympi-

ádou. Cena: 150/250/300 Kč/den. 

DDM JM, Šalounova.

25.–29. 7., 7.00–18.00: Letní vý-
tvarný plenér. Letní příměstský tábor. 

Cena: 150/250/300 Kč/den. DDM 

JM, Šalounova.

8.–12. 8., 7.00–18.00: Harry Potter 
a tajemná Praha. Letní příměstský 

tábor. Cena: 150/250/300 Kč/den. 

DDM JM, Šalounova.

15.–19. 8., 7.00–18.00: Cesta do 
pravěku. Letní příměstský tábor. 

Cena: 150/250/300 Kč/den. DDM 

JM, Šalounova.

22.–26. 8., 7.00–18.00: Prázdni-
ny nekončí. Letní příměstský tábor. 

Cena: 150/250/300 Kč/den. DDM 

JM, Šalounova.

Zápisy do kroužků na nový školní rok 

2016/17 začínají 1. 9. 2016 v 8.00 

hodin.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz

Aktuálně

Akrobaté a děti ovládli park před 

Chodovskou tvrzí
Přes rozmary počasí si děti svůj den před 

Chodovskou tvrzí maximálně užily. Tým 

KC Zahrada připravil odpoledne plné cir-

kusových disciplín, pohádek a zábavy. 

Děti se bavily u veselých pohádek, malo-

valy a vyráběly, netradičně zahradničily, 

trénovaly jemnou motoriku a prověřovaly 

své akrobatické dovednosti v různých cir-

kusových disciplínách. Park před Chodov-

skou tvrzí se proměnil v jedno chechtající 

se mraveniště dětí. Akrobaté na slackline 

se při exhibičním vystoupení nezalekli 

deště a předváděli nepochopitelné kous-

ky a inspirovali tak malé i velké k nadpo-

zemským výkonům. Žongléři vyhazovali 

do vzduchu možné i nemožné, hooperky 

roztáčely své obruče a děti zdolávaly chů-

zi na chůdách a nakonec samovolně spus-

tily polštářovou bitvu, která ani na progra-

mu nebyla. 

Na akci se podílely i další organizace z Již-

ního Města jako Kokoza, RC Babočka, MC 

Domeček nebo KC Matky Terezy. Ve spo-

lupráci tak vznikl bohatý program, který si 

užily nejen děti, ale i rodiče. 

Eliška Kofroňová, KC Zahrada

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 

Pražské plynárenské, a. s. 

Mobilní kancelář bude umístěna v  auto-

mobilu Fiat Ducato, označeném logem 

Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném 

na  veřejném parkovišti ulice Černocké-

ho (u komunitního centra matky Terezy). 

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci 

s dceřinou společností Pražská plynáren-

ská Servis distribuce, a. s., a ÚMČ Praha 

11 nabízí odběratelům zemního plynu no-

vou službu – tzv. „mobilní obchodní kan-

celář“, jejímž prostřednictvím si stávající 

i  potenciální zákazníci Pražské plynáren-

ské, a. s., mohou vyřídit záležitosti sou-

visející s odběrem zemního plynu bez ná-

vštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména ná-
sledující služby:
•  zahájení, převod a  ukončení odběru 

zemního plynu,

•  změny smluvního vztahu (způsobu pla-

cení, zasílací adresy, jména atd.), 

•  převzetí reklamace,

•  výměna, kontrola a  zaplombování 

plynoměru,

•  informace k otázkám, souvisejícím s do-

dávkami zemního plynu,

•  tiskopisy a informační brožury.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít 

i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Info na tel.: 267 175 174 a 267 175 202

www.ppas.cz

Mobilní kancelář bude umístěna v auto

Termíny přistavení:
22. 7. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.

26. 8. 2016 od 8.00 do 12.00 hod. 

30. 9. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.

4. 11. 2016 od 8.00 do 12.00 hod. 

9. 12. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.
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Cricket & Snail zavítají na Tvrz

7. července od 19 hodin 
Až z amerického Nashvillu přijedou Lucie 

a James Carlsonovi zahrát hudbu mno-

ha stylů. Jejich žánrový přesah zahrnuje 

klasiku, hudbu začátku 20. století a lido-

vou hudbu různých kultur, která přená-

ší posluchače na různá zajímavá místa. 

Na chvíli se tak můžete ocitnout ve fran-

couzské kavárně, na operní scéně, irské 

taneční zábavě nebo třeba na židovské 

svatbě. Toto duo vždy udivuje poslucha-

če výrazovostí své hry, svými vlastními 

skladbami a překvapující krásou zvuku 

houslí a akordeonu znějících dohromady. 

Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek 

a přijďte si poslechnout Cvrčka a Šneka!

ŠŤastná třináctka, která začíná dvanáctého na Jedenáctce

12. až 20. července od 20.00 hodin 
I  tak by se dal označit letošní třinác-

tý festival Tóny Chodovské tvrze, pro-

bíhající ve dnech 12. až 20. července 

vždy od 20.00 hodin. 

Návštěvníkům festivalu se letos před-

staví mj. komorní soubor Virtuosi 

Pragenses, pěvecká a herecká legen-

da Soňa Červená, barytonista Filip 

Bandžak, sopranistka Markéta Mát-

lová, proslulý slovenský orchestr Ci-

gánski diabli, herci Hana Maciuchová 

a Alfred Strejček, houslistka Julie Svě-

cená, špičkoví akordeonisté Ladislav 

Horák a Markéta Laštovičková a dal-

ší umělci. 

Novinkou letošních Tónů Chodovské 

tvrze je pak jejich doprovodný pro-

gram. Také v  něm se objeví hudební 

tělesa zvučných jmen: Spirituál kvin-

tet, Petr Kroutil Orchestra a vynikající 

vokální soubor Yellow Sisters.

Tak jako každý rok i  letos budou věr-

ní posluchači odměněni bonusovým 

programem. Každý návštěvník, který 

zakoupí vstupenky na  tři a  více roz-

dílných koncertů hlavního program 

festivalu, obdrží CD, popř. DVD Jaro-

slava Svěceného. Všechna CD a DVD 

je možné si nechat Mistrem podepsat 

během jednotlivých koncertních veče-

rů. Odměny si lze vyzvednout v  ote-

vírací době pokladny na  Chodovské 

tvrzi až do závěrečného koncertu 20. 

7. 2016. Více www.chodovskatvrz.cz 

v sekci Tóny Chodovské tvrze.

Hledání a nalézání 

29. 6. – 31. 7.
Unikátní retrospektivní výstava vý-

znamné české malířky Zdeny Stroba-

chové je ve  Velké galerii Chodovské 

tvrze doplněna objekty neméně zná-

mého sochaře Václava Ciglera.

Autorčina tvorba obsahuje fi gurál-

ní malbu, botanickou malbu – stej-

ně jako motivy hmyzu, ptáků a  zví-

řat. Rozsáhlá kolekce jejich pracovních 

kreseb a barevných skic z  šedesá-

tých let je zastoupena v  prestiž-

ní sbírce v  X e Corning Museum of 

Glass v  USA. Sklo a  malířské práce 

na  papíře můžeme zase obdivovat 

ve  sbírkách v  Lichtenštejnsku, Umě-

leckoprůmyslovém muzeu v  Praze, 

v Muzeu Kampa a v řadě soukromých 

domácích a zahraničních sbírek.

