Klí 
periodický tisk územního samosprávného celku

KOMPLETNÍ
SLAV
O
M
A
R
G
O
R
P
Ž 18
STRANA 15 A

Olympic bude součástí
letošních Dnů Prahy 11
asopis klí

roník xxiv

m síník m stské ásti praha 

. záí 

zdarma

www.praha.cz

facebook.com praha.cz

Inzerce

Šustova

Komplexní
zdravotní
péče ve Vaší
blízkosti
SLEVA SLEVA

Opatovská

25

NA DOPLATEK

NA DOPLATEK

věk do 15-ti let, nad 60 let

věk od 16-ti do 59-ti let



2

Apo-Ibuprofen 400 mg

100 tablet

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

+
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

běžná cena

NÍZKÉ
CENY

Majerského

ODBORNÉ
PORADENSTVÍ

129 Kč

30 tablet navíc

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje ibuprofen

Při nákupu předložte kupon v lékárně.
Platnost kuponu 1.–30. 9. 2016

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.
Akce platí od 1. 9. do 30. 9. 2016 nebo do vyprodání zásob pro držitele Klientské karty, 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. Výši slevy lze ověřit na účtence. Více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu

PRAHA

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Trávníkové hnojivo Expert Plus 10 kg
se železem, složení NPK
je 7-7-15, výrazně vyšší
obsah draslíku,
na všechny
druhy trávníků,
pro podzimní sílu
trávníku a dobré
zazimování, balení
vystačí na cca 330 m2

vyrobeno
v ČR

vzor 1
od

35,-

vzor 2

Plastové plotovky
t k

10 kg

nenasákavé a masivní plně probarvené profily v tradičních tvarech,
nevyžadují žádnou údržbu, barevně stálé, profily lze snadno řezat
a díky způsobu probarvení povrchově upravovat, mimořádná
povětrnostní odolnost, půlkulatá (vzor 1) nebo tříhranná hlava (vzor 2)

249,-

Lazura na ploty
5 kg
slabovrstvá lazura,
pro exteriéry, odstín
palisandr, oregonská
pinie
5 kg

229,Okrasná tvárnice
jednostranná
barva šedá,
rozměr:
39 x 19,5 x 19 cm

Beton B 20,
25 kg

Mulčovací kůra

20 MPa, beton
třídy C 15/20,
vhodný pro všechny
betonářské práce,
např. jako podklady
pro dlažby, základy,
opěrné zdi,
pro zahradní
betonáž obrubníků
apod.

balení 80 l, produkt
z nařezané kůry jehličnatých stromů
80 l

79,-

25 kg

65,od 1 palety 59,-

ks

39,-

Zveme Vás také k příjemnému posezení do našeho BAUHAUS Bistra.

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a

www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 9. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Vážení obyvatelé Prahy 11,
je konec prázdnin a rád bych vás tímto
informoval o své činnosti za poslední
půlrok. Myslím si, že jsme pracovali
s kolegou Lukešem velmi intenzivně
a kromě jiného jsme připravovali
rozvojové projekty pro zlepšení bydlení
na Praze 11. Velkým pomocníkem je
Odbor územního rozvoje pod vedením
paní architektky M. Fišarové, který
pracuje naprosto perfektně.
Předložili jsme vedení radnice analýzu
veřejných parkovišť, svěřených MČ
Praha 11 a nezatížených nájemními
smlouvami a po zevrubné analýze
jsme se rozhodli provést studii
realizovatelnosti patrových nástaveb
na parkoviště. Naší představou je
parkoviště v rovinném terénu nastavit
jednoduchou
subtilní
konstrukcí
a u parkovišť ve svažitém terénu se
zakopat do svahu, tím získat jedno
podlaží a druhé mít v nejvyšším
stávajícím místě.
Jakmile
budou
studie
hotovy,
projednáme s obyvateli dotčených
lokalit.
Po složitých jednáních a díky
vstřícnosti a trpělivosti jednajících
stran došlo ke směně pozemků
stavební společnosti Rodok a hl. m.
Prahy v lokalitě „za radnicí a před
ZUŠ“ podél ul. Stříbrského za stavební
pozemky podél ul. Exnárova severně
od Milíčovského statku. Stavební
společnost zde zamýšlí výstavbu
rodinných domků zcela v souladu
s platným územním plánem z r. 1999.
Po dalším jednání na magistrátu
s panem ředitelem Odboru technické
vybavenosti se podařilo získat příslib
odboru k zásadní rekonstrukci tohoto
parku. Naším cílem je jen vylepšit
a opravit stávající, např. přírodní
amﬁteátr, cesty, zeleň, a to vše
včetně nového mobiliáře. V parku nově
přibude i několik strojů pro cvičení
našich seniorů.
Právě v těchto dnech začíná výstavba
chodníku podél Kunratického lesa.
Chodník tak konečně bude kvalitní
a bezpečnou spojnicí hlavně pro
naše vozíčkáře mezi jejich zařízeními
v Petýrkově a Hornomlýnské. Termín
dokončení předpokládám na říjen
tohoto roku.
Více zpráv, textu, mi nebylo umožněno
rozhodnutím radních za ANO a TOP.
Jiří Štyler
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Zprávy z Rady MČ

Prázdninové zprávy z Rady
Více sportu na Jižním Městě
Rada městské části Praha 11 usnesením
ze dne 28. 6. 2016 souhlasila se záměrem výstavby tělocvičny a multimediálního ateliéru na pozemku parc. č. 2017/39
v k. ú. Chodov jako rozšíření SOŠ Multimediální a propagační tvorby, s. r. o., Stříbrského 2139, dle studie z dubna 2016.
Záměrem investora je výstavba samostatného pavilonu v prostoru zahrady areálu SOŠ Stříbrského 2139 na pozemku parc. č. 2014/39 v k. ú. Chodov.
V rámci novostavby je navržena tělocvična a multimediální ateliér včetně hygienického zázemí a skladových prostor.
Dále jsou v pavilonu navrženy dva učitelské kabinety a malá výtvarná učebna. Tělocvična bude sloužit i veřejnosti mimo
výukový čas určený potřebám školy.

Návštěvní
ávštěvní d
den
Petra Jiravy a Jakuba Lepše

300 500 Kč. Mezi žadatele je možné
v rámci dotačního programu rozdělit 200
000 Kč, což je ﬁnanční částka vyčleněná v rozpočtu MČ Praha 11 schváleném
usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 21. 01. 2016. Částka bude předložena ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha
11 dne 22. 9. 2016. Dotační program je
vyhlašován již od roku 2012.

Tentokrát nám můžete své názory a podněty sdělit 29. 9. 2016 mezi
16.00 – 18.00, jako obvykle v našich
kancelářích v sekci C radnice Prahy 11
v Ocelíkově ulici.
Ing. Petr Jirava, zástupce starosty
pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)
Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty
pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Společnost Jihoměstská sociální, a. s.,
rozhodla o záměru založit komunitní
centrum MEZI DOMY, z. ú., za podpory
vedení MČ a zřídit zde kavárnu.
Jihoměststká sociální, a. s., disponuje
objektem v ul. Křejpského č. p. 1502/8,
ve kterém sídlí stravovací centrum
a technický úsek společnosti. V objektu
jsou v současné chvíli k dispozici nebytové prostory, které jsou využívány příležitostně při tradičních akcích pro seniory,

které společnost pořádá. Cílem je doplnění místa pro setkávání a rozšíření nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit pro široké spektrum občanů Jižního
Města. Otevření kavárny je pouze jedním
z cílů založení Komunitního centra MEZI
DOMY, z. ú. Možná bude i realizace projektů v oblasti sociálního podnikání hrazených z prostředků EU.
Miroslav Dvořák,
tiskový mluvčí MČ Praha 11

Zveme
e vás na ssetkání
se starostou Jiřím Štylerem
a vedením MČ Praha 11
dne 8. září od 18.00 v ZŠ
Mendelova.
Zeptejte se nás po prázdninách
opět na vše, co vás zajímá.

Investiční záměr „Úprava vnitrobloku
v ulici Ledvinova – Kahovská”
Investiční záměr byl Radou městské části Praha 11 projednán a schválen dne
28. 6. 2016.
Současný stav vnitrobloku je neutěšený,
stávající dětská pískoviště již nejsou využívána v takovém rozsahu jako v minulých letech. Navrhované úpravy spočívají v odstranění tří pískovišť a betonových
ploch, a následném vytvoření rekreační
a odpočinkové plochy, která bude doplněna novou cestní sítí a novým mobiliářem.
Stávající zeleň bude ošetřena, poškozené travní plochy budou renovovány, bude
vysazeno sedm nových stromů.

Schválili jsme dotace v oblasti
životního prostředí
Vedení radnice dne 9. 8. 2016 na svém
zasedání souhlasilo s přidělením částky
178 000 Kč celkem 8 žadatelům na realizaci projektů. Do uzávěrky Dotačního
programu MČ Praha 11 v oblasti životního prostředí pro rok 2016 bylo předloženo 8 žádostí o poskytnutí dotace,
celková částka požadovaná subjekty je

Možnost podnájmu parkovacích míst
pro osobní automobily v areálu objektu Hrabákova 2001
Dne 30. 6. 2016 skončily stávající podnájemní smlouvy parkovacích míst v areálu Hrabákova 2001, Praha 4. Parkovací
místa jsou situována v oploceném areálu

objektu s kamerovým systémem, avšak
parkoviště není fyzicky hlídáno. Společnost Jihoměstská majetková, a. s., která
má objekt ve správě a nájmu, vypisuje výběrová řízení na tato parkovací místa pro
občany. Případní zájemci se mohou hlásit
na e-mail: starek@jihomestska.cz

Zprávy z Rady MČ

Rozhovor s Ing. Petrem Jiravou, 2. zástupcem starosty

„Mám velmi rád toulky po naší krásné české zemi“
Jaké je to pracovat na radnici?
Jak začíná a probíhá váš pracovní den?
Někdy těžké, někdy příjemné, někdy únavné, někdy radostné. Když se občas povede něco opravdu dobrého pro obyvatele
Jižního Města, je to velmi příjemný pocit. Můj pracovní den začíná mezi osmou
a devátou hodinou a pak až do večera
schůzky, jednání, porady a pochopitelně
i příprava na ně, vyřizování korespondence, setkávání s lidmi, účast na komisích
atd. Někdy zbyde i čas na oběd.

ské sociální, a. s. Má nové, velmi kvalitní
vedení (ředitel a dvě náměstkyně), které je nesmírně pracovité a zřetelně táhne společnost k lepším zítřkům. Jsem
rád, že se mně podařilo rozhýbat práce na velmi potřebné rekonstrukci Ošetřovatelského centra a Domova seniorů
Janouchova, zatím se pracuje na studii.
A také zavedení ﬁnanční podpory selektivní prevence se povedlo. Mám z toho
radost, ale pyšný nejsem, neb pýcha
předchází pád.

Co se vám podařilo, na co jste pyšný?
Určitě se podařila stabilizace Jihoměst-

Jak relaxujete?
Mám velmi rád toulky po naší krásné čes-

ké zemi. Putování s partou kamarádů
a batohem na zádech je tou nejlepší relaxací. V poslední době se učím mít rád
práci na zahradě a docela se mně to daří.
Nezavrhuji ani koukání na televizi, především na sportovní přenosy. A nemohu
zapomenout ani na své čtyři vnuky (4 až
10 let). Čas strávený s nimi je báječnou
relaxací.
Máte nějakého koníčka?
Klasického koníčka typu ﬁlatelie či akvaristiky nemám. Ale hodně mě baví mapy.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Dvořák