Rozhodující pro Zdenu Strobachovou 

bylo studium na VŠUP v Praze (1951–

1957) u  profesora Josefa Kaplického 

v Ateliéru skla. Zde započaly její přátel-

ské a umělecké kontakty s Adrienou Ši-

motovou, Jiřím Johnem a s budoucím 

manželem Václavem Ciglerem. Studi-

um autorka završila barevnou vitráží 

na výstavě EXPO ´58 v Bruselu.

Květinové 

království
Pokud procházíte Konstantinovou ulicí 

nedaleko Centrálního parku, nemůžete 

přehlédnout balkon paní Marušky Ko-

řenkové. Záplava truhlíků a závěsných 

misek plných barev je nepřehlédnutel-

ná. Pro sousedy je něco jako květino-

vý barometr. Hned jak se na jaře obje-

ví květiny u ní na balkoně, je to impuls 

pro ostatní. Moc pěkně se paní Maruš-

ka stará i  o  předzahrádku bytového 

domu, která je, jak říká, jejím květino-

vým královstvím.

Léto

29. 6. – 31. 7. 
Výstava maleb a  grafi ky Petra Fialy 

v  Malé galerii inspirovaná tvorbou sta-

rých evropských mistrů. Technika i téma-

ta jeho děl jsou tradiční, zajímá ho kla-

sické krajinářství, fascinují ho květinová 

zátiší a květy samotné, v  jejich tvarech 

vidí zpodobnění symbolu života.

Grafi k a malíř Petr Fiala pochází z Čes-

kých Budějovic, narodil se roku 1969. 

Po  dokončení studia na AVU v  Praze 

roku 2002 zde nastoupil jako pedagog 

a  dosud na  pražské Akademii pracuje 

jako odborný asistent grafi ckých dílen. 

Pozvánky do Chodovské tvrze

  jubilea na Chodovské tvrzi  

Rubínovou svatbu, tj. 40 let 

manželství oslaví manželé Eva a Jiří 

Skohoutilovi 31. 7. 2016. 

Gratulujeme a přejeme za redakci 

časopisu spoustu dalších spokojených 

let. 

V květnu oslavila sté narozeniny 

paní Jana Mehrleová, která žije 

v DS K Milíčovu.
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Přestavba radnice v roce 
1996 a jiné
Roku 1996 se upravoval skromný objekt, 

kterému v Praze 11 říkáme radnice. Ne-

stačil už tehdy. Zároveň byla snaha vyjít 

vstříc občanům při orientaci a  usnadnit 

jim vyřizování jejich záležitostí. Zkrát-

ka, byl to čas, kdy na obecních úřadech 

vznikaly informační kanceláře a městská 

část Praha 11 nezůstala stranou. V rám-

ci rekonstrukce radnice v  Ocelíkově uli-

ci vznikla první informační kancelář. Je 

funkční stále, hned vedle vrátnice. Praco-

valo se na ní i na ostatních úpravách přes 

léto, otevřena byla poslední zářijový den. 

A od té doby se tam dveře a telefony ne-

trhnou po celých dvacet roků. 

Připravoval se také veřejný informační 

systém. Radnice sice na přelomu června 

a  července neuspěla u  Dopravního pod-

niku, aby ve služebnách dozorčích ve čty-

řech stanicích metra na  trase C byl po-

čítačový systém s  informacemi o  naší 

městské části. Úřad, tehdy se mu ješ-

tě říkalo Místní úřad, ale ve  spolupráci 

s  vybranou fi rmou zahájil na  území Pra-

hy 11 přípravu na Jednotný městský in-

formačně orientační systém, říkalo se mu 

MIOS. V první fázi byly instalovány nové 

mapové plány u  výstupů ze stanic met-

ra a  na  jiných frekventovaných místech. 

Na nich byly vyznačeny obecně důležité 

místní cíle. Že je to samozřejmost? Ano, 

od té doby. 

Uskutečňovaly se věci velké, prezi-

dent, byl to tehdy Václav Havel, vyhlásil 

na  podzim první volby do  Senátu, nové 

a  tehdy diskutované složky Parlamentu, 

ale čas se musel najít i na ty drobné. Rada 

Prahy 11 dne 16. července projednala po-

jmenování dosud bezejmenné komunika-

ce v Hájích od křižovatky ulic Otická a Ex-

nárova směrem k  rybníku Vrah. Navržen 

byl název Ke  Cvičišti, protože ulice sku-

tečně směřuje ke cvičišti psů. Rada praž-

ského zastupitelstva v srpnu tento název 

schválila.

Jiří Bartoň

Na konci pěší zóny v Hájích v létě 1996. 

Foto: Jiří Bartoň. 

Klidné zákoutí v Hájích v létě 1996. 

Foto: Jiří Bartoň.

Život na Jižním Městě

Chodovský tuplák poprvé
V sobotu 21. května 2016 se uskutečnil 

nultý ročník soutěže Chodovský tuplák, 

pořádané Sborem dobrovolných hasičů 

Praha 11-Chodov. Akce spočívala ve vý-

běhu jednotlivců do  19. patra bývalého 

hotelu Opatov. Budova je nyní nevyuží-

vaná a již v minulosti posloužila chodov-

ským dobrovolným hasičům k nácviku zá-

sahové činnosti ve výškových budovách. 

Odtud vzešla myšlenka umožnit výcvik 

formou soutěže i hasičům z dalších jed-

notek. Detailní přípravu soutěže a funkci 

hlavního rozhodčího si vzal za své stroj-

ník jednotky Martin Petržela. Nad akcí 

převzal záštitu starosta Městské části 

Praha 11 pan Jiří Štyler.

Start probíhal ve  foyer budovy. Kaž-

dý závodník se vybavil kompletním zá-

sahovým oděvem, včetně rukavic, ne-

aktivním dýchacím přístrojem s  plnou 

lahví a  především velkou hasičskou se-

kerou – tuplákem. Pak na pokyn rozhod-

čích proběhl optickou časomírou a  skrz 

nouzový východ na  schodiště chráněné 

únikové cesty výškového hotelu. Disci-

plína končila stisknutím tlačítka na  vr-

cholu schodiště v 19. patře. Pro případ 

jakýchkoli problémů byli na schodišti roz-

místěni pořadatelé a v cíli čekala dvojice 

hasičů-zdravotníků.

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 závod-

níků, jednak z pořadatelského sboru Pra-

ha 11-Chodov a dále ze sborů Praha-Ne-

bušice, Praha-Újezd, Velenice a Uhlířské 

Janovice. Mezi závodníky se přihlásil také 

zastupitel městské části Praha 11 pan 

Petr Sýkora a  největším překvapením 

byla účast moderátorky TV Nova Karly 

Mráčkové, která se stala jednou ze dvou 

ženských účastnic soutěže. Druhou že-

nou ve startovním poli byla členka SDH 

Praha 11 Aneta Vitásková, která se letos 

již úspěšně zúčastnila soutěže Letňan-

ský železňák. Pro veřejnost byla připrave-

na ukázka techniky JSDH Praha 11 před 

budovou hotelu, pro děti byly lákadlem 

hasičské omalovánky a stříkání džberov-

kou. Celá akce proběhla ve velmi přátel-

ské atmosféře a pořadatelům přálo i po-

časí. Jak už je uvedeno v úvodu, soutěž 

byla opatrně označena jako nultý ročník, 

jednalo se tedy o  jakousi generálku pro 

ročníky další. Pak nezbývá než konstato-

vat, že to byla generálka úspěšná a pořa-

datelé už teď začínají plánovat, čím obo-

hatit příští ročník.

SDH Praha 11-Chodov
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Florbalový Chodov nabírá nové členy, přidejte se k mistrům!
Velký rok letos prožívá chodovský fl or-

balový klub. V rámci roku 2016 slaví 25. 

výročí svého založení a nadělil si ten nej-

lepší dárek. Muži se totiž na  konci dub-

na stali poprvé v  historii fl orbalovými 

mistry, když v  O2 Aréně před více než 

12 000 diváky zdolali Vítkovice a naváza-

li tak na své kolegyně, které svůj první ti-

tul získaly v minulém roce a letos skončily 

stříbrné. Sečteno podtrženo – Chodov je 

aktuálně nejúspěšnějším fl orbalovým klu-

bem v České republice!

A  i  vy můžete být jeho součástí, neboť 

na  Chodově probíhá celoroční nábor no-

vých členů především do nejmladších ka-

tegorií a  právě nyní je ideální možnost 

naskočit do  chodovského rychlíku. „Pri-

márně samozřejmě nabíráme kluky a hol-

ky do našich přípravek a  elévů, což jsou 

děti už od 6 let. Rozhodně však nechceme 

nikomu bránit v možnosti sportovat, tak-

že může přijít každý, kdo má chuť sporto-

vat až do věku nějakých 15 let,“ říká jeden 

z šéftrenérů mládeže Ondřej Neuman.

A  jak takový nábor do  elitního fl orbalo-

vého týmu probíhá? „Stačí zavolat mně 

nebo přímo trenérovi konkrétní kategorie 

a domluvit si termín prvního tréninku. Pak 

už stačí na smluvený termín přijít a vše si 

u nás vyzkoušet. Mladí zájemci o fl orbal 

potřebují do  začátku pouze trenky, trič-

ko a obuv do haly, všechno ostatní jsme 

schopni zapůjčit. Drtivá většina mládež-

nických tréninků probíhá v nové hale Je-

denáctka VS, takže děti a rodiče nemusí 

nikam složitě cestovat,“ vysvětluje opět 

Ondřej Neuman. Přijďte si vyzkoušet je-

den z  nejprogresivnějších sportů u  nás 

a staňte se členem nejúspěšnějšího fl or-

balového klubu současnosti!

Velký úspěch mažoretek SympA 

na Mistrovství ČR
V posledních květnových dnech se v Hrad-

ci Králové uskutečnilo fi nále Mistrovství 

České republiky mažoretek. Pražský tým 

mažoretek SympA trénující na ZŠ Pošep-

ného náměstí na  něm získal řadu me-

dailových ocenění – celkem děvčata vy-

bojovala 4 tituly mistryň ČR a 3 tituly II. 

vicemistryň ČR. Bohužel 3x jim umístění 

„na bedně“ těsně uniklo a získaly pomysl-

nou bramborovou medaili. Na mistrovství 

Evropy, resp. mistrovství světa postupují 

celkem ve 12 kategoriích. Držme jim pal-

ce, ať se jim tam podaří – stejně jako loni 

– dobře reprezentovat Českou republiku.

Úspěch na Mistrovství světa ve stolním 

tenise středních škol
Nedávno jsme vás v  Klíči informovali 

o  mimořádném úspěchu stolních tenis-

tů z Gymnázia Opatov, o postupu na MS 

v Izraeli – Eliatu. Jsme velmi rádi, že naši 

studenti v  soutěži rozhodně nezklamali. 

Předvedli se ve velmi dobré formě a ne-

přehlédnutelně reprezentovali školu, Již-

ní Město, Prahu i celou Českou republiku.

Družstvo (David Průša, Matěj Fausek, 

Petr Marat a  Josef Chalupa) vybojova-

lo 10. místo. Startovalo celkem 17 stá-

tů a v základní skupině porazili Češi An-

glii, prohráli s Polskem a Belgií. V dalších 

zápasech o  9. až 12. místo porazili Ir-

sko a těsně prohráli se silným Tureckem. 

V soutěži jednotlivců se jeden z nejmlad-

ších účastníků David Průša probojoval 

mezi 30 nejlepších hráčů světa a v sou-

těži čtyřher smíšených národů dokonce 

Matěj Fausek s čínským spoluhráčem vy-

bojovali 1. místo. Mistrovství se konalo 

v  dubnu a  celá česká výprava byla uby-

tována v přepychovém čtyřhvězdičkovém 

CLUB Hotelu ELIAT. Pořadatelé MS se 

o všechny účastníky skvěle starali. Ve vol-

ném dni pro nás uspořádali výlet do pouš-

tě, kde jsme viděli mnoho neuvěřitelných 

věcí (doly krále Šalamouna nebo dílny, 

kde se vyráběla měď už tisíc let před na-

ším letopočtem). Přímo v Eliatu jsme pak 

navštívili obrovská mořská akvária. Velký 

dík Gymnázia Opatov za fi nanční podpo-

ru patří společnosti ČEPS, a. s. Dále není 

bez zajímavosti, že většinou jsou hráči 

odchovanci klubu stolního tenisu TTC ELI-

ZZA, která sídlí na Jižním Městě.

Našim úspěšným hráčům děkujeme 

a přejeme jim hodně dalších sportovních 

úspěchů.

Za pedagogický sbor Gymnázia Opatov

 Radomír Novák (vedoucí úspěšného 

mužstva) a Věra Dittrichová

Zleva Matěj Fausek, Petr Marat, David Průša, 

Josef Chalupa a Radek Novák

S družstvem Izraele (v modrém). 

Naši hráči zleva (v červeném): Josef Chalupa, 

Matěj Fausek, David Průša, Petr Marat

Info: www.fl orbalchodov.cz
Případně se můžete obrátit přímo na šéf-

trenéra mládeže Ondřeje Neumana na 

e-mail ondrej.neuman@fl orbalchodov.cz 

nebo na tel.: 777 968 759.

orbalchoddo



26 Názory zastupitelů

Jeden hot a druhý čehý… 

a takhle to na radnici bude zřejmě fungovat další dva roky 
HPP 11 tvrdí: „Odvoláním Kosa přesta-

la koalice existovat.“ ANO a TOP 09 tvr-

dí: „Odvolali jsme pouze jednoho intriká-

na a jednu neschopnou radní, nahraďte je 

někým kompetentním a koalice může fun-

govat dál.“ Ano, na této svérázné platfor-

mě je nyní postavena politika bývalé koali-

ce. A přesně tak i  vypadá současné řízení 

městské části Praha 11. Nikdo nic neroz-

hodne, problémy se neřeší, rozvoj obce 

se odkládá na neurčito. Evidentně na úkor 

občanů Jižního Města! Ptáte se, proč se 

členové bývalé koalice nemohou mezi se-

bou domluvit? Známe odpověď. Překážkou 

jsou totiž osobní ambice mocichtivého za-

stupitele Kosa, který neunesl své odvolá-

ní pro neschopnost a  nekompetentnost 

a  který vidí svoje odvolání jako ohrožení 

své kandidatury do  senátu! A  tak vedení 

HPP 11 podmiňuje znovuzvolením Kosa 

pokračování současné koalice. Nadřazu-

je tak zájmy všehoschopného jedince nad 

všeobecně známou politikou HPP 11 ab-

solutní negace jakékoliv výstavby na JM. Je 

tedy zřejmé, že HPP 11 nikdy nešlo o vše-

obecné blaho obyvatel, ale o své individu-

ální zájmy. A co bude dále? Nikdo nic neroz-

hodne, problémy se nebudou řešit a rozvoj 

obce se odkládá opět na neurčito.