Tóny Chodovské tvrze 2016
Letošní, už třináctý ročník letního festivalu byl bez velké nadsázky dokonalou
prověrkou účinkujících, organizačního týmu i věrnosti a obětavosti diváků. Jedním
dechem dodejme, že šlo o prověrku vydařenou, v níž všichni právě vyjmenovaní
obstáli.
Svými vrtochy mělo snahu vstoupit
do programu nepříznivé počasí. Všechny
koncerty se však uskutečnily, byť za cenu
některých ústupků. Hned úvodní koncert
s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses a vynikajícími sólisty – Jaroslavem

ho podání šansoniérky Dáši Zázvůrkové,
důstojnou dynamickou tečku festivalu
ve středu 20. července obstarali spolu
s Jaroslavem Svěceným živelní Cigánski
Diabli.
Novinkou letošního ročníku Tónů Chodovské tvrze byl jejich doprovodný program.
Z pódia v jeho rámci zněly synkopy (Petr
Kroutil Orchestra), zpěv vokálního tria Yellow Sisters i spirituály dnes už legendár-

a Julií Svěcenými a dnes už v hudebním
světě proslulým barytonistou Filipem
Bandžakem – musel být vzhledem k prudkému dešti přesunut do sálu Kulturního
centra Zahrada. Tam se uskutečnil i koncert druhý, jehož hvězdnou ozdobou byla
zpěvačka a herečka Soňa Červená. Spolu s Alfrédem Strejčkem (umělecký přednes), akordeonistou Ladislavem Horákem
a Jaroslavem Svěceným vzbudili interpreti zasloužený divácký ohlas.
Zcela zaplněné nádvoří Chodovské tvrze pak aplaudovalo dvěma závěrečným
koncertům základní programové řady: pořad s názvem Poesie šansonu těžil z výrazově neobyčejně bohatého uměleckého
přednesu Hany Maciuchové a osobité-

ního Spirituál kvintetu. Dodejme, že nedělní odpoledne, v jakémsi pomyslném
poločase Tónů, patřila dětem a jejich rodičům: po pohádce se kluci a dívenky věnovali výtvarným dílnám, vyráběli si jednoduché hudební nástroje, zazpívali si s Yellow
Sisters a prošli bubenickou školou.
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený, organizátor, stěžejní interpret a dramaturg
festivalu v jedné sobě, tak mohl po závěrečném koncertu přece jen s úlevou vydechnout – popřejme jemu i všem účinkujícím a divákům slunnou oblohu nad
Chodovskou tvrzí v příštím roce!
red
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Příspěvek k problematice tranzitní dopravy
na území Městské části Praha 11
aneb jak se hazarduje se zdravím občanů Jižního Města
Současná dopravní situace
Jistě většina obyvatel Jižního Města při
použití osobních automobilů, nebo autobusů MHD, zaznamenala v posledních
týdnech nebývalé dopravní zácpy, především na D1, tedy souvislé řady stojících kamionů dokonce daleko před Jižním Městem. Kritický stav je představený
na úvodním snímku, který také objektivně dokazuje, že se jedná o mimořádnou
a dočasnou situaci, související s pokládkou protihlukového asfaltu na Spořilovské radiále. Zmíněná dopravní kalamitní situace má ale i vedlejší přínos, a to ten, že
názorně ukazuje dopravní zátěže na D1
v sousedství jihoměstské zástavby. Oﬁciální údaje Ústavu dopravního inženýrství
z 2015 uvádějí v proﬁlech D1 na Jižním
Městě 13 000 pomalých vozidel (kamionů) v pracovních dnech. K tomu je nutno
přičíst 90 300 osobních automobilů.
Co způsobil lokální egoismus
Tyto dopravní zátěže jsou způsobeny potřebou radiálního propojení od zaústění
dokončené stavby 512 Pražského okruhu
do D1 u Nupak na část Městského okruhu, tedy na Jižní spojku pod Spořilovem.
Jedná se tedy o provizorní, tudíž nelogické radiální propojení dvou silničních okruhů, vynucené nerealizací části vnějšího
okruhu, označované jako úsek 511, který
měl tranzitní dopravu dovést na počátek
dalšího hotového úseku 510 u Běchovic
a následně propojit s dálnicemi D11 –

hradeckou – a D10 – mladoboleslavskou.
Dopravní situace, které nyní vidíme na D1,
jsou ale na Spořilově smutnou každodenní realitou již roky, a to v situaci, kdy nejbližší panelový dům je od dopravních pruhů vzdálen pouhých 16 metrů. Snaha
odlehčit katastrofální situaci na Spořilově, tj. snížení zátěží o 50 % vedla k dalšímu provizornímu opatření, a to k protažení tranzitní dopravy ve směru opačném
až na Kačerov a tam přes přemostění Jižní spojky k napojení na 5. května a dále
na Brněnskou. Občané Prahy 11 jistě již
delší dobu znají dopravní problémy vyvolané tímto řešením při najíždění na zmíněnou Jižní spojku. Navíc stojí za zmínku, že
v tomto místě je tranzitní doprava dovedena do vzdálenosti pouhých cca 5,6 km
od Václavského náměstí.
Z použitého označení úseků vyplývá, že
chybí stavba 511, která je názorně uvedena na následující situační mapce jihovýchodního segmentu pražského okruhu.
Přestože zde nyní již 21 pražských městských částí a řada obcí středočeského
kraje vyjádřilo prostřednictvím svých starostů požadavek za urychlenou dostavbu
SOKP stavbu 511, daří se výrazně menšinové skupině politiků SNOP (Sdružení
nezávislých občanů Prahy) blokovat realizaci této, v dané situaci jediné a na dlouhou dobu reálné stavby. Tento odpor je
veden systematicky, dlouhodobě a hlavně po právní stránce kvaliﬁkovaně, takže
získává větší mediální odezvu, než mu ob-

jektivně přísluší, naštěstí v demokratické
společnosti má každý právo vyjádřit k takovým postupům svůj třeba negativní názor. Kritický názor vůči krokům odpůrců
stavby je nanejvýš nutný, neboť důsledkem jejich kroků je zdržení stavby o více
než 10 let, dvojnásobné zrušení územního rozhodnutí a označování proběhlého posouzení vlivu na životní prostředí
EIA za zastaralé, neboť evropská legislativa za tu dobu přišla s novými právními
předpisy. Také napadání Zásad územního rozvoje vyžadující opakované aktualizace značně oddálilo přípravu stavby. Až
poslední žaloba byla v únoru 2016 Městským soudem zamítnuta a byly odmítnuty
i všechny argumenty žalující strany. Přesto konečným důsledkem, především díky
stížnostem zasílaným do Evropské komise (EK), je současné vyřazení této stavby
z vládního souboru 11 prioritních dopravních staveb posuzovaných ve výjimečném režimu. Uplatněný negativní postoj
EK v předmětné záležitosti pak ve svých
dopadech na zdraví desítek tisíc a na katastrofální dopravní situace u statisíců
obyvatel jihovýchodu Prahy nepřispívá
v současné krizové situaci EU k její oblibě.
Takové hry se dají opravdu hrát do nekonečna a současná taktika spočívající v požadavcích na opětovné projednání EIA,
s důrazem na variantní posuzování nabízených tzv. rozumných variant spočívajících jen v odsunutí problému na území
jiných, vzdálenějších, ale samostatných

Téma

obcí s vlastním územním plánem. Navíc
bez jejich předchozího souhlasu, tedy nyní
vůbec neprojednaných, což je totéž, jako
si dát do volebního programu „My Vám
chceme zakonzervovat stávající uspořádání na další desetiletí“. Neprůchodnost
této regionální varianty již pochopil každý
racionálně uvažující politik, a to i z toho
důvodu, že by její realizace zhoršila rozváděcí funkčnost celého okruhu. Vrcholem
neserióznosti je tvrzení, že dříve občany podporovaná trasa JVD (jihovýchodní dlouhá) není totožná s 511, a proto je

nové variantní posuzování nezbytné.
Situace v zastupitelstvu MČ P11
Z těchto důvodů byl do zastupitelstva
MČ P11 v květnu 2016 předložen návrh
usnesení s podporou „Urychlené a prioritní dostavby Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavby
511“. Toto usnesení č. 0006/17/Z/2016
bylo přijato většinou hlasů zastupitelů
šesti klubů z celkových sedmi zastoupených v tomto orgánu MČ, viz následující
tabulka.

Výsledky hlasování
pro

proti

zdržel se

HPP11

0

3

14

ANO

5

2

1

ČSSD

4

0

0

JM-ND

3

0

0

KSČM

3

0

0

ODS

3

0

0

TOP 09

5

0

0

Protože ze strany členů klubu HPP 11 nebylo nadále respektováno ani usnesení
ZMČ, postiženým občanům Prahy 11 nezbývá, než se bránit aktivitami, jako dokresluje sousední obrázek. „Postava“ vítá
zastupitele HPP 11 a děkuje jim za „spolupráci“, před konáním posledního zastupitelstva v KC Zahrada. Členové HPP 11
jistě s touto aktivitou neměli problém,
když sami na svých webových stránkách
HPP 11 mají zaručeně správné výpočty,
kolik zase obyvatel Jižního Města zbytečně umře v důsledku znečišťování ovzduší automobilovou dopravou. Že nám ale
chtějí zakonzervovat největší zdroj znečištění na další desetiletí,
o tom decentně mlčí.
Ing. Stanislav
Urbánek, CSc.
radní TOP 09
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Pronájem
parkovacích stání
Jihoměstská majetková, a. s., si Vám jako provozovatel
dovoluje nabídnout parkovací místa v garážích objektu
Opatovská č.p. 874.
Cena pronájmu za parkovací stání pro fyzické osoby činí
1 029 Kč vč. DPH, právnické osoby zaplatí za parkovací stání
1 412 Kč vč. DPH. Držitelé průkazu ZTP zaplatí za parkovací stání
656 Kč vč. DPH. Nově i motocykly za 656 Kč/měsíc. Cena je účtována za
měsíc využívání parkování a zahrnuje pojištění případných škod.
Pro objednávku a uzavření smlouvy se můžete obracet na
Jihoměstskou majetkovou, a. s.: Anny Drábíkové 534/1,
Praha 4 – Háje, 149 00, tel.: +420 223 016 814, +420 223 016 815,
mob.: +420 736 484 247, e-mail: info@jihomestska.cz
www.jihomestska.cz

www.bydlenijerabek.cz

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK
23.3.16

Amonit Klic 88x60 2016.indd 1

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.

AKČNÍ NABÍDKA ZÁŘÍ
Vepřové ocásky
Kuřecí prsa s kostí
Eso párky
Šunka výběrová mini
Uzené koleno přední
Paštika s medvědím česnekem

99,90
109,90
149,90
179,90
49,90
99,90

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

79,90 Kč
89,90 Kč
119,90 Kč
139,90 Kč
39,90 Kč
79,90 Kč

NIC NENÍ PROBLÉM...!
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MČ
MČPraha-Újezd
Praha-Újezd informuje
informuje

MČ Praha-Újezd podala žádost o zařazení do koncepce výstavby a rekonstrukce
hasičských zbrojnic, dovybavení Jednotek SDH z rozpočtu hl.
m. Prahy, kapitola 07 – Bezpečnost
a poskytnutí investičních dotací městským částem hl. m. Prahy. Žádáme o dotaci ve výši 20 mil. Kč, která bude určena na výstavbu hasičské zbrojnice v ulici

Nad Statkem, západním směrem od tenisových kurtů.
Hasičská zbrojnice splní požadavky pro
umístění a zaparkování hasičské a údržbářské techniky a dále tento objekt nabídne vhodné prostory pro práci s mládeží.
Máme již vypracovanou studii a byly zahájeny práce na projektové dokumentaci
pro umístění stavby a stavební povolení.
Václav Drahorád, starosta

Mobilní aplikace
Městská část Praha-Újezd připravuje od
20. září 2016 spuštění mobilní aplikace,
která bude sloužit jako aktuální informační servis o novinkách a důležitých sděleních. Zaregistrovaní zájemci obdrží aktuální informace, zveřejněné na webových
stránkách a facebooku úřadu, přímo do
svého mobilu. Bližší informace naleznete
na facebooku nebo na webových stránkách městské části.

Mateřská škola Formanská
Na podzim loňského roku byla zahájena výstavba naší druhé mateřské školy. 12. srpna úspěšně proběhla kolaudace a následně
práce na interiérovém vybavení. Ve čtvrtek
1. září jsme přivítali 28 přihlášených dětí.

6. října novou školku slavnostně otevřeme,
a to za účasti primátorky hl. m. Prahy a radní pro školství, které se v loňském roce zúčastnily položení základního kamene.
Václav Drahorád, starosta

Kompostéry
V rámci 40. výzvy Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 3.1.
– prevence vniku odpadu, zpracovala
městská část anketu „zahradní kompostér ke každému domu“ se základními informacemi o možnosti pořízení
kompostéru. Anketa byla distribuována do všech schránek rodinných domů
a e-mailem zaslána předsedům Společenství vlastníků jednotek (kteří dodali
kontakt). Zpět nám bylo odevzdáno 70
žádostí, což není mnoho. Požadavkem
pro zařazení do programu bylo alespoň
150 žádostí. Abychom dodrželi dotační podmínku minimální ﬁnanční částky
pro účast – 0,5 mil. Kč, požádáme sou-

časně i o výkonný štěpkovač. V případě
získání ﬁnančních prostředků na pořízení kompostérů a štěpkovače bude městská část zdarma nabízet vlastníkům
kompostérů získaných z dotace dvakrát
do roka štěpkování dřevin pocházejících
z jejich zahrad. Vyhlášení výzvy proběhne 1. 9. 2016, vyhodnocení žádostí koncem března 2017. Nákup kompostérů
předpokládáme v červnu 2017. Další informace o vývoji projektu budou žadatelům zaslány na kontakty uvedené v žádostech. Podrobnější informace získáte
na webových stránkách městské části
www.praha-ujezd.cz.
Václav Drahorád, starosta

Pražské cyklozvonění
Jubilejní desátý ročník se letos koná v neděli 25. září. Sraz účastníků z naší městské části je v 9.00 na újezdském náměstí
u panelu Greenways Praha-Vídeň. Pojedeme přes Milíčovský les, Opatov a Michel-

ský les do branického A-parku. Součástí
pestrého odpoledního programu pro děti
i dospělé bude ještě jedna společná jízda
– okruh po cyklostezkách na Zbraslav a
zpět. Více na www.cyklozvoneni.cz.

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

program
Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz nebo
tel. 603 222 589):
Pondělí 9.45–10.45 Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50 Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45 Jóga pro děti (5–12 let)
Pondělí 18.00–19.00 Power jóga (současně
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 19.00–20.00 Zdravotní pilates
Úterý 18.00–19.00 Pilates
Úterý 19.00–20.00 Power jóga
Úterý 20.00–21.00 Power jóga
Středa 9.00–10.00 Power jóga
Středa 10.15–11.15 Zdravotní cvičení pro
seniory
Středa 13.00–14.30 Předškolák
Středa 17.00–18.00 Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00–20.00 Pilates
Čtvrtek 8.00– 9.30 Naam jóga
Čtvrtek 9.45–13.00 Komunitní setkání rodičů
s dětmi (úvodní hodiny 8. 9.)
Čtvrtek 19.00–20.00 Naam jóga
Pátek 8.30–9.30 Power jóga
Pátek 9.45–10.45 Cvičení pro seniory
Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00–15.45 Pohybový kroužek
Pondělí 13.00–14.30 Pohybový kroužek
Středa 13.00 Předškolák
Sbor Křesťanské společenství Praha
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00–12.00 Shromáždění
(kromě 1. neděle v měsíci)
Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

www.praha-ujezd.cz, info@praha-ujezd.cz

Hasičská zbrojnice
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Život na Jižním Městě

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO SENIORY

Po proudu Říčanky z Kolovrat do Dubče
• Kdy: 20. 9. 2016 (úterý) • Odjezd: vlakem z nádraží Horní Měcholupy v 9.25 hodin • Trasa: Kolovraty – Uhříněves – Podleský
rybník – Dubeč • Délka trasy: 10 km • Sraz: nádraží Horní Měcholupy před odjezdem vlaku
Říčanský potok, nazývaný též Říčanka, je jeden z větších pražských potoků v povodí dolní Vltavy, který protéká velice pěknou
krajinou kolem Říčan a dále kolem několika přírodních památek. Cesta bude nenáročná, vede po cestách různého typu.
Trasu připravila a bude vás provázet paní Jitka Kukačková.
V případě dotazů kontaktujte Janu Holubovou, Jihoměstská sociální, a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317
Jihoměstská sociální, a. s., pro vás připravila přednášku

JEDNEJTE RYCHLE, INFARKT NEČEKÁ
• Kdy: 3. 10. 2016 (pondělí) od 14.30 hodin, 20. 10. 2016 (čtvrtek) od 14.30 hodin
• Kde: jídelna Stravovacího centra Křejpského 1502/8
• Přednášející: Preventivně zaměřená přednáška se uskuteční ve spolupráci s pracovníky IKEM • Obsah přednášky: Při infarktu
rozhoduje rychlé jednání. Měli byste vědět, jak postupovat a co dělat při podezření, že se jedná o infarkt. Infarkt, jeho příznaky,
postup a další se dozvíte, pokud přijdete v jednom z termínů.
Nepodceňujte příznaky infarktu, jde o to nejcennější... Přednáška je bezplatná.

Jihoměstská sociální se stala matkou
Dne 11. července 2016 vzniklo pod jejími křídly Komunitní centrum MEZI DOMY, z. ú.
Komunitní centrum MEZI DOMY, z. ú., se
zrodilo z potřeby existence dostupného
zázemí pro komunitní, klubovou činnost
a realizaci volnočasové i osvětové činnosti a vzdělání širokého spektra obyvatel Jižního Města. Doplňuje tak služby
poskytované jeho mateřskou společností Jihoměstskou sociální, a. s., jejímž posláním je péče o seniory a hendikepované občany Prahy 11.
Komunitní centrum s kavárnou MEZI
DOMY vzniká v prostorách stravovacího centra v Křejpského ulici. Jeho brány se otevřou 24. září 2016. Kavárna
bude nabízet občerstvení ve smyslu racionální a zdravé výživy, základem pro pří-

pravu menu budou domácí bio suroviny
a produkty. Jídelníček bude přizpůsoben
také potřebám celiaků a diabetiků. Běžnou součástí provozu kavárny budou volně přístupné tvořivé dílničky, kdy po celý
den budou moci rodiče či prarodiče s dětmi malovat keramiku, věnovat se skládání origami nebo korálkování.
Aktivity komunitního centra budou zaměřené především na přirozenou tvůrčí podstatu naší existence a ekologický způsob života. Budeme pořádat tematické
workshopy, zážitkové kurzy a tvořivé dílny. Večery budou patřit přednáškám, autorskému čtení, recitálům, projekcím ﬁlmů.
Kavárna a komunitní centrum má k dispo-

Pozvánka na slavnostní otevření komunitního centra s kavárnou

MEZI DOMY v Křejpského ulici
v sobotu 24. září 2016 v 10 hodin
V areálu kavárny bude do 17 hodin
probíhat kulturní program, tvůrčí dílny
a workshopy.
Budeme degustovat domácí speciality,
limonády, kvalitní víno a pivo z rodinného minipivovaru. Na zahradě se naučíme pracovat s keramickou hlínou, skládat origami a tvořit z textilu a korálků.
Těšit se můžete na vtipného písničkáře Štěpána Volného, koncert swingové kapely Shadde Yadda, jež stylově
interpretuje ranou americkou i českou
swingovou a jazzovou hudbu 20. až
40. let. O zábavu se postarají improvizující herci ze seskupení NIC a moderátor festivalu Martin Zbrožek. Na malé
i velké čeká workshop výrazového tance s Michaelou Sušou, pracovat s hla-

sem a rytmem vás naučí Hanka Říhová,
žonglovat a jezdit na jednokolce lektoři nového cirkusu. Pro nejstarší bude
otevřená herna šachu a scrabble, zahrajeme si žolíky, kanastu, dámu a pétanque, zasoutěžíme ve vědomostním
kvízu a protáhneme se pod vedením
specialistky na cvičení pro seniory.
Závěr zpestří projekce dokumentárního ﬁlmu „Hiphop-erace“ o skupině novozélandských seniorů, kteří se zúčastnili hiphopové taneční soutěže v Las
Vegas.
Těšíme se na Vás všechny.
Za JMS, a. s., a Komunitní centrum
MEZI DOMY, z. ú.,
Jana Vernerová, fundraiser

zici velikou zahradu s dopravním hřištěm
bezpečně oddělenou od silnice. Několikrát
do roka zde budeme pořádat venkovní
kulturní a sportovní akce, např. Sportovní hry seniorů Jižního Města, festival Mezi
domy (jehož nultý ročník pořádáme právě
na den otevření kavárny), v příštím roce
také zážitkové kurzy první pomoci, koncerty, projekce, restaurant days, jarmarky...
Výtěžek z akcí, festivalů a workshopů komunitního centra a také výdělek z provozu kavárny bude směřovat k jeho samotnému provozu a dalšímu rozvoji, m.j.
ke zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek, jejíž otevření je dalším cílem Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú..
Za Jihoměstskou sociální, a. s.,
Ivan Černovský, ředitel

Zveme zájemce na druhý ročník
univerzity pro všechny generace
I pro nastávající školní rok 2016/2017
připravilo Gymnázium Evolution Jižní
Město ve spolupráci s Městskou částí
Praha 11 přednášky pro širokou veřejnost. Akce se konají v prostorách školy
v Tererově ulici 17 nedaleko od knihovny Opatov.
Přednáší se v úterý odpoledne. Začátek je vždy od 15.30 hodin.
20. 9. Rembrandtova Noční hlídka
4. 10. Pražské ostrovy V.
18. 10. Energie budoucnosti –
jsou obnovitelné zdroje
perspektivní?
1. 11. Ideál rytířství
15. 11. Norská literatura nejsou jen
detektivky
6. 12. Rok 1916 – 100 let od bitvy
u Verdunu
20. 12. Čeština za školou

Život na Jižním Městě

Přijďte sdílet radost z pohybu při společné procházce!
Jste senior a bojíte se sám/a vyjít si na procházku do lesa, chcete udělat něco pro své zdraví
a udržet se v kondici, nebo máte chuť si s někým popovídat, najít si nové přátele ve svém okolí,
je vám doma smutno, cítíte se osaměle? Přidejte se v září opět k nám...

Procházky pro seniory nejen s Nordic walking
• Kdy: vždy v úterý (Termíny: 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.), vždy v 10.00 hodin • Kde: Centrum FILIPOVKA (Filipova 2013/1,
Chodov, Praha 4 – Jižní Město II) • Spojení: bus č. 135 do zastávky Dědinova, objekt se nachází poblíž ŽS na Pošepného
náměstí na Jižním Městě II
Na vaši návštěvu se těší pí Vl. Kittlerová. Kontakt: 267 990 162, 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Zveme seniory opět do školních lavic
Jihoměstská sociální, a. s., připravila další nabídku kurzů
Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzu proběhne ve dnech:
• 5. 10. 2016 (středa): Stravovací centrum Křejpského 1502/8, od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00
• 6. 10. 2016 (čtvrtek): Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7,
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00
Anglický jazyk pro začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé v ZŠ Ke Kateřinkám
Anglický jazyk pro mírně pokročilé a pokročilé v gymnáziu GEVO v Tererově ul.
Anglický jazyk pro začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé v DPS Šalounova

Důležité informace:
Cena kurzu (10 lekcí): 300 Kč
Případné změny v nabídce kurzů jsou vyhrazeny. Rozpis termínů, obsah jednotlivých kurzů a míst bude upřesněn u zápisu, na webu www.praha11.cz a www.
jmsoc.cz. Pokud nebude při přihlašování
kurz naplněn dostatečným počtem uchazečů, nemusí být otevřen.
U registrace vás může zastoupit vámi
pověřená osoba. Zápis po termínu v případě volné kapacity v kurzu je možný
individuálně, kontaktujte se na tel. č.:
267 990 162, 724 603 317 nebo e-mailem: poradenstvi@jmsoc.cz

Německý jazyk pro pokročilé
v ZŠ Ke Kateřinkám
PC kurzy v ZŠ Ke Kateřinkám
a ZŠ Donovalská
Práce s fotograﬁí – (počítačová úprava
fotograﬁe v PC, focení v exteriéru) v ZŠ
Ke Kateřinkám
Kurzy výrazového tance
v ZŠ Ke Kateřinkám
Jóga pro seniory v ZŠ Donovalská
Dějepisný seminář v ZŠ Ke Kateřinkám
Kurz osobního rozvoje a komunikace,
kurz literárně dramatický v DPS
Šalounova.

Šachový kroužek nejen pro seniory
Hrajete rádi šachy a nemáte s kým? Chcete se naučit hrát šachy? Chcete hrát šachy se svým vnoučetem?
• Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 7, 1. patro – klubovna seniorů
• Kdy: každé pondělí od 15.30 hodin • Co vás čeká: Hrajeme volné partie, cvičíme kombinace a přehráváme zajímavé partie.
Získáte nejen osvěžení mysli a fantazie, ale i nová přátelství. • Kdo kroužek vede: velmistryně v šachu Květa Eretová
V nabídce je možnost výuky pro úplné začátečníky, stejně tak pro dědečky či babičky s vnoučetem od 6 let. Chceme podpořit
nejen aktivní setkávání těchto generací, ale i přispět k logickému myšlení seniorů i juniorů.
Šachy jsou určeny pro muže i ženy a neznají věkové omezení, přispívají ke zlepšení paměti, soustředění a trpělivosti.
Kontakt: Bc. Jana Holubová, tel.: 267 990 162, 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – 2. pololetí 2016
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové
kontejnery na bioodpad (BIO VOK) budou ve 2. pololetí 2016 přistaveny na
Jižním Městě v níže uvedených termínech. Službu organizuje a hradí ze
svého rozpočtu hl. m. Praha. Do BIO
VOK mohou občané hl. m. Prahy zdarDatum přistavení
4. 9. (neděle)
10. 9. (sobota)
18. 9. (neděle)
1. 10. (sobota)
2. 10. (neděle)
8. 10. (sobota)
15. 10. (sobota)
16. 10. (neděle)
16. 10. (neděle)

ma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze
zahrad (listí, tráva, větve, neznečištěná zemina apod.), případně kuchyňský
bioodpad rostlinného původu. Vysbíraný bioodpad bude materiálově využit (kompostování apod.). BIO VOK budou přistaveny ve stanovený termín na

Čas přistavení
Lokalita
13–16
Rujanská–Donovalská
9–12 Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)
13–16
Mokrá–Zimákova
13–16
Stachova–V Hájích (u trafostanice)
9–12
Kryštofova–Kazimírova
9–12
Rujanská–Donovalská
9–12
Mokrá–Zimákova
9–12
Ženíškova–Květnového vítězství
13–16 Komárkova–Hněvkovská (u sportovní haly)

Datum přistavení
22. 10. (sobota)
23. 10. (neděle)
23. 10. (neděle)
30. 10. (neděle)
5. 11. (sobota)
6. 11. (neděle)
20. 11. (neděle)
20. 11. (neděle)
20. 11. (neděle)

dobu 3 hodin (9–12 nebo 13–16 hod.).
Pokud bude BIO VOK naplněn ještě
před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za nový. Po celou
dobu přistavení je přítomna obsluha,
která dohlíží na průběh sběru. Podmínky přistavení i počet BIO VOK stanovuje Magistrát hl. m. Prahy.