V Praze dne 5. 6. 2016, klub JM-ND 

Proč jsme podpořili odvolání radní Šárky Zdeňkové
Během zasedání zastupitelstva Prahy 11 

dne 19. května 2016 jsme se přidali k ná-

vrhu opozice na odvolání Šárky Zdeňko-

vé (Hnutí pro Prahu 11) z pozice uvolněné 

radní pro životní prostředí a dopravu. Dů-

vodů pro odvolání paní Zdeňkové z rady 

bylo dle našeho názoru opravdu mnoho, 

mj. neschopnost či neochota řešit hlav-

ní problémy své gesce – např. nedostatek 

parkovacích míst pro jihoměstské občany 

či odvedení tranzitní kamionové dopravy 

mimo Prahu 11 – přes zneužívání pozice 

radní pro prosazování svého vlastního pod-

nětu na odvolání ředitelky MŠ Blatenská až 

po cenzuru a manipulaci s materiály v rad-

ničním měsíčníku Klíč. Poslední kapkou bylo 

hlasování během výše zmíněného zasedá-

ní zastupitelstva, kdy radní Zdeňková od-

povědná za dopravu nepodpořila usnesení 

zastupitelstva, kterým se současné vede-

ní Prahy 11 přidalo k jednoznačné podpoře 

dostavby Pražského okruhu v trase 511. 

Odmítnutí podpory této jediné reálné stav-

by, která by Praze 11 odlehčila o tisíce prů-

jezdů kamionů denně, ukazuje na napros-

tou nekompetentnost paní Zdeňkové.

Zastupitelský klub TOP 09

Kdo chce, najde cestu, kdo nechce, hledá výmluvu
Na Jižním Městě bydlím 30 let. Vychoval 

jsem zde 4 děti a  Jižní Město se stalo 

opravdu mým domovem. Proto mě ne-

může nechat chladným stávající dopravní 

situace. Doprava na JM za ta léta oprav-

du zhoustla. Osobní automobily patří 

k našemu životu, ale mně se jedná o ka-

miony, které přes Jižní Město, Spořilov 

nebo Uhříněves jezdí po tisících a snižu-

jí kvalitu našeho života ve městě. Nejde 

jen o hluk nebo prach, ale i o časté do-

pravní zácpy a  nehody, které kamiony 

způsobí. Přitom je tato nepříjemnost ře-

šitelná. Dokončeme Pražský okruh 511 

a  všem se nám uleví. Neříkám, že sem 

přestanou vjíždět kamiony, ale ty, které 

do Prahy vjíždět nemusí, sem prostě ne-

pojedou. To je fakt, který nemůže zpo-

chybnit vůbec nikdo. Řešení SOKP 511 

jsem nevymyslel já, ale chytří lidé už před 

23 lety. No a koukněte, kde jsme dnes. 

Přestože byla zpracována dokumenta-

ce EIA a  vydáno stanovisko, přestože 

územní rozhodnutí bylo vydáno už v  r. 

2008, přesto se nic neděje. A  tak jsem 

se rozhodl, že upozorním na  tento pro-

blém. Začal jsem s  podpisovými akce-

mi na dostavbu SOKP. Byl jsem mnoho-

krát mezi obyčejnými lidmi, kterých se 

to nejvíce dotýká, ať už na  JM, Spořilo-

vě či Uhříněvsi. Všichni si dostavbu okru-

hu přejí a  já jsem nasbíral již cca 2500 

podpisů, které to potvrzují. Lidé mě hro-

madně podporují. Přidaly se ke mně ini-

ciativy ze Spořilova a  postupně se na-

balovalo více a  více lidí. To mě utvrdilo 

v přesvědčení, že jdu správným směrem. 

V  průběhu června odnesu osobně panu 

premiéru Sobotkovi dopis podepsaný tě-

mito lidmi a za všechny ho vyzvu k tomu, 

aby situaci vláda ČR řešila jako prioritní 

a okruh kolem Prahy se konečně dosta-

věl. O to smutnější je fakt, že vedení HPP 

11 v čele se starostou Štylerem a zod-

povědnou radní za dopravu (dnes již od-

volanou) Šárkou Zdeňkovou nepodpořilo 

na  zastupitelstvu MČ Prahy 11 dostav-

bu okruhu. Ukázali tak, že jim vůbec ne-

jde o zájem občanů JM, ale pouze o svůj 

vlastní. Naštěstí bylo HPP 11 přehlaso-

váno všemi ostatními stranami. Chápu, 

že odtržení JM od Prahy je pro ně důle-

žitějším tématem. Chci poděkovat všem, 

kteří mi s  iniciativou za dostavbu SOKP 

pomohli. Krásný den bez dopravních 

zácp, kouře, hluku a nehod přeje 

Petr Sýkora, JM-ND

Jako kůl v plotě
Politická kultura v Praze 11 opět našla své 

nové dno. Dlouho se zdálo, že níže než 

do sklepa klesnout nelze. Čelní představi-

telé HPP 11 nás svým chováním seznámili 

s faktem, že pod suterénem se nalézá ješ-

tě jímka. Napřed své potencionální koaliční 

partnery (ANO a TOP 09) nazývají hanlivý-

mi jmény a přičítají jim vlastnosti, že by jim 

nikdo ruku nepodal. Následně je však nevá-

hají požádat o koalici. Tito se pochopitelně 

zdráhají opět do  koalice s  takovým part-

nerem vstoupit, neboť si koalici s HPP 11 

užívali již přes rok. HPP 11 však neváhá 

přitvrdit. Vyděračským tónem vydá pro-

hlášení klubu zastupitelů HPP 11 pode-

psané samotným starostou Štylerem, že 

jestli ANO nepřistoupí na koalici s HPP 11 

za  jimi stanovených podmínek do  31. 5. 

2016, členové rady za HPP 11 odstoupí 

z  funkce. ANO se zastrašit pochopitelně 

nenechalo a  pro HPP 11 nastala trapná 

situace. Představitelé HPP 11 opětovně 

lhali a ze lži, jak už je u nich dobrým zvy-

kem, se sami usvědčili. Starosta pocho-

pitelně z funkce neodstoupil a k jemu po-

depsanému prohlášení, na  němž ještě 

nezaschl inkoust, se nezná. HPP 11 se 

stává pověstným kůlem v  plotě, se kte-

rým nikdo normálně uvažující nechce mít 

nic společného. Přitom i v HPP 11 je větši-

na slušných zastupitelů. Bohužel HPP 11 

funguje spíše jako sekta než standardní 

politické hnutí či strana. Vůdci této sekty 

vyžadují od  svých oveček bezpodmíneč-

nou poslušnost a  nepřipouští jakoukoliv 

kritiku či pochybnosti o svém jednání. Řa-

doví zatupitelé HPP 11 mezi čtyřma oči-

ma připouští pochybnosti o svých čelních 

představitelích, ale projevit tento svůj ná-

zor na zastupitelstvu se bojí. Čekal by je 

totiž osud jako u svého času nejoblíbeněj-

ší osobnosti HPP 11 paní Radky Souku-

pové. Ta byla pro své názory exemplárně 

vyobcována „z církve“ a byla na ni veřejně 

uvržena klatba. Heslo „kdo nejde s námi, 

jde proti nám“ je v HPP 11 zákonem. Pak 

se bohužel nelze divit, kam až to slavné 

HPP 11 za  necelé dva roky vládnutí do-

táhlo. Dva jeho radní byli pro neschopnost 

a  jejich negativní charakterové vlastnosti 

zastupitelstvem odvoláni (pan  Kos, paní 

Zdeňková) a s HPP 11 nikdo nechce uza-

vřít novou koalici. Starosta Štyler již nemá 

na úřadě MČ žádnou autoritu a úředníci se 

vsází o to, jestli starosta sám v této ne-

udržitelné situaci odstoupí, či ho zastupi-

telstvo potupně odvolá z funkce. Bohužel 

varianta odvolání člena rady – a to samot-

ného pana starosty – je opět aktuální.

Petr Hrabal, DiS., klub ČSSD
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Prohlášení PhDr. Zdeňkové k odvolání z funkce radní 
Milí voliči, milí kolegové, mé odvolání 

z funkce radní pro životní prostředí a do-

pravu na  Zastupitelstvu MČ (ZMČ) dne 

19. 5. 2016 podpořili radní za ANO 2011 

a TOP 09 společně s opozicí D. Mlejnské-

ho jako další účelový krok k likvidaci Hnu-

tí pro Prahu 11. A  to z  naprosto stej-

ného důvodu jako bylo odvolání kolegy 

Ing. Kose (HPP 11) na ZMČ 17. 3. 2016. 

Na  Radě MČ jsem soustavně upozorňo-

vala na  porušování volebních programů 

ANO 2011 a TOP 09, porušování Progra-

mového prohlášení Rady. Zjevně se ANO 

a TOP 09 spojují s opozicí, prosazují ne-

žádoucí výstavbu proti vůli obyvatel, pod-

porují trafi ky, nevýhodné nájemní vztahy 

pro městskou část a další nepravosti, kte-

ré jsem jako občan i  jako radní vždy kri-

tizovala. Překážím stejně jako kolega 

Ing. Kos, je to jenom další krok, který mají 

TOP 09 + ANO 2011 + opozice připrave-

né k převzetí moci na Praze 11. Složení 

Rady MČ Praha 11 je zjevně pro Hnutí pro 

Prahu 11 po odvolání dvou radních ještě 

více nevýhodné než po  jejím ustanovení 

a  nerespektuje výsledky voleb z  listopa-

du 2014, kde Hnutí pro Prahu 11 získalo 

33% vítězství. Mrzí mě, že jsme nezvlád-

li pracovat s důvěrou voličů tak, jak naše 

volební výsledky předpokládaly. Na  ten-

to fakt navazuje nereálná možnost pro-

sadit cokoliv z programu Hnutí pro Prahu 

11, který jsme slíbili voličům a který jsem 

alespoň já osobně vždy jménem zastupi-

telského klubu HPP 11 v Radě MČ prosa-

zovala. Upřímně je mi líto dobré a rozděla-

né práce, kterou jsem ve své kompetenci 

za rok a půl stihla, je mi líto skvělých kole-

gů v odboru životního prostředí i nových 

kolegů v oddělení dopravy, které tímto za-

nechávám bez naší dobré spolupráce. Zů-

staly po mně k řešení rozpracované zále-

žitosti, u mnohých jsou aktuální termíny, 

je potřeba rozhodnutí, materiály, schůzky, 

je potřeba práce. Zastavil se čas u desítek 

problematik v životním prostředí i dopra-

vě na úrovni vedení MČ. Bohužel po mém 

odvolání odcházejí klíčoví lidé z  odboru 

mé bývalé kompetence. Občané/BD/SVJ 

ze všech lokalit JM mi stále volají a píší, 

již nemohu pomoci. Z  politického hledis-

ka bylo mé odvolání velká zábava, prý byl 

i ohňostroj. Z hlediska věcného jde o ne-

zodpovědný krok, kdy těm, kdo odvolali, 

nejde o Jižní Město ani náhodou. A lidé to 

vidí. Děkuji všem, kteří zůstali sami sebou, 

za spolupráci. Nebudu loutkovou radní.

PhDr. Šárka Zdeňková,

zastupitelka za Hnutí pro Prahu 11

a klub HPP 11

HPP 11 požaduje urychlenou dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy plně 

v souladu se stanoviskem ministra životního prostředí Mgr. Brabce
HPP 11 požadovalo urychlené dokonče-

ní Silničního okruhu kolem Prahy na květ-

novém i červnovém zastupitelstvu podle 

aktuální legislativy. Sám jsem takový ná-

vrh na květnovém zastupitelstvu jménem 

klubu HPP 11 předkládal, více na http://

hpp11.cz/. Cílem je, aby tranzitní doprava 

včetně kamionů co nejdříve nejezdila přes 

Jižní Město, ale přes jihovýchodní část Sil-

ničního okruhu. Bohužel tento náš návrh 

vyjadřující zájem občanů Jižního Města 

nebyl Zastupitelstvem Prahy 11 schválen 

a  místo toho byl schválen kontroverzní 

návrh Ing. Urbánka z TOP 09, který zužuje 

možnosti výstavby Silničního okruhu ko-

lem Prahy na variantu č. 511 z konce mi-

nulého století. Tato varianta v současném 

stavu rozpracovanosti neodpovídá aktu-

álním potřebám EIA, a proto jsme poža-

dovali zpracování aktuální EIA (39/2015 

Sb). Jsme rádi, že nově ministr životního 

prostředí po diskusích s orgány EU začal 

též prosazovat postup navržený HPP 11 

na  zastupitelstvech Prahy 11. Podle na-

šeho přesvědčení je postup podle obec-

ného zákona EIA méně rizikový, a  proto 

výsledně rychlejší než postup podle dříve 

zamýšleného speciálního zákona EIA.

Je odstrašující, s jakým ohromujícím popu-

lismem ohledně dostavby Silničního okru-

hu Prahy se lze setkat u bývalých politiků 

ODS (Ing. Urbánek, Mgr. Mlejnský,…), kteří 

měli doposud 25 let na dostavbu okruhu 

a připraveno není skoro nic. Jen neaktuál-

ní 15 let stará EIA s pozastaveným územ-

ním řízením, které též neodpovídá aktuál-

ní legislativě, a proto v právním státu není 

dnes realizovatelná. Okruh by mohl již dáv-

no stát, kdyby politici místo řečnění o okru-

hu podpořili jeho odbornou přípravu.

HPP 11 žádá, aby Silniční okruh kolem Pra-

hy v jihovýchodní části byl zařazen do pri-

orit Ministerstva dopravy a  Ministerstva 

životního prostředí. Nechápeme, proč 

v  České republice nejsme schopni rychle 

zpracovat EIA, když to dokáže dostatečně 

rychle celá Evropa. V případu skutečného 

zájmu vlády je EIA realizovatelná během 

půl roku.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., 

Komise pro strategické územní 

plánování a Výbor pro územní rozvoj 

a životní prostředí Prahy 11, 

zastupitel za HPP 11

Prospívá průjezd deseti tisíc kamionů denně po D1 zdraví občanů, nebo ne?
Přerušením výstavby Pražského okruhu 

v jihovýchodním segmentu, tj. po zaústě-

ní stavby 512 od Jesenice do D1 cca na 

10. km, vznikla potřeba radiálního propo-

jení mezi Pražským a Městským okruhem. 