Čas přistavení
Lokalita
13–16
Exnárova–Otická
9–12
U Nové dálnice
13–16 Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)
9–12
Rujanská–Donovalská
13–16
Kryštofova–Kazimírova
9–12
Lažanského–7. května
9–12
Rujanská–Donovalská
9–12
Stachova–V Hájích (u trafostanice)
13–16
Mokrá–Zimákova
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Inzerce

CESTOVNÍ AGENTURA
Dovolená 2016 – LAST MINUTE zájezdy a ubytování
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

Metro C – Háje – vedle Alberta
Po – Ne 9.00 – 20.00 www.nubis.cz

Tel.: 777 755 714
222 365 747

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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

Mgr. Petr HANNIG
kandidát do Senátu
předseda Strany zdravého rozumu
– ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi
Protože znám problémy seniorů i Jižního Města, neboť tu žiji, chci se věnovat v Senátu řešení problémů, které tíží nejenom generaci dříve narozených. Po završení úspěšné hudební kariéry, ve které jsem pomohl mnohým, dnes významným
umělcům najít své místo v životě, chci naplno zaměřit své úsilí k tomu, abych se snažil zamezovat různým diskriminačním
opatřením, která neprávem ubližují dříve narozeným. Víte třeba, že když dosáhnete 70 let, tak platíte téměř dvojnásobně za úplně normální cestovní pojištění. Při čemž je statisticky dokázáno, že senioři nemají více pojistných událostí než
mladší věkové kategorie. Proč v MHD nestojí „uvolněte místo starším“ tak, jak tomu bylo dříve. To samé platí i pro těhotné.
A takových příkladů je hodně. Však si sami vzpomenete na další. Jelikož jsem předseda strany, tak nebudu muset v Senátu poslouchat příkazy stranických šéfů, a věřte mi, že bude o mně slyšet a zaměřím se mimo jiné i na tuto oblast.
Mým úkolem bude zamezit přílivu migrantů. Jak znám situaci v západoevropských metropolích, tak se usazují v sídlištích
na okraji velkoměst, kde vyrůstají mešity. Původnímu obyvatelstvu pak nezbývá nic jiného než se odstěhovat, neboť pro
nebezpečí, hluk a nepořádek už tam není možno žít. Jižní Město by tím bylo enormně ohroženo. Vládní a parlamentní
strany se chovají k této problematice vlažně. A přitom to může ohrozit náš sociální systém včetně důchodového. Protože
už nemám prostor na vyjádření dalších myšlenek, ti z vás, kteří disponují internetem, si mohou najít mé myšlenky na:
hannig.blog.idnes.cz a program Rozumných na www.stranazdravehorozumu.cz

Inzerce

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Vejvanovského, Chodov

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Metodějova, Chodov

PRODEJ BYTU 4+kk
Kloknerova, Chodov

PRODEJ BYTU 4+kk/L
Babákova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 63 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 9. podlaží z 9.

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 64 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 2. podlaží z 11.

Prodej bytové jednotky 4+kk,
užitná plocha jednotky 90
m2, v DV s převodem do OV.
Bytová jednotka se nachází v
1. podlaží z 6.

Prodej bytové jednotky 4+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 86 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 2. podlaží z 6.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

PRODEJ BYTU 4+1/L
Ledvinova, Chodov

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Ke škole, Chodov

PRODEJ BYTU 4+1/L
Ledvinova, Chodov

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

Prodej bytové jednotky 4+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
87 m2, v osobním vlastnictví.
Bytová jednotka se nachází v
2. podlaží z 8.

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 64 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 8. podlaží z 9.

Prodej bytové jednotky 4+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
89 m2, v družstevním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 6. podlaží z 7.

Najdete nás na stejných adresách
Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

T 607 00 11 88, 271 00 11 88
E info@jihomestskereality.cz
W www.jihomestskereality.cz
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Rozhovor

Neztrácejte schopnost žasnout,
říká Wabi Daněk

Foto: Miroslav Vídeňský

Postava, kterou znají nejen příznivci folku. Skvělý muzikant, jehož
Rosa na kolejích je dneska něco jako kultovní trampská hymna.
Na jeho koncerty, jak kdysi někdo vtipně napsal, se nechodí
podle věku a politické příslušnosti, ale podle nálady poslechnout
WABI Daněk
e
s
si trochu něco jiného. I vy si svérázného Wabiho můžete
u
o
H
a
l
Stodo
přijít poslechnout 22. září do jihoměstské Stodoly, která
hodin
mimochodem oslaví své pětadvacetiny – a to je i pro country
22. 9. od 20
club perfektní věk. Ale ještě před tím jsme pro vás stačili Wabiho
trochu vyzpovídat, a protože bude hrát u nás na jihu, začneme
tradiční otázkou.
Co se vám vybaví při spojení Jižní
Město?
Velmi vzdálená, ale zajímavá vzpomínka.
Fotka na přebalu mé první dlouhohrající
desky Rosa na kolejích vznikla mezi hromadami rozmoklé hlíny na rozestavěném Jižním Městě. Pamatuji si velmi dobře, že to bylo jednoho poměrně časného
rána v říjnu roku 1983, že bylo nevlídno
a pošmourno, takže nebylo moc důvodů
k úsměvům. A na té fotce je to taky vidět.
Od té doby uplynula pěkná řádka let,
jak vnímáte svoje publikum po dobu své
kariéry?
Tvrdit, že se publikum za tak dlouhou
dobu nezměnilo, by bylo poněkud pošetilé. Ale troufám si říci, že mé koncerty navštěvují lidé, vyznávající stejné hodnoty,
jako ti před čtyřiceti lety.
Kde berete stále inspiraci pro vaše
písničky?
Vím, že to bude znít banálně, nicméně je
to pravda. Témata přináší život.
Mimochodem, kde je vlastně původ
„Wabiho“?
To by bylo na hodně dlouhé povídání.
Abych čtenářům ušetřil čas, omezím se

jen na konstatování, že za mou přezdívku
může ve velké míře jeden z mých vzorů,
trampský bard Jiří Wabi Ryvola.
Nedá mi to a musím se tedy zeptat, kdo
vás v hudbě ovlivnil?
Odpověď na vaši otázku je dost složitá
a může být klidně dvoustránková. Pokusím se ji zhustit. V první řadě můj táta.
A pak, ruku v ruce, už zmíněný Wabi Ryvola, americký bard Kris Kristoﬀerson,
Osvobozené divadlo, Semafor. Ještě musím vzpomenout Beatles, protože ti jsou
od hudebního cítění naší generace neodpáratelní, a končím.
Vaše písničky zlidověly, myslíte, že se
budou zpívat jen ty vaše, ze zlaté éry
trampingu, nebo vznikají písně od nových autorů?
Když se parta sesedne u ohně či v hospůdce, zpívají se písně Jarky Motla a Jendy Kordy stejně jako písně bratří Ryvolů či Kapitána Kida. Pak přijdou na řadu
Lohonka, Nedvědi a dejme tomu i Daněk.
A mezi nimi znějí „Ježkárny“, Semafor
a řada písní zcela netrampských, které si
lidé prostě oblíbili. A ty už nejsou z oné
„zlaté éry trampingu“. Shrnu to. Písničky
se rodí dnes a denně. A pokud za něco

stojí, najdou si místo mezi lidmi.
Budete součástí oslavy 25 let od otevření jihoměstské Stodoly, kde měly
folk a country vždy své místo. Co se pro
vás za těch posledních 25 let změnilo
a co zůstalo stejné?
Pokusím se to, takříkajíc, matematicky
kvantiﬁkovat. Přibylo pár dobrých přátel,
pár dobrých písniček, pár vrásek a pár důvodů k rozmrzelosti. Ubylo několik dlouholetých dobrých přátel, zhruba patnáct
tisíc vlasů, kousek energie, dva zuby
a jeden z hlavních důvodů k rozmrzelosti. A co zůstalo? Ještě pořád dost dobrých přátel, ještě dost velká porce energie a ještě pořád nekonečná schopnost
žasnout.
Máte za sebou náročný festivalový program. Prozraďte, kde rád odpočíváte
a nabíráte energii?
Převážně, stejně jako teď, na chatě
v přírodě.
A co nové autorské písně?
Jde to čím dál víc ztuha, ale vytrvale to
zkouším.
Ráda bych vás poprosila o nějaký vzkaz
pro naše čtenáře…
Když už jste mě k tomu vyzvala, jeden
bych měl. Neztrácejte schopnost žasnout. Důvodů k tomu najdete každodenně dost a dost. A pokud je nemůžete nalézt, přijďte ve čtvrtek 22. září na můj
koncert v restauraci Stodola House v Kupeckého ulici. Začínáme v 8 hodin. Bude
to jízda.
Děkuji za rozhovor
Dana Foučková
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Inzerce

RODINNÉ BYDLENÍ
na Praze 4
domy 4 až 7+kk
s garáží nebo
dvojgaráží
ověřená kvalita
provedení
žádaná lokalita
Modřanské rokle
budoucí stanice
metra D
v docházkové
vzdálenosti

Nyní v prodeji již IV.etapa
výstavby úspěšného projektu
Rezidence Vrtilka.
U nás najdete dům, který
Vám bude vyhovovat.
Nabízíme cenově výhodné
řadové domy s variabilním
vnitřním uspořádáním
i luxusní samostatné domy
s prostornými zahradami.
Nadčasová architektura, MHD
v místě a budoucí trasa metra D
jsou zárukou výborné investice.

www.vrtilka.cz
727 814 933

První tři etapy projektu
zcela vyprodány.
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Kulturní přehled září 2016
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. Jarníkova, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 177
– zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut chůze.
Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
X KONCERTY W
14. 9. Irena Budweiserová – od 19.00 koncert výrazné české folkové zpěvačky, bývalé
dlouholeté členky Spirituál kvintetu. Vstupné
180/130 Kč.
22. 9. Country večer u ohně s kapelou Knokaut
– od 19.00 večer country a trampských písní
u táboráku pro stálé návštěvníky KC Zahrada.
U ohně bude hrát kapela Knokaut. Buřty možné
zakoupit na místě. Vstup volný.
X DNY PRAHY 11 W
Oslavte kulaté 40. výročí vzniku Jižního Města
v parku u Chodovské tvrze! Vstup volný.
KAPELY Olympic, Allstar Re*údží Band, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Mário Bihári, Pískomil se
vrací a další
ZÁBAVA PRO CELOU RODINU – rekord v bublinách, pohádka, dílny, hasiči zblízka, relaxační
koutek pro nejmenší
SOBOTA PLNÁ POHYBU – trampolíny, koloběžky, lakros, tenis a další
BĚH 11 KM PRAHOU 11 – podporuje SOS dětské vesničky
X VÝSTAVA W
1. 9.–30. 9. Výstava Fotoinstitutu – vystavují
absolventi kurzu fotograﬁcké školy FOTOGRAFIA.CZ. Vstup volný.
X DALŠÍ AKCE W
6. 9. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 skupinové bubnování pro velké i malé. Vstupné
100/50 Kč, rodinné 200 Kč.
10. 9. Sobotní výtvarná dílna: Malba na sklo
– od 10.00 tradiční tvořivá dílnička pro děti.
Vstupné 50 Kč.
13. 9. Představení našich kurzů a dětská diskotéka – od 16.30. Vstup volný.
X PŘIPRAVUJEME W
13. 10. VLTAVA – od 20.00 koncert skupiny Vltava, která je považována za jednu z nejoriginálnějších českých skupin. Vstupné 240/190 Kč.
26. 10. IVAN HLAS TRIO & KNEZAPLACENÍ –
od 20.00 koncert známého českého písničkáře
a hudebníka Ivana Hlase. Vstupné 190/140 Kč.
X PODZIMNÍ DIVADELNÍ SEZONA W
VSTUPENKY JIŽ V PRODEJI. AKCE: PŘI ZAKOUPENÍ 6 VSTUPENEK NA 3 RŮZNÁ PŘEDSTAVENÍ JE ŠESTÁ VSTUPENKA ZDARMA!
19. 10. od 19.00 Antonie Talacková a Igor
Bareš: JENOM ŽIVOT – bystrá komedie s pozoruhodnými dialogy, které vtáhnou diváka
do magického příběhu dvou zralých, životem
prozkoušených lidí. Vstupné 250/190 Kč.
9. 11. od 19.00 Petra Špalková a Jan Novotný:
Romantický víkend – Romantická komedie plná
cynického humoru. Vstupné 250/190 Kč.
14. 12. od 19.00 Hana Maciuchová: Žena
Vlčí mák – Herecký koncert Hany Maciuchové.
Vstupné 250/190 Kč.
X KURZY A DÍLNY W
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00
a 16.30 kreslení, malování, kašírování, práce
s jednoduchými materiály a graﬁckými technikami pro malé i velké.
Každé úterý
Divadlo 1911: Divadelní kroužek pro seniory –
od 14.00. Kurz je vhodný pro seniory s touhou
o divadle přemýšlet, ale také ho aktivně zkoumat a nebát se stoupnout si na jeviště.
Výtvarný ateliér: Předškoláček – od 15.00 kurz
malování pro předškoláky.
Divadelní studio Zahrádka – 16.00. Kurz pro