Toto radiální propojení je vedeno po  D1 

přes Prahu 11, dále pak přes Spořilov 

na Městský okruh a po Štěrboholské radi-

ále na již hotový úsek Pražského okruhu, 

tj. stavbu 510 u Běchovic. Každý motoris-

ta uživatel vidí nesmyslnost tohoto provi-

zorního řešení, kdy je tranzitní kamionová 

doprava zatahovaná k centru a na Kače-

rově u sjezdu z Jižní spojky jde o vzdále-

nost 5 km od Václavského náměstí. Právě 

stavba 511 je předmětem sporu a chybí 

k dokončení okruhu na jihovýchodě Prahy. 

V  současnosti, kdy soud v  únoru zamítl 

žalobu na vyškrtnutí částí Pražského okru-

hu ze zásad územního plánu a předseda 

vlády ČR v  květnu zařadil stavbu 511 

do vybraného souboru 11 dopravních sta-

veb, opravdu záleží, aby tak velká měst-

ská část jako Praha 11 měla pozitivní sta-

novisko. Zmíněný soubor staveb bude dle 

slibu premiéra opětovně projednáván dle 

novely zákona o  posuzování vlivu na  ži-

votní prostředí, tzv. EIA ve zkráceném re-

žimu, a  ne tudíž celé desetiletí. Odpůrci 

511 totiž jedním dechem tvrdí, že „nemů-

žeme žádné jiné městské části vnucovat 

dálnici na  jejich území“, ale místo stavby 

511 prosazují zmíněnou „rozumnou“ va-

riantu, umístěnou zase na  území jiných, 

vzdálenějších obcí ve Středočeském kraji, 

samozřejmě bez předložení souhlasu do-

tčených obcí. Rovněž tvrzení, že zprovoz-

něním 511 se např. v Běchovicích navýší 

intenzita dopravy, je liché, neboť tam ne-

přijede jediný kamion navíc, pouze přije-

dou jinudy, a to navíc po poloviční trase.

Tento negativní postoj mnohých zastupi-

telů, především za  Hnutí pro Prahu 11, 

vychází z toho, že jako HPP 11 se podí-

leli na politickém subjektu SNOP (Sdruže-

ní nezávislých občanů Prahy kandidujících 

do  ZHMP), jehož zájmy upřednostnili. 

Zhodnocení uvedeného jednání nechť po-

soudí sami voliči. Mají k  tomu objektiv-

ní důkaz v podobě videozáznamu ze za-

sedání zastupitelstva dne 19. 5. 2016 

přístupného na  webových stránkách 

městské části. Na  tomto zasedání za-

stupitelstva bylo po tuhém boji, ne vždy 

čestně vedeném, pouze nejtěsnější vět-

šinou 23 hlasů schváleno usnesení (před-

ložené autorem tohoto příspěvku), pod-

porující dostavbu okruhu – stavbu 511.

Ing. Stanislav Urbánek, CSc.

radní za TOP 09

Příspěvky zastupitelů pokračují na str. 28>>>
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Inzerce

Životní prostředí a dopravní okruh v jihovýchodní části Prahy 
Podle novely zák. č. 100/2001 Sb., o po-

suzování vlivů na  životní prostředí (EIA) 

je účelem posuzování vlivů na životní pro-

středí (ž. p.) získání „objektivního odbor-

ného podkladu“ pro vydání rozhodnutí 

a přispět tak k udržitelnému rozvoji spo-

lečnosti. Stanovisko EIA je nyní závazné, 

což je zásadní rozdíl v zákoně po jeho no-

vele. Záměr stavby pražského okruhu, 

stavba 511, úsek propojující dálnici D1 

a  hradeckou D11 a  mladoboleslavskou 

D10 (R10), vznikl před více než 15 lety 

a dosud nebyl realizován. Odkazováno je 

na administrativní průtahy, ale problém je 

v tom, že stavba má velké dopady na ži-

votní prostředí (znečištění ovzduší, hluko-

vá zátěž). Veřejnost i místní samosprávy 

se naučily používat legálních prostředků 

na ochranu ž. p. EIA k 511 vychází ze sta-

vu dopravy v  době zpracování, z  údajů 

z konce minulého století, stanovisko není 

v souladu se zákonem po novele. Nezo-

hledňuje tak nárůst dopravního zatížení 

v okolí stavby, neobsahuje posouzení va-

riant okruhu. V současné době vláda, mi-

nisterstva životního prostředí, dopravy 

a pro místní rozvoj vyjednávají na půdě 

Evropské komise postup pro ověřování 

starých stanovisek EIA. Ve  hře je i  tzv. 

„výjimka“. Praxe je taková, že předpisy se 

přizpůsobují stavbě místo toho, aby se 

stavba realizovala s platnou legislativou. 

Zastupitelstvu předložený návrh usnese-

ní ke stavbě 511 dne 19. 5. 2016 neob-

sahoval žádné konkrétní údaje, jak by se 

na takovou stavbu patřilo. Špíny jsme se 

zbavili tím, že jsme ji vysypali na dvorek 

někoho jiného. Tento „salámový“ postup 

je třeba odmítnout. Radní Šárka Zdeňko-

vá byla za svůj názor potrestána účelo-

vým odvoláním. Požadovala urychlené 

vyřešení okruhu v souladu se zákonnými 

podklady, tj. včetně stavby 511, v soula-

du se stanoviskem HPP 11. MČ Praha 

11 nepřísluší rozhodovat na území jiných 

MČ. Je otázkou, zda předkladatel návrhu 

radní Ing. S. Urbánek (TOP 09) nepřekro-

čil usnesením o  stavbě 511 kompeten-

ce MČ P11. Pokud je odvolaným radním 

za HPP 11 Š. Zdeňkové a L. Kosovi vy-

týkána „nekompetentnost“ za  rozpočet 

a údržbu zeleně, jedná se o účelovou zá-

minku. Rozhoduje a  odpovědnost nese 

rada, tj. i  radní za  TOP 09 i  ANO, kteří 

činnost radních za HPP 11 zpochybňují. 

Za komisi životního prostředí konstatuji, 

že jednání s  paní radní Zdeňkovou bylo 

vždy věcné a korektní. Činnost komise je 

patrná ze zápisů na internetových strán-

kách MČ P11. 

RNDr. Kateřina Zelenková, 

zastupitelka MČ Praha 11 za HPP 11, 

předsedkyně komise pro životní prostředí 

Změna územního plánu na Roztylech jde proti pravidlům
Městská část obdržela podnět na změnu 

územního plánu na pozemcích v soused-

ství restaurace Za Větrem, v místní části 

Roztyly. Jednalo by se o změnu využívá-

ní území z PS (sady, zahrady, vinice), což 

je nezastavitelné území, na  funkční vyu-

žití SV (všeobecně smíšené), což je úze-

mí zastavitelné. Zdůvodněním změny ÚP 

je stavba dvou rodinných domů. Funkční 

plocha SV nicméně umožňuje i  výstav-

bu administrativních budov. Zastupitelé 

za Hnutí pro Prahu 11 v rámci Komise pro 

strategické územní plánování a  Komise 

pro životní prostředí Rady MČ a dále Vý-

boru pro územní rozvoj a životní prostředí 

vyjádřili nesouhlas s pořízením této změ-

ny. Bohužel mnozí zastupitelé z ostatních 

stran, včetně radních za ANO a TOP 09 

nepodpořili nesouhlas s  touto změnou. 

Přestože se v daném případě jedná o re-

lativně malé území, povolení změny ÚP 

a rozšíření zastavitelného území na úkor 

nezastavitelných ploch by znamenalo po-

pření pravidel územního rozvoje schvá-

lených jak Zastupitelstvem (usnesení 

o  veřejném zájmu na  P11), tak i  Radou 

(programové prohlášení a  dále usnese-

ní k  Metropolitnímu plánu). Zároveň by 

to byl nebezpečný precedent pro deve-

lopery, kteří na  Praze 11 usilují o  mno-

hem rozsáhlejší změny ÚP z nezastavitel-

ného na  zastavitelné území. Je třeba si 

uvědomit, že rozšiřováním zastavitelné-

ho území P11 prakticky přichází o plochy 

rekreační nebo izolační zeleně, kterých je 

v poměru na obyvatele – v porovnání s ji-

nými městskými částmi – na P11 málo. 

Naopak pozemky, které se tímto admi-

nistrativním úkonem změní z  louky, pole 

nebo sadu na stavební parcely, nabydou 

ze dne na den až stonásobně na své hod-

notě. V současné době je dle ÚP na úze-

mí P11 ploch zastavitelných dostatek 

a jejich rozšiřování tak nemá opodstatně-

ní. Navíc se jedná o území v ochranném 

pásmu Kunratického lesa s  problematic-

kým dopravním napojením. 

Nastavená pravidla by měla být dodržo-

vána. Zásada nerozšiřování zastavitel-

ného území na  P11 by měla zaznít jas-

ně rovněž vůči Magistrátu hl. m. Prahy, 

a to zejména v kontextu připravovaného 

nového územního (metropolitního) plánu 

i případných změn územního plánu stáva-

jícího – o to jasněji, když se staronovým 

předsedou Výboru pro územní rozvoj Za-

stupitelstva hl. m. Prahy stal kontroverzní 

politik Jan Slezák (ČSSD), který nejen jako 

důstojník pohotovostního pluku VB v  říj-

nu 1989 rozháněl demonstrace studentů, 

ale v dobách nedávných z pozice předse-

dy Výboru podporoval pořizování kontro-

verzních změn územního plánu v Praze.

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., 

zastupitel za HPP11, předseda komise 

pro strategické územní plánování
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REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

14 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Prague Aesthetic Clinic
dermatologie, stomatologie, plastická chirurgie

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Letní akce: zubní implantát včetně korunky: 17 000 Kč

                     botox a kyselina hyaluronová: sleva 20%

Višňová 1957/25, Praha 4 Krč, tel.: 241 090 040, pragueclinic.cz

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: 704 167 388.

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Již-

ní Město hledá pro své klienty byty k pro-

deji a výměně v Praze 11 a okolí. Využijte 

našich dlouhodobých zkušeností a  mož-

ností. Jsme ryze česká realitní kancelář, 

člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• 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

• Nabízím KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ 
zde na  Praze 11 – Chodově v  hezkých 

a levných zařízených apartmánech s vlast. 

WC/koupelna – vhodné pro služební cesty 

a návštěvníky Prahy, možno i jen pro 1 oso-

bu na jen 1 noc. Tel.: 606 907 032

• Pronajmu samostatnou uzamykatelnou 
garáž v hromadných garážch Praha 4-Holu-

šická 2253. Tel.: 606 247 884

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

byt v Praze a okolí na investici pro své děti 

a seniorům nabízí, že je nechá v bytě dožít 

za menší nájemné. Tel.: 608 661 665

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

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

vání nespěchám. Platba hotově, pomůžu 

vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím priva-

tizaci. Tel.: 608 661 664

• Hledáme byt na  Praze 4 nebo do  30 

minut od  této lokality a  to gars. až 2+kk 

nejlépe v panelovém domě, ale nemusí být. 

V bytě budeme 2 osoby v páru, bez zvířat,-

nekuřáci. Cena do  13 tisíc – dle velikosti. 

Moc děkuji! Tel.: 605 845 088

• Poptávám byt pro rodinu s  jedním dí-
tětem, ihned možné se stěhovat, ale ne-

spěcháme. Ideálně na  2 roky nebo i  více. 

2+1 - 3+1 do  15 tis. vč. pop. Výhodou 

lodžie nebo balkon, ale není to nutné. Tel.: 

603 789 381

FINANCE A PRÁVO 
• 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

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíko-

vé 534, P4 Háje. Pojištění úrazu, ma-

jetku, aut, cestovní, psů, penze, úvěry, 

hypotéky. Servis, platby i  kartou. Mob. 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• ADVOKÁT JIHOMĚŠŤAN: Advokát naro-

zen na Jižním Městě nabízí služby ve všech 

oblastech. Žije tu s Vámi a zná Vaše pro-

blémy. Osobní a lidský přístup. Jasná ře-

šení těžkých situací. Tel.: 728  265  288, 

www.akzika.cz 

• HYPOTEČNÍ MAKLÉŘ, Jiří Mazúch – hy-

potéky na  koupi, výstavbu, rekonstrukci, 

refi nancování, úvěry na  vybavení bytu – 

poradenství, zprostředkování, zajištění, tel. 

602 291 385, www.jirimazuch.cz

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ U  METRA 
HÁJE, PRAHA 4 – veškeré právní služby, 

zastoupení u soudu, vymáhání pohledávek, 

smlouvy, převody bytů do  os. vlastnictví, 

založení SVJ, bytové záležitosti, výživné, 

rozvody, dědictví, nemovistosti, občanské, 

trestní právo, exekuce, atd. Tel.: 606 125 

069, e-mail: causa@cmail.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

• ELEKTRIKÁŘ – Byty/domy. Rozum-

ná dohoda i ceny. Od žárovky až po nové 

rozvody. Instalace spotřebičů. Tel. p. Štol: 

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

www.100EL.cz

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

bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odve-

zeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Vo-

lejte: 773 484 056

• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – No-

votný – tel.: 606 556 547 – malování, laková-

ní, štukování, fasády, zaměření zdarma, prá-

ce i o víkendu. www.malovani-novotny.cz, 

e-mail: malovani. novotny@seznam.cz

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 

e-mail: marti.dvorak@centrum.cz.

• OPRAVY CHLADNIČEK A  MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678 

v 7–22 hod. Prodej nových a odvoz starých 

chladniček.

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + ná-
vštěva zdarma! Tel.: 606 227 390, e-mail: 

jsaifrt@seznam.cz

• Elektrikářské práce Erben. Opravy malé, 

velké i rekonstrukce, světla, zásuvky, 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 vážnému po-

škození. Oprava a prodej žaluzií. Sítě proti 

hmyzu. Tel.: 601 236 957, e-mail: jirasek.

servis@seznam.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 

604 517 565, www.stukmalba.cz, e-mail: 

mirekrychly@seznam.cz

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

ce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. Tel: 

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

• Instalatérské práce – voda, plyn, kana-

lizace, topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

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

sklípků. Ceny od  100 Kč. Bourání příček. 