děti a mládež.
Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství –
od 16.30 kurz pro kreativní školáky. Navrhování,
kresba postavy, různé textilní techniky, základy
šití podle střihu.
Jemná jóga – od 19.00. Naše kurzy jógy nejsou
omezeny věkem a jsou určeny především pro ty
ženy i muže, kteří se s jógou teprve seznamují.
Každou středu
Jemná jóga – od 9.00 cvičení jógy pro seniory.
Vítáme ale všechny věkové kategorie!
Muzikálová školička – od 16.00 tanec, recitace,
zpěv, divadlo. Kurz pro děti a mládež.
Keramická dílna – od 16.00, 17.00 kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. Práce s hlínou, možnost točení na mechanickém
hrnčířském kruhu, glazování, různé keramické
techniky.
Každý čtvrtek
Výtvarný ateliér – od 14.00, 15.30 a 17.00
kreslení, malování, kašírování, práce s jednoduchými materiály a graﬁckými technikami pro
malé i velké.
Hooping (Hoop dance) – od 16.00 zábavné cvičení s obručí (hula hoop) pro děti 5–14 let.
Hooping (Hoop dance) – od 17.30 zábavné cvičení s obručí (hula hoop) pro dospělé.
Streetdance – od 17.30 kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež.
Zpěv – práce s hlasem a dechem – individuální
výuka, vede Monika Obermajerová. Informace
a přihlášky na www.hlasdokoran.blogspot.cz
nebo na recepci KC Zahrada.
Každé 1. úterý v měsíci Skupinové bubnování DRUM CIRCLE – od 17.30 rodiče s dětmi,
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. Nejbližší termíny: 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.
OD ŘÍJNA KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
– TANEČNÍ ŠKOLA MARIETTY A DOBROMILA
NOVÁČKOVÝCH
Každou neděli
Mírně pokročilí – od 18.30, začátek kurzu 2. 10.
Více pokročilí – od 20.30, začátek kurzu 2. 10.
Každé pondělí Základní kurz (začátečníci) –
od 19.00, začátek kurzu 3. 10.
Zápisy pouze v tanečních párech. Vede: Marietta
a Dobromil Nováčkovi. Přihlášky v KC Zahrada, tel. 271 910 246, nebo p. Nováček, tel.
603 232 116, dance.novacek@volny.cz.
X DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA W
RODINNÉ CENTRUM BABOČKA od pondělí
do pátku 9–18 hod. Zápisy do kroužků a školičky
průběžně celý školní rok září – červen. POHYBOVÉ, TANEČNÍ, EDUKAČNÍ, VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ KROUŽKY pro děti od 6 měsíců do 8 let
a ŠKOLIČKY pro děti od 2 do 5 let.
Info: www.rcbabocka.cz nebo tel.: 777 945 049.
OSTATNÍ:
Pondělí: 15.30 Baby Dance Praha – tanečky pro
nejmenší; 16.30 Baby Dance Praha – tanečky
pro nejmenší; 16.30 Cheer Academy – Peewees;
16.31–17.00 Květiny Babeta – kurzy aranžování květin (říjen – prosinec, únor – květen); 17.30
Cheer Academy – Peewees; 18.00 NOYA – břišní
tance; 18.30 Centrum přírodní léčby: Cvičení pro
dvojice či partnerské páry; 19.00 Aerobic studio
Jitka: Zdravotní cvičení
Úterý: 15.45 Taneční škola InDance: taneční
kroužek (děti 3–12 let)
Středa: 9.00 Centrum přírodní léčby: Relaxačně
meditační cvičení pro ženy; 9.30 TAI-CHI CHUAN – začátečníci; 10.00 Senior ﬁtness – www.
seniorﬁtnes.cz; 11.00 Senior ﬁtness – www.
seniorﬁtnes.cz; 15.30 DDM Jižní Město: Dance
aerobic (děti 6–12 let); 16.30 DDM Jižní Město:
Rock'n'roll (děti 6–12 let); 16.45 Cheer Academy
– Minnies
Čtvrtek: 15.30 Baletní škola Attitude: baletní
lekce v KC Zahrada pro děti již od 4 let; 16.30
Baletní škola Attitude: baletní lekce v KC Zahrada pro děti již od 4 let; 16.30 Taneční škola
InDance: taneční kroužek (děti 3–12 let); 17.00
Aerobic studio Jitka: Seniorské cvičení; 18.00 Aerobic studio Jitka: Kondiční cvičení (míče, Fitness
Board aj.)

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

Pátek: 9.30 TAI-CHI CHUAN – pokročilí; 17.00
Květiny Babeta – kurzy aranžování květin (říjen –
prosinec, únor - květen)
Pondělí–pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kurzy
angličtiny všech jazykových úrovní
Pondělí–pátek: Centrum celoživotního vzdělávání – pravidelné kurzy pro seniory
KOKOZA: Veřejná zahrada pro každého
Baví vás bylinky, rajčata i další zajímavé rostliny
a plodiny? Info: www.kokoza.cz

chodovská tvrz
Kulturní Jižní Město, o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
tel.: 267 914 831,
267 915 444
www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle –
13.00–19.00 hod. 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 chůze podle šipek.
Restaurace otevřena denně 11.00–23.00 hod.

program
X KONCERTY W
11. 9. DOTrio – od 19.30 – Uskupení tří skvělých muzikantů a zpěváků, které hraje písně
amerických a kanadských písničkářů 60. a 70.
let. Vstupné 150/100 Kč.
21. 9. Šansony na tvrzi – vzpomínka na Milana
Jíru – od 18.00 – Pravidelná šansonová setkání
na Chodovské tvrzi zahájíme vzpomínkou na Milana Jíru. Vstupné 130/100 Kč.
X POHÁDKY W
25. 9. Divadélko pro děti hrané v anglickém
jazyce - od 15.00 – Vstup zdarma.
X OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY W
Dovedeme – výtvarné kurzy
Od začátku měsíce září opět probíhají v Ateliéru
Chodovské tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné dílny pro děti i dospělé. www.dovedeme.
cz; dovedeme@email.cz či na tel. 720 213 120.
16. 9. Cena Miloslava Švandrlíka – od 15.00 –
Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže
o nejlepší humoristickou knihu vydanou v roce
2015. Spolupořádá Rada městské části Praha 11
a Obec spisovatelů. Vstup zdarma.
X VÝSTAVY W
15. 9. – 30. 10. Velká a Malá galerie:
Jižní Město: od utopie k realitě. Výstava
k příležitosti 40. výročí existence Jižního Města.
Vstup zdarma.
X PŘIPRAVUJEME W
5. 10. DUO J. Koubková a O. Kabrna – od
19.30 – Koncert talentovaných jazzových osobností nabídne kromě slavných jazzových standardů i současnou tvorbu světoznámých jazzmanů
i vlastní tvorbu. Vstupné 200/140 Kč.

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

program
Zápisy do nových kurzů proběhnou 1. 9.
od 10 do 12 hod. a 7. 9. od 10 do 12 hod.
a od 16 do 18 hod.
MŠ BENJAMÍNEK
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.

Kulturní přehled září 2016
Zdravé pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let,
po od 16.00 do 18.00 hod.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – 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
Provoz od 6. září 2016: úterý až pátek volná herna od 9.00 do 12.00 (od 10 hodin
program).
Setkání Klubu 50+: pondělí 5. a 19. 9., 14.00–
16.00. Kontakt na koordinátorku Klubu Danielu
je 777 604 775. Rezervace předem, vstupné je
50 Kč za měsíc.
Od 13. září každé úterý 11.00–11.50: Pilates,
cvičení pro všechny věkové kategorie, možnost
hlídání dětí.
Od úterý 13. září: Angličtina pro děti, Angličtina pro dospělé (středně pokročilí a konverzace).
Jsou ještě volná místa v kurzech Angličtina pro
děti: út 14.15–15.00 (8–10 let), 15.15–16.00
(11–12 let), 16.30–17.15 (4–6 let) a čtvrtek
16.00–16.45 (6–7 let).
Od středy 21. září 15.30–16.20: Montessori
pracovny, kurz pro rodiče s dětmi od 1,5 do 3
let. Info a přihlášky: lokvencova.jana@seznam.cz
Středa 14. září 16.00–17.30: Česko-slovenské
odpoledne, bez přihlášení.
Pondělí 19. září 18.30–20.30: Úvod do Montessori pedagogiky. Přihlašování předem
na e-mailu: lokvencova.jana@seznam.cz
Úterý 27. září 10.00–12.00: Přednáška s besedou: Jak připravit zdravou svačinku pro děti
od 2 do 6 let, přihlašování předem v MC nebo
na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz
www.mc-domecek.cz, přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz
PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM
V HERNĚ:
Po, 8.00–12.00 Školička Sluníčko, pravidelný
program pro děti od 2,5 let bez účasti rodičů.
Přihlašování předem na e-mailu na celé pololetí
nebo jednotlivě.
Út, 10.00: Čas na besedy a přednášky.
St, 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší
(do 18 měsíců).
Čt, 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi
(děti od 18 měsíců).
Pá, 10.00: Čas na pohádku.
Pá, cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro
děti za pomoci rodičů či prarodičů.
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna
(nutno objednat na tel. 604 572 712),
poplatek 100 Kč.
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičovství (nutno objednat na tel. 608 708 786),
zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plánování rodičovství (nutno objednat na tel.:
777 200 431), zdarma.

kcmt

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

program
4. 9. MODROBÍLÁ NEDĚLE – pojďme společně
oslavit svatořečení patronky našeho Komunitního centra a vezměme si dnes na bohoslužbu
modrou nebo bílou. Od 17.00 zhlédnutí záznamu
svatořečení Matky Terezy – s malým agapé.
8. a 22. 9. 19.00 – WORSHIP – chlapská modlitba chvály (klubovna KCMT).
18. 9. 18.00 – ŽIDOVSKÉ HOUSLE Alexandra SHONERTA – koncert houslového virtuosa.
Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč (kaple
KCMT).
21. 9. 18.00 – Mše svatá pro děti – zahájení výuky náboženství (kaple KCMT).
24. 9. 10.30 – Přijetí jáhenského svěcení
Mgr. Ladislava Staňka (KCMT).
Výstavy
30. 8.–11. 9. – MATKA TEREZA
12. 9.–13. 11. – PRAHA 21. srpen 1968 Bohumila Dobrovolského – možnost pro školy domluvit se na setkání a besedu s autorem (hamalova@kcmt.cz – 733 770 847).
Zájmové aktivity
Výuka náboženství pro děti 0–15 let. (www.
kcmt.cz/zivot-fatnosti/katecheze).
Pilates – každé úterý od 13. 9. od 11.00 ve velké klubovně. Přihlášky na kancelar@kcmt.cz.
Zdravotní cvičení (nejen pro seniory) – pondělí
dopoledne nebo středa večer.
KERAMIKA s výtvarnicí Janou Domšovou pro
děti (16.00–17.30) i dospělé (18.00–19.30) –
čtvrtek. Bližší informace janadomsova@gmail.
com nebo 603 281 864.
Taneční škola pro dospělé – pondělí a úterý, informace na www.astra-praha.cz nebo
604 808 515 (p. Brožovský).
SCRABBLE klub – nejen pro seniory. Přijďte si
k nám potrénovat mozkové závity s úžasnou
slovní hrou. Jestli hru neznáte, nevadí, rádi vysvětlíme pravidla.
HERKA – herní klub deskových her pro děti od 6
let. Nenuďte se doma a přijďte si zahrát.
Sněhová vločka – dívčí skautský oddíl, www.
snehovavlocka.blanik.info.
VOSA – turistický oddíl pro kluky.
Manželské večery – vyjděte si spolu 8x na rande
s večeří při svíčkách a udělejte něco pro své manželství. Od října – MV.kcmt@gmail.com.
KURZY ALFA – zajímavý kurz pro ty, kteří se
chtějí něco dozvědět o křesťanství. Od 5. 10.
do 14. 12. každou středu od 18.30. Účast zdarma – stačí se přihlásit na alfa.kcmt@gmail.com
nebo tel. 733 770 847 a uvést jméno a věk.
www.kcmt.cz/pravidelny-program
nebo tel. 733 770 847

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11
Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek 14.00–19.00
(14.00–15.00 příklubový terén)

program
Téma: Znej svoje práva
6. 9. Kreativní úterý – výzdoba klubu
7. 9. Spojovačka na dané téma
12. 9. Diskuse na dané téma
13.9. Kreativní úterý – fotomodeling a práce
v graﬁckých programech
14. 9. Filmové odpoledne
15. 9. Dobytí Jižního pólu
20. 9. Den otevřených dveří
22. 9. Politický extremismus
26. 9. Filmové odpoledne
27. 9. Kreativní úterý – zvelebování klubovny
28. 9. Zavřeno – státní svátek
Změna programu vyhrazena.

Music Club
Jižák
Matúškova 831/1, 149 00 Praha 4,
www.zkusebnypraha.cz
Tel.: 608 643 054, 777 854 848,
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz;
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197,
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177,
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.

program
13. 9. 2016: Turnaj ve fotbálku 4P, 17.00 –
Přijď změřit své síly s ostatními na proﬁ fotbálcích 4P a vyhraj ﬁnanční prémii až 2 000 Kč!
Registruj se na romanpavlik.rpk.com@gmail.
com, startovné 50 Kč/os. Pozor konec registrace už 9. 9.!
15. 9. 2016: Ivan Hlas Trio, 20.00 – Vstup
140/190 Kč
16. 9. 2016: Southern Vision: Pixie, DrumBassterds, Reprospekt, Southern Vision Djs,
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 – Přijďte si užít klasickou rockovou záležitost v úchvatném podání vynikající brněnské revivalovky.
Vstup 80 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 rapové scény. Vstup 150/200 Kč
24. 9. 2016: Kantýnafest: @anallian + Přísun
povolen + F.G., 20.00 – Na tomto tradičním festivalu se budou zajímavé kapely ucházet o vaši
přízeň. Přijďte si je poslechnout, dejte hlas té
nejlepší a vyhrajte diváckou cenu. Vstup 50 Kč
27. 9. 2016: Trautenberk + Five O'Clock Tea +
CTM, 20.00 – Tanzmetalová parta z Klatov je
v kurzu, obráží velké festivaly a celkově jde její
popularita strmě nahoru. Těšte se na jejich energickou show okořeněnou svéráznými kostýmy.
Vstup 100/150 Kč
28. 9. 2016: Hudební kvíz, 19.00 – Přijďte si
zasoutěžit ve znalostním kvízu z oblasti hudby
a vyhrát první cenu + speciální bonus – vstupenky na akci měsíce! Startovné 50 Kč
30. 9. 2016: AndBand, 20.00 –Křest EP nové
formace z líhně Zkušeben Praha! Vstup 80 Kč
Připravujeme pro vás na říjen
6. 10. 2016: Olga Lounová akusticky s kapelou
– speciální koncert pro Zkušebny Praha, 20.00
– Vstup 120/180 Kč
7. 10. 2016: Prague Conspiracy + Sour Bitch,
20.00 – Vstup 100/150 Kč
14. 10. 2016: Vasilův Rubáš + Helemese +
Špuntkvaně, 20.00 – Vstup 100/170 Kč
20. 10. 2016: Martin Maxa 50, 20.00 – Vstup
100/160 Kč
21. 10. 2016: zakázanÝovoce křest desky +
Resumé, 20.00 – Vstup 190/250 Kč

VÝSTAVA NA RADNICI

Best of BlackBee foto
2. 9. – 30. 9. 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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Aktuálně

IRENA BUDWEISEROVÁ
středa 14. 9. 2016 od 20.00
Kulturní centrum Zahrada vás zve
na koncert výrazné české folkové zpěvačky, bývalé dlouholeté členky Spirituál kvintetu. Irena Budweiserová je

excelentní česká zpěvačka,
textařka, skladatelka, pedagožka, v letech 1980–1987 a 1990–
2010 členka skupiny Spirituál kvintet.
Na koncertě, který 14. září pořádáme,
uslyšíte balady, spirituálový a gospelový repertoár, který je doplněn převážně vlastní tvorbou zpěvačky. Vstupné
na koncert je 180/130 Kč (studenti, senioři). Rezervujte si místa v sále včas!
Vstupenky můžete objednávat na tel.
271 910 246, e-mailové adrese zahrada@kczahrada.cz nebo zakoupit online
na www.webticket.cz/program/kcz.

Dobytí Jižního pólu vol. 16 – Street Beatz Stage letos opět v klubu Jižní pól
Dovolte, abychom Vás pozvali na akci
je jihlavská hip hopová formace Kolona
Dobytí Jižního pólu vol. 16 – Street
a celý program zakončí hlavní hvězda veBeatz Stage, kterou pořádá nezisková
čera, legendární DJ Wich a LA4. V pauorganizace Proxima Sociale, o. p. s., konzách mezi kapelami se můžete těšit
krétně Nízkoprahový klub pro děti a mlána atraktivní program – vystoupení prodež Jižní pól. 16. ročník převážně hudebfesionálního bikera či parkouristy Tomání akce, která se bude konat ve čtvrtek
še Tarana. V rámci programu si můžete
15. září 2016 od 14 do 19 hodin v Nízvyzkoušet i některou z doprovodných
koprahovém klubu pro děti a mládež Jižaktivit – sítotiskový workshop, graﬃti
ní pól (Brandlova 1639/6, Praha 11).
workshop, plackování. Po celý den bude
Akci zahájí jihoměstské rapové uskuprobíhat soutěž o nejlepší graﬃti. Akce
pení Crewní skupina, po nich následuje zdarma, bez alkoholu, drog a agrese!

Shonertovy židovské housle
neděle 18. září v 18.00, kaple Komunitního centra Matky Terezy na Hájích
Unikátní program, obsahující originální
aranže národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby skladatelů – klasiků židovské hudby, zachycuje
pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Pouť
s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností. Alexander Shonert

Den otevřených
ých dveří p
programů pro
děti a mládež v Praze 11
Vždy jednou za rok se naše služby
na jeden den otvírají v rámci Týdne
nízkoprahových klubů i pro veřejnost
a ani letos tomu nebude jinak. V případě zájmu je možnost procházky po legálních graﬃti plochách na Praze 11.
Těšíme se na vás!
Kdy? 20. září 2016 od 14 do 19 hod.
Kde? Nízkoprahový klub pro děti
a mládež Jižní pól, Brandlova 1639/6,
149 00, Praha 11 – zastávka busu
Mikulova, v patře nad Tescem.
V případě dotazů ke Dni otevřených
dveří kontaktujte autorku článku a sociální pracovnici klubu Jižní pól: Eva Kašáková, DiS., kasakova@proximasociale.cz, tel.: 777 471 802

jako interpret židovské hudby získal uznání dokonce i v samotném Izraeli. Je laureátem světové soutěže židovských umělců
v Berlíně. Karel Svoboda si ho vybral pro
natočení sólových houslových partů muzikálu Golem. Velký ohlas má tento koncert
nejen v tradičních klasických sálech v ČR,
ale i v zahraničí, zejména v USA. Vstupné
dobrovolné – doporučené 100 Kč.

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 zaří:
6. 9., 15.00–19.00: Začínáme… za
školou s DDM JM. Slavnostní zahájení školního roku. Pro širokou veřejnost. Centrální park na Jižním Městě
– metro Háje.
10. 9., 10.00–18.00: Sporťáček.
Festival sportu pro děti. Hamr Braník.
17. 9., 10.00–16.00: Sobota plná
pohybu. Sportovní den pro děti a dospělé. Park u Chodovské tvrze.
Podrobné informace naleznete na
www.ddmjm.cz. DDM JM si vyhrazuje
právo na změnu programu.

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

Bez kormidla
V září se ve foyer opatovské knihovny
svými obrazy představí malíř Samuel
Kollárik (*1992), student ateliéru
Malířství IV/škola Martina Mainera na
AVU v Praze.
od 29. 8. do 1. 10. 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

Aktuálně
Pozvánky do Chodovské tvrze

DOTrio zavítá na tvrz
11. září od 19.30 hodin
Kapela DOTrio představuje mladé hudební uskupení tří skvělých muzikantů a zpěváků, kteří hrají písně amerických a kanad-

jubilea na Chodovské tvrzi
ských písničkářů 60. a 70. let. Za zmínku
rozhodně stojí díla takových zvučných
jmen, jako jsou Joni Mitchell, Bob Dylan,
Joan Baez a další. Vstupné 150/100 Kč.

Cena Miloslava Švandrlíka opět na Tvrzi
16. září v 15 hodin
V pátek 16. 9. dojde ke slavnostnímu
vyhlášení výsledků letošního ročníku literární soutěže, každoročně spolupořádané Radou Městské části Praha 11
a Obcí spisovatelů. Cenu tentokrát získá nejlepší humoristická kniha vydaná
v roce 2015. Letos se o ocenění uchází

16 knih, a to jak z české, tak ze slovenské literární produkce. Pokud se chcete
osobně setkat s oceněnými autory, zastavte se v sále Chodovské tvrze. Pořad bude opět moderovat Radim Uzel,
svěží hudební doprovod – stejně jako
v loňském roce – obstará svérázný poeta a zpěvák Jan Vodňanský. Vstup volný.

Jižní Město: od utopie k realitě
15. 9. – 30. 10. Velká a Malá galerie
Chodovské tvrze
Výstava k příležitosti 40. výročí existence Jižního Města. Expozice prostřednictvím interaktivních prvků přiblíží
jeho mladou historii a každodenní život;
osloví jak pamětníky, tak současnou

mladou generaci. Nápis „nedotýkejte se
vystavených exponátů“ zde v žádném
případě neplatí, ba právě naopak! Těšit
se můžete rovněž na fotograﬁe z období normalizace od Lubomíra Kotka,
autora známé fotopublikace Tady bylo
Husákovo z roku 2009. Vstup zdarma.

Šansonové vzpomínání na Milana Jíru
21. září od 18 hodin
Pravidelná šansonová setkání na Chodovské tvrzi zahájíme po letní odmlce
třetí zářijovou středu vzpomínkou na
Milana Jíru. Jan Petránek, Jana Rychterová, Filip Sychra a klavírista Radim
Linhart připomenou melodie tohoto

šansoniéra, pedagoga a vůdčí osobnosti sdružení Šanson – věc veřejná.
Hudební vystoupení protagonisté také
doplní krátkým povídáním o tomto nedávno zesnulém písničkáři a hudebním skladateli v jedné osobě. Vstupné
130/100 Kč.

připravujeme: DUO – Jana Koubková + Ondřej Kabrna
5. října od 19.30 hodin
Koncert vynikajících jazzových osobností, nabízející kromě slavných jazzových standardů i současnou tvorbu
světoznámých jazzmanů a vlastní tvorbu. Vstupné 200/140 Kč.

V červnu oslavili zlatou svatbu
manželé Jaroslava a Jiří Stöcklovi.
V červnu diamantovou svatbu slavili
manželé Naděžda a Jaromír Adltovi.
Zlatou svatbu oslavili v červenci
manželé Milena a Zdeněk Soukupovi.

Piano na Jižáku
opět v provozu!
Dne 10. 8. 2016 od 18.00 bylo znovu otevřeno pianino na Jižním Městě
v Parku u Chodovské tvrze., které je
přístupné v časech od 10.00 do 21.00
hodin. Pevně věříme, že tento kulturní
počin přispěje k oživení veřejných prostor a rozšíří nabídku volnočasových
aktivit v naší městské části.
Tento projekt zajišťuje společnost Kulturní Jižní Město, o. p. s., ve spolupráci
se spolkem „Piána na ulici“.
Za přípravný tým Jiří Dohnal,
předseda kulturní komise,
zastupitel MČ za HPP 11

Cvičení 60+
MČ Praha 11 odsouhlasila příspěvek
na cvičení pro seniory nad 60 let ve
Fitnesscentru Chrpa, Krejnická 2021,
Chodov – Roztyly. Kurzy budou zahájeny od 3. října 2016. Zápis probíhá již
od 1. září na recepci ﬁtnesscentra, kde
po uhrazení kurzovného obdržíte legitimaci na celý kurz. Cvičení bude v pondělí, středu a pátek – přesné časy budou na webu během září.
Info: www.chrpasport.cz, nebo tel.:
272 927 332, 775 281 711.