Akční cena bourání byt. jádra i s odvozem 

na skládku za 5 900 Kč. Odkup funkčního 

nářadí, sport. potřeb, strojů. Autodoprava. 

Tel.: 777 207 227
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• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a  počítače. Rozumné ceny. 

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

602 390 630

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

lita, osobní přístup. Tel: 773  540  170, 

e-mail: info@dbuklid.cz

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 

Obchod, molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popruhy, 

rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. P4, Pan-

krác, Na  Veselí 2 – za  rohem domu. Tel.: 

241 402 270, www.molitany.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A  INSTALACE TV, 
satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-

fonu. Servis malých domácích eletrospotře-

bičů. Mobil: 739 049 499, krizjiri@volny.cz 

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

od  88  000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renono-

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

602 292 812, 272 912 326

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa, 

tel.: 728 386 419

• Drobné opravy, instalatérské práce, 
montáž a  demontáž nábytku, elektro. 
služby, malířské a lakýrnické práce. Seříze-

ní netěsnících oken, výměna silikonu u ku-

chyňských desek a koupelnového vybavení, 

věšení obrazů, konzolí. Údržba trávníku, 

sečení, pomoc při sázení, mulčování apod. 

• Rekonstrukce bytů, domů, nebytových 
prostor. Malířské, bourací práce, štuko-

vání, obklad, dlažba. Elektroinstalace, in-

stalatérství. Tel.: 775 690 435, e-mail: 

peta.sitner@gmail.com

• 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.

• Snadná výměna záclon – spouštěcí gar-

nýže, volejte specialistu tel.: 222 351 996, 

mobil: 602 371 996. Žaluzie všech typů, 

sítě proti hmyzu, předokenní rolety, prodej, 

montáže, opravy.

• Truhlář – kuchyně, vestavěné skříně, 

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

no.1@seznam.cz

• Mytí oken včetně rámů a žaluzií, strojo-
vé čištění koberců a  čalouněného nábyt-
ku. Sekání trávy včetně odvozu, stříhání 

živých plotů motorovými nůžkami. Tel.: 

724 006 275, www.pvj-group.cz

• Nabízíme veškeré stěhovací a  vyklí-
zecí služby. Prohlídka technikem, víken-

dy, patra a  kilometry po  Praze ZDAR-

MA. Tel.: 727  943  277, stehovani@

stehovanikrbec.cz"

• Čistíme koberce, sedačky, postele apod. 
mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a  levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• Provádím rekonstrukce bytových i neby-
tov. prostor vč. menších zakázek. Zednic-

tví, obkladačství, malování, štuky stěn, byt. 

jádra aj. práce. Kvalita, spolehlivost, pracovi-

tost a rozumná cena je samozřejmostí. Tel.:  

739 613 488, e-mail: jin60jir@seznam.cz, 

zednikjindra.sluzby.cz

• HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Pro-

vádím veškeré zednické, obkladačské, 

malířské, podlahářské a  bourací práce. 

Odvoz suti zajištěn. Kompletní rekonstruk-

ce bytu, domu, nebytových prostorů. Tel.: 

777 670 326

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v práci... Profesionální služby za  rozumné 

ceny. Paní Jenšíková, tel.: 777 285 669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• NOVĚ OTEVŘENÝ MASÁŽNÍ SA-
LÓN-MALVÍNA. Praha 4, Ke Stáčír-

ně 607/2. Nabízíme veškeré masá-

že. Otvírací doba dle telefonických 

objednávek. Tel.: 777 971 873, 

www.masaze-malvina.webnode.cz

• POTŘEBUJETE LÉKAŘE? PRAKTICKÝ 
LÉKAŘ Spořilov pracuje i  v  létě a  přijímá 

nové pacienty a objednává na smluvený čas. 

Tel.: 211 222 222, e-mail: ordinace@ordina-

cesporilov.cz, www.ordinacesporilov.cz.

POČÍTAČE 
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a  VÝUKA přímo u  zákazníka, insta-
lace WiFi, internetu, notebooků, výuka 
s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 
M: 604 806 516 (i  SMS), daro@daro.cz, 
www.daro.cz 

PRÁCE
• Nepotřebuje nějaká škola hospodářku 
nebo úřad administrativní pracovnici? Po-
kud ANO, volejte 608 352 682. Děkuji. 

• Hledáme paní na úklid většího rodinné-
ho domu a žehlení v Praze 4, tři minuty 
od metra Háje. Spolehlivou, pracovitou, jen 
dlouhodobě. Životopis a reference nutné. 
Dobře zaplatíme. Tel: 602 224 451

• Zavedená ambulantní rehabilitace při-
jme od  září 2016 fyzioterapeutku. Po-
žadované vzdělání DiS., Bc., Mgr. – obor 
fyzioterapie. Vhodné i pro absolventy. Re-
habilitace Eva Richterová; Hviezdoslavova 
519, Praha 11,149 00; tel.: 602 310 311; 
rehabilitace.hviezdoslavova@email.cz

OSTATNÍ 
• SV Brandlova 1557-9 pronajme oprave-
ný prostor v přízemí, rozloha 23 m2 (vlastní 
sanit. zařízení, měřiče odběru vody, elektro-
měr, topení). Cena za 1m2/měs. dohodou. 
K vidění. Tel.: 724 038 080. 

• UBYTOVÁNÍ V  KRKONOŠÍCH. Přijď-
te pobejt do  rodinného hotelu Krakonoš 
v Rokytnici nad Jizerou a poznejte nejvyš-
ší hory ČR. Více informací na www.hotel-
krakonos.cz nebo tel.: 603 155 874

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohledni-
ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 
603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výroba 
klíčů, opravy,obuvi, brašen, kabelek, dešt-
níků, oděvů, bund, ortopedické opravy. 
Provádíme gravírování, broušení nožů 
a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-
tov. www.opravyobuvi.cz

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-
kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• 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

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

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

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

 www.lawyers.cz          klara.samkova@lawyers.cz          Praha - Tel.: 224 211 816
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Darujte krevní plasmu,

můžete zachránit život!

Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016  se opět můžete zúčastnit 
akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř 
2 000 našich dárců. 

Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v našich 
dárcovských centrech na Chodově a na Černém Mostě.

Pokud tedy 1. července až 31. srpna absolvujete čtyři úspěšná 
darování krevní plasmy, obdržíte od nás při pátém úspěšném 
odběru v průběhu září pětilitrový soudek Budějovického 
Budvaru se sklenicí utopenců z Kosteleckých uzenin. 

Věříme, že Vás nebo Vaše blízké odměna ke konci léta potěší.

Darovat plasmu může každý dospělý zdravý člověk do 60 let!

M
www.dccm.cz
Obchodní centrum  |  Černý Most - galerie

Telefon: 2 33 33 66 66  |  dccm@dccm.cz 

Dárcovské  centrum  Chodov

www.dcch.cz
Obchodní centrum  |  Chodov - střecha

Telefon: 27 207 55 55  |  dcch@dcch.cz  

... a při odběru obdržíte 
náhradu až 450 Kč!*

Akce 4+1

*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifi ckých zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních 

derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na fi nanční ani jinou 

úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem 

do maximální výše 5 % minimální mzdy.