Sousedské slavnosti Zažít město jinak
17. září se veřejná prostranství Prahy i ostatních měst opět promění v jeviště plné
kultury, soutěží, her, domácího jídla a pití, poznávání či klábosení. Hádáte správně,
chystá se 11. ročník sousedských slavností Zažít město jinak.
Ulice, parky, náměstí či plácky po celých Čechách si už po jedenácté vezmou
do parády místní obyvatelé a organizace a na jeden den jim vdechnou více života, přátelskosti a pohody. A že budete
mít z čeho vybírat – sousedské slavnosti
se letos odehrají už na 71 místech v Praze a 18 dalších městech. Na Zažít město
jinak, které je otevřené všem generacím,
můžete poznat své sousedy, blízké podniky a jejich majitele, vyzkoušet si nové
věci nebo se prostě bavit. Sousedskou
slavnost najdete stejně jako loni i na Praze 11, a to konkrétně v podobě KULTUR-

NÍ KAVÁRNY JIŽNÍ MĚSTO – HÁJE (lávka
u metra Háje u křižovatky ulic Opatovská
a Bajkonurská, zastávka autobusů 213,
125, 136, 170, 183, 197, 267 atd.). Těšit
se můžete na akustickou hudbu a dobré
jídlo a pití. Tak přijďte posousedět!
Pokud byste se zde rádi jakkoli zapojili,
kontaktujte prosím místního organizátora
Jiřího Dohnala (tel. 775 333 608, e-mail:
jiri.dohnal@trojmezi.info)
Info: www.zazitmestojinak.cz.
FB: https://www.facebook.com/
ZazitMestoJinak

Zažít město jinak 2016 v rámci Dnů
Prahy 11 nabídne pro obyvatele Jižního Města Hudební kavárnu, kterou pořádá spolek „TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice“ s tímto
programem:
• 15.00 písničky pro děti
• 16.00 – 18.00 hudební blok s Pavlem Obermajerem (akustická kytara)
a Jiřím Toufarem (pianino)
Bohaté občerstvení zajištěno. Přineste
i vy buchtu, koláč či něco jiného dobrého, co doma rádi pečete a dejte ochutnat svým sousedům :-)
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Sport
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Mezi mladší děti přibír
áme holky i kluky ve věku 7–9 let a me
zi skauty kluky
ve věku 10–16 let.
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osti a spolupráci.
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rých se účastní hráči z celé ČR.
Těšte se na další informace, které budeme postupně zveřejňovat. V případě
zájmu nebo jakýchkoliv dotazů se nám
nebojte ozvat na naši infolinku uvedenou na webu v kontaktech nebo na náš
e-mail info@beachservice.cz.
Těšíme se na vás, váš Beach Service!

ší v kc zahrada
Cheer Academy se na tebe tě
tančíš a nebojíš
Baví tě pohyb? Ráda
poznat nové přáse nových věcí? Chceš
m!
ná
tele? Přidej se k
eční a gymnasCheer Academy je tan
cheerleading.
na
tická škola zaměřená
dětmi absols
u
rok
o
lníh
V průběhu ško
vystoupeky,
nin
vujeme pravidelné tré
Trénujení.
edě
stř
sou
ní, soutěže i letní
da a ZŠ
hra
Za
KC
v
,
stě
Mě
me na Jižním

Chceš zažít něco nového s partou kamarádů? Naučit se stavět tee-pee,
přespat v lese nebo rozdělat oheň bez
sirek? Jezdit o víkendech na výpravy
do přírody? Zkusit vodu, kola, hory
a další akce? Tak přijď, budeme rádi.
A proč si vybrat právě náš oddíl? Pořádáme pravidelné víkendové výpravy
do přírody, jednou týdně máme schůzky. V létě tě čeká tábor v indiánských
stanech tee-pee. Fungujeme již 28 let,
vedoucí jsou bývalí členové oddílu. Je
tu dobrá parta kamarádů.
Je ti 10 až 11 let? Nabízíme ti činnost
ve velkém oddíle. Je ti 7 až 9? Nabízíme ti odlehčený program vlčat. www.
krhuti.cz a www.facebook.com/krhuti
KONTAKT: RNDr. Milan Kvíz
tel.: 723 181 880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz

Skautské oddíly z Jižňáku

Beach Service bude od jara působit v dalším areálu
V areálu Základní školy Donovalská
v Praze na Chodově pořádáme od pondělí 5. září 2016 nábor do nových tréninkových skupin plážového volejbalu.
Info: www.beachservice.cz.
Pro všechny naše členy každé úrovně od přehazované až po profesionální
beach volejbal pořádáme každý víkend
turnaje v rámci Beach Service Tour, kte-
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Život na Jižním Městě

Co naděláme, škola je tu

Celý původní areál ZŠ Campanus.
Fota archiv autora.

Dost bylo prázdninového relaxování školáků a úsilí dospělého lidu školského
na vládní úrovni o zlepšení ﬁnancování. Už zase zvoní na chodbách zvonky a v době
zkoušení se čas děsně vleče.

ZŠ Campanus Jírovcovo nám. pod jedno
ředitelství k 1. srpnu, a tak v září 1996
mělo Jižní Město třináct základních škol.

Jižní Město si připomíná svoje čtyřicetiletí, přesněji měsíce, kdy se do prvních
panelových domů Jižního Města stěhovali první obyvatelé. V roce 1996, který
konfrontujeme s letoškem, byly děti těchto Jihoměšťanů již dospělé. Bylo však
patrné, že se v dosavadních projektech
na jejich věkovou kategorii nepamatovalo dostatečně. Téměř 3 000 mladých lidí
opouštělo každé ráno Jižní Město a dojíždělo do středních škol do jiných městských částí.

Úsilí o dobudování sítě středních škol respektovalo demograﬁcké ukazatele a muselo zvažovat také úvahy o identitě a perspektivách Jižního Města. Pamatujeme
hledače výhrad i pracanty, kladoucí tehdy i později základy dobrého budoucna.
A situace v roce 40. výročí Jižního Města?
Mateřské školy, před pár roky dobře vybavené, zase začaly praskat ve švech. A každé všední ráno proudí od metra i z autobusů adepti vzdělání v jihoměstských
středních školách. I ve školách poskytujících vzdělání vysokoškolské.
Jiří Bartoň

Kapacita mateřských a základních škol
byla zato už pohodlně dostatečná.
V předchozím prvním dvacetiletí, v dobách kulminace počtu malých dětí, se
na Jižním Městě dost roků směnovalo.
Posledního června 1996 zazněl závěrečný zvonek v 25 mateřských a 15 základních školách, 1 škole speciální, pak se říkalo praktické, a 1 základní škole umělecké.
Demograﬁcký vývoj umožňoval prostory některých škol přebudovat na školy
střední. Vyžadovalo to ale předtím slou-

čit dosavadní základní školy. Organizační výhodou byla existence tzv. dvouškol,
navazujících svými zadními trakty. Sloučení tak neznamenalo žádné dramatické
přemísťování dětí jiných lokalit, spojování
tříd, ale dalo novému řediteli možnost reagovat citlivě na úbytek žáků při odchodu
dětí do škol jazykových, specializovaných
či do víceletých gymnázií.
První dvě „párové školy“ byly sloučeny už v roce 1994/95, ZŠ Konstantinova a ZŠ Křejpského a dále ZŠ K Milíčovu
I a II. Vznikl prostor pro působení státního Gymnázia Opatov a soukromé Podnikatelsko-manažerské akademie. V roce
1996 program slučování základních škol
– dvouškol pokračoval. Zasedání místního zastupitelstva již 18. ledna schválilo
spojení ZŠ Ke Kateřinkám a ZŠ Tererova,
ke kterému došlo 1. července. A 20. června zastupitelstvo schválilo sloučení dvou
Původní kuchyně v ZŠ Campanus.
Fota archiv autora.

Kurz Alfa na Jižním Městě
Kurz Alfa je příležitostí k prozkoumání
nebo připomenutí si základů křesťanství,
(znovu)objevení smyslu života i poznání
nových přátel. A to pro kohokoli, kdo hledá odpovědi na otázky související s křesťanskou vírou nebo se rád zapojí do debaty se svým názorem.
Tento kurz vznikl v Anglii v roce 1990
a rozšířil se do 176 zemí světa. Absolvovalo ho již přes 18 milionů lidí. Jedna reference z mnoha: „Neznám žádný jiný kurz,
který by obsáhl úvod k základům křesťanské víry tak přístupným způsobem a byl

tak relevantní pro dnešního člověka,“ řekl
David Suchet, britský herec, představitel
populárního Hercula Poirota.
Setkání se společnou večeří, promluvou
a následnou diskuzí ve skupinkách budou probíhat od 5. října do 14. prosince
2016 v Komunitním centru Matky Terezy (U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4-Háje) vždy ve středu od 18.30 hod.
Účast je nezávazná, je možné se účastnit
jen některého večera nebo se přidat i během kurzu. Kurz je zdarma, za příspěvek
na večeři budeme vděčni.

Bude možné klást otázky a diskutovat
na různá témata, jako třeba: Jde v životě
o víc? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru?
Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev?
Přihlásit se můžete na e-mailu alfa.
kcmt@gmail.com, tel. 733 770 847, případně osobně na výše uvedené adrese
Komunitního centra Matky Terezy, sdělením jména, věku a kontaktu. Více informací naleznete také na: http://www.kcmt.
cz/alfa-kurzy/ nebo http://kurzyalfa.cz.
Za přípravný tým Kurzu Alfa
Eliška Bartoňová
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Názory zastupitelů

Proč je nutné postavit součást Pražského okruhu
– stavbu 511, jasně a stručně
Aarhuská úmluva, zastaralá EIA, nová
EIA, Evropská unie, SOKP, PRSO, Iniciativa za Rozumný okruh Prahy atd. – když
si člověk přečte několik příspěvků představitelů Hnutí pro Prahu 11 ohledně
Pražského okruhu a stavby 511, musí
dojít k závěru, že se jedná o nesmírně
komplikované téma. Podstata problému je však zcela jednoduchá a složité
články mají za cíl pouze odvést pozornost. Praha 11 a okolní městské části
trpí pod každodenním náporem tisíců
tranzitních kamiónů. Pro nejbližších přibližně 10 let existuje jediná realistická
varianta, jak tyto kamióny odvést jinam

– silniční stavba 511, která spojí dálnici
D1 u Nupak se Štěrboholskou spojkou
(a tudíž hradeckou a mladoboleslavskou
dálnicí) u Běchovic. Jakákoliv tvrzení, že
snad existuje jiné dopravní řešení, jsou
klamáním voličů. Potenciální výstavba
alternativních dopravních tras je totiž
na rozdíl od stavby 511 zcela nepřipravená, politicky neprůchodná přes středočeské obce, a proto v nedohlednu
– desítky let daleko. Pokud někdo – konkrétně představitelé Hnutí pro Prahu 11
– není ochoten jasně říci větu „Podporuji dostavbu Pražského silničního okruhu
v trase 511“, pak dle mého názoru ztrá-

cí jakékoliv právo tvrdit, že zastupuje
zájmy občanů Prahy 11. A nikdo na Praze 11 přece nebyl zvolen zastupitelem,
aby prosazoval zájmy občanských aktivistů z Běchovic, představitelů nesourodého hnutí SNOP či některých starostů
městských částí na severu Prahy, jejichž
zájmy se od zájmů nás – občanů Prahy
11 – v této otázce mohou rozcházet.
Stavbu 511 jako součást Pražského
okruhu je potřeba co nejdříve postavit,
ať již za peníze z Bruselu či z domácích
zdrojů.
Mgr. Jakub Lepš,
zástupce starosty, TOP 09

Dá se v souvislosti s postojem k dostavbě Pražského okruhu – 511
mluvit o Hnutí pro Prahu 11, nebo o Hnutí proti Praze 11?
Pražský okruh je bezesporu klíčovou stavbou pro celý pražský region, ale i v celostátním měřítku. Z dvou nedostavěných
částí především ta jihovýchodní stavba 511 má výrazně negativní dopady
na zdraví desítek tisíc a na katastrofální
dopravní situace stovek tisíc obyvatel jihovýchodu Prahy – tedy i naše.
Na stránkách 6 a 7 tohoto čísla Klíče je
zevrubně popsaná mimořádná dopravní situace na D1, které si každý občan
městské části používající osobní automobil nebo autobus MHD musel všimnout.
Těch 13 000 kamionů v každý pracovní
den, které se dají při přepočtu přes objem motoru srovnat s cca 100 000 osobních automobilů se vznětovým motorem,
jistě nepřispívá k lepšímu ovzduší na zastavěných územích Prahy 11. Také negativní vliv hlukových emisí je nezanedbatelný. Když se k tomu připočte katastrofální
dopravní situace na Spořilovské radiále,

sjezdu na Jižní spojku, nikdo rozumný nemůže neusilovat o vyřešení problému.
Při hlasování v Zastupitelstvu městské
části Praha 11 o podpoře urychlené dostavby Silničního okruhu kolem Prahy –
stavby 511, která je jedinou dlouhodobě
reálnou, logickou a nejpřipravenější variantou přesto jeden celý klub, a to HPP
11, toto usnesení nepodpořil. Usnesení
bylo naštěstí přijato, a tak se Praha 11
dostala z izolace, neboť 21 městských
částí a řada obcí středočeského kraje tuto
variantu podporuje.
Je nepochopitelné, jak zastupitelé zvolení občany Prahy 11 mohou tak zjevně ignorovat jejich zájmy a hazardovat
se zdravím svých voličů. Zvláště zarážející a politováníhodné je takové stanovisko u starosty MČ Ing. Jiřího Štylera, který
– přestože sám bydlí na starém Chodově
30 m od D1 – radši upřednostní (dle našeho názoru) své nezřízené politické ambice

spojované se sdružením SNOP (hájícím
v tomto případě lokální menšinové zájmy členů z Běchovic) a obětuje tak zájmy
svých sousedů. Zarážející je obdobný postoj u kandidáta HPP 11 do Senátu ing.
Ladislava Kose a dalších „ekologických aktivistů z řad HPP 11“. Do budoucna nelze
věřit ani rétorice „my jsme pro dostavbu
okruhu, jen chceme projednávat posouzení vlivu na životní prostředí podle nové legislativní úpravy a navíc variantně“. To je
vlastně opět návrat do bodu nula, který
proběhl v roce 2002 vydáním stanoviska
EIA následovaného územním rozhodnutím z 12/2008. Kdo by měl zájem na dostavbě, nemusel napadat tato vydaná
rozhodnutí a způsobit následné zpoždění. Zabraňme opakování takových hazardních hrátek s našimi zájmy a zdravím. Jak
si nyní odpovíte na otázku v titulku?
Ing. Stanislav Urbánek, CSc.,
radní, TOP 09

Kontroverzní předseda sportovní komise Michal Horník konečně odvolán
V úterý 19. 7. 2016 rada Prahy 11 na návrh zást. starosty Jakuba Lepše (TOP 09)
odvolala M. Horníka z pozice předsedy
a člena sportovní komise. Pan Horník se
sice věnuje práci s mládeží v oblasti kopané, ale není jediný – a z toho plyne, že
nemá nárok na speciální postavení. A právě snahy zneužívat předsednictví této
komise ve svůj prospěch a zásadní střet
zájmů patří mezi hlavní důvody, proč byl
odvolán. Jakožto zastupitel za Štylerovo
a Kosovo Hnutí pro Prahu 11 byl po volbách v roce 2014 jmenován do sportovní
komise, což se hned v roce 2015 projevilo
v absolutně největším podílu na sportovních dotacích pro kluby spojené v chobotnici sportovních organizací okolo TJ Háje,
kde Michal Horník aktivně působí.
Rovněž jeho podíl při tlaku na zrušení sportovní organizace Sportovní Jižní
Město (SJM) se vzápětí ukázal jako zišt-

ný. To dosvědčoval Horníkův odpor proti převedení sportovního majetku Prahy 11 (např. haly Květnového vítězství,
areálu Hrabákova atd.) ze SJM na neutrální půdu Jihoměstské majetkové, a. s.,
a zároveň jeho neustálé prosazování modelu „Supersportovní Jižní Město tentokrát jako zapsaný ústav“, což má být
nová organizace mimo kontrolu městské části, zato pod kontrolou M. Horníka a s ním spojených sportovních oddílů
a klubů. Přes zásadní odpor většiny sportovní komise, které předsedal, chtěl Horník do této nové organizace převést veškerý sportovní majetek Prahy 11 (včetně
např. tělocvičen u škol). Nejen z těchto
důvodů byl již z rady Prahy 11 odvolán L.
Kos. U pana Horníka můžeme pak přidat
podíl na protiprávním užívání parkoviště
Gregorova – vyzbrojen průkazem zastupitele se dokonce pokoušel mařit úřed-

ní úkon při přebírání zmíněného majetku oprávněným vlastníkem, tj. městskou
částí Praha 11, což lze důvodně považovat za porušení slibu zastupitele.
Jedním z posledních důvodů pro odvolání pana Horníka je i jeho selhávání při výkonu funkce předsedy sportovní komise.
Např. tím, že za zády sportovní komise
přemlouval radu Prahy 11 ke schválení
jiné verze dotací, než jakou komise většinově odsouhlasila, chybné ověřování
zápisů, nepochopitelné hlasování o sportovních dotacích (pro tu samou verzi jednou hlasoval ano, podruhé ne) či v neposlední řadě vedení jednání sportovní
komise, které objektivně nezvládal. Každý, kdo se jen trochu orientuje ve sportu
na Jižním Městě, jistě uzná, že tato změna ve sportovní komisi byla nutná.
Za Klub zastupitelů TOP 09 Praha 11,
Mgr. Jan Stárek, předseda klubu

Názory zastupitelů

Proti všem
HPP 11 prý nemá „koaliční potenciál“. Ano,
je to pravda. Bývalí političtí partneři se raději dohadují s ostatními stranami, původní tříčlenná koalice se rozpadla. Jejich hlavní starostí je udržet mocenskou převahu,
tj. přesilu počtu radních na radnici a výměnné obchody v zastupitelstvu. Tedy kus
za kus. Uvedu příklad: „Vy nám pomůžete
odstranit Kosa (odvolaný zástupce starosty za HPP 11) a my přiklepneme dotaci vašemu favoritovi Sýkorovi (že nedokázal vysvětlit dvakrát použitý seznam sportovců
nám nebude vadit).“ Pokoušeli jsme se domluvit vyrovnané pokračování koalice. Nabízeli jsme uspořádání 4 posty HPP 11, 4
posty pro ANO + TOP 09, víceméně bez
ohledu, jak si místa rozdělí. Jednání selhala na neústupnosti ANO i TOP 09. Základní podmínka, na které tyto strany trvaly,
zněla: Chceme si zachovat početní přesilu
v radě. Vzhledem k počtu mandátů z voleb
to považuji za vyděračství, umožněné po-

čáteční důvěřivostí starosty Štylera. Nelze
dvakrát vstoupit do stejné řeky. Obě jmenované strany porušily své sliby, a proto
by musela vzniknout nová dohoda o další
spolupráci. Pro HPP 11 je podmíněna férovými počty postů, na krásná slova po letošní zkušenosti již nespoléháme. Jsou
tady ale i další rozdílnosti. Za všechny se
to pokusím ilustrovat na příkladu „stavby 511“, čili dostavby dálničního okruhu
kolem Prahy. Toto téma se účelově stalo mediálním hitem, pod taktovkou p. Urbánka z TOP 09 (dříve ODS) či do popředí
vystrčeného p. Sýkory z účelového subjektu pana Mlejnského (dříve ODS). Základem jejich hitu je překrucování pozice HPP
11: „Negativní postoj (ke stavbě 511),“
píše Urbánek na konto HPP 11. Ve skutečnosti my říkáme: „Nám jde o okruh kolem Prahy, zároveň požadujeme dodržení
platných zákonů.“ A v tom je ten zakopaný
pes. Nátlaková akce pana Urbánka (a dal-

ších) směřuje k obejití platného zákona. Ačkoliv např. stranický kolega pana Urbánka
pan Lepš se rozepisuje o vládě práva, evropských hodnotách či lidských právech,
nic mu to nebrání ze všech sil podporovat tento nátlak proti zákonu a proti evropským pravidlům. Kde byli pánové, když
léta na magistrátu situaci orchestrovali
postavy jako Kolibřík, Mazánek, Bzuk (vesměs ODS)? Přes všechny chyby, které
jistě také máme, HPP 11 zůstalo občanským hnutím, politickou silou normálních
občanů. U nás se nedaří politikářům, kteří by pracovali hlavně na své kariéře. Naše
námitky či směřování jsou věcná, s ohledy
na zájmy nám blízkých a podobných sousedů, a to povětšinou budí nejvíce kontroverzí, že nepodléháme cizím zájmům.
Ing. Jiří Krautwurm,
předseda zastupitelského klubu HPP 11,
předseda Kontrolního výboru
zastupitelstva Prahy 11

bylo zastupitelstvem schváleno usnesení
s vyjádřením podpory k urychlené dostavbě úseku 511 a starostovi Jiřímu Štylerovi bylo uloženo, aby o tomto usnesení
informoval předsedu vlády ČR, ministra
dopravy, primátorku HMP a starosty MČ
Praha 1–57. Což se samozřejmě nestalo.
Naopak. V rozporu se schváleným usnesením zaslal starosta Jiří Štyler na hlavičkovém papíře MČ Praha 11, čímž prezentoval názor MČ Praha 11, dopis komisaři
EK a ředitelství DGREGIO, DGTRAM, DGENV, v němž za městskou část vyjadřuje
díky, že úsek 511 je vyloučen z tzv. prioritních staveb a sděluje, že má „…obavy,
že by /…/ mohla být /…/ opět posouzena zastaralá trasa okruhu…“. Neboli EIA
na 511 nás opravdu nezajímá! Ano, jako
předseda HPP 11 a občan má samozřej-

mě Jiří Štyler právo tento svůj názor prezentovat a rozesílat komukoli. Avšak jako
starosta MČ Praha 11 má respektovat
usnesení zastupitelstva a ne jednat stylem „usnesení sice schválilo zastupitelstvo, ale z HPP 11 pro to vlastně nikdo
nehlasoval a protože HPP 11 vyhrálo volby, tak to nemusíme respektovat, protože jsme to jedině my, kdo prezentuje zájmy občanů“. Toto už tu bylo a především
HPP 11 proti tomu bojovalo a vlastně
díky tomu i volby vyhrálo. Díky své negativní kampani.
Osobně – Jiřího Štylera jsem si vždy vážil. Vím, že je to střelec, který často vypálí dřív, než zamíří. Hlavně, že vystřelí. Ale
poslední dobou už je ta střelba opravdu
nebezpečná i pro Jižní Město.
Jan Mareš, TOP 09

Nebezpečná střelba
Evropská komise se jménem Daniela
Calleji vyjádřila, že pro dostavbu silničního
okruhu kolem Prahy, úseku 511, požaduje
nové posouzení vlivu na životní prostředí,
a to z důvodu, aby bylo daný projekt možno ﬁnancovat ze strany EU. Nyní se HPP
11 bije v prsa a uvádí, že to je přesně to,
co vždy požadovali, tj. „aby se okruh kolem Prahy projednal v rámci jakékoli průchodné varianty s aktuálním posouzením
EIA“. Nevěřme tomu. HPP 11 vždy prezentovalo názor, že úsek 511 nepřipadá v úvahu, že nejvhodnějším řešením je
přesunutí této části okruhu dále do Středočeského kraje. „Středočeši to přežijí,
tam voliče do příštích krajských voleb nemáme.“ Bohužel celá záležitost má ještě
jednu třešinku na dortu, a to řádně červivou. Na zastupitelstvu dne 19. 5. 2016

Kam vede ANO a TOP 09 Jižní Město?
Jak mnozí z vás víte, byl jsem před půl
rokem odvolán z funkce místostarosty
a radního pro ﬁnance. Rozhodující pro mé
odvolání byly hlasy v té době našich koaličních partnerů ANO a TOP 09. Bylo to
tehdy velice zvláštní a překvapivé rozhodnutí mnoha zastupitelů. Koncem ledna totiž všichni, bez jakýchkoli výhrad, schválili
rozpočet MČ P11 na r. 2016, který jsem
připravil, aby mne část z nich za šest týdnů odvolala pro údajnou „nekompetentnost“ a „dlouhodobou nespokojenost
s mou prací“. Nějakou dobu jsem se snažil na věc dívat racionálně a vyvracet údajné důvody mého odvolání, ale brzy jsem
pochopil, že v rozhodnutí radních a zastupitelů z ANO a TOP 09 nehrála roli fakta, ale šlo jen a pouze o umlčení jejich
kritiků a zejména o moc. O moc za každou cenu. ANO a TOP 09 chtějí vládnout

Praze 11 bez Hnutí pro Prahu 11. A tak
rozbili koalici sestavenou po volbách v r.
2014. Jak jistě víte, nechalo po volbách
HPP 11 v Radě většinu svým bývalým
koaličním partnerům. Strany ANO a TOP
09 však tuto většinu zneužily. Po několika měsících na radnici se začaly obě strany odchylovat od svých předvolebních slibů. Jejich prioritou se staly „traﬁky“ pro
jejich zastupitele v městských akciovkách,
objevila se jejich nechuť vypovídat smlouvy, o kterých před volbami vykřikovaly, jak
jsou nevýhodné, zamítaly návrhy na úspory, začaly podporovat další zástavbu JM...
Jako radní pro ﬁnance jsem proto ANO
a TOP 09 kritizoval za jejich přístup. Reakce obou stran na sebe nenechala dlouho čekat a přišla ve formě „čistky“, ke které se ANO a TOP 09 bez skrupulí spojily
s bývalým starostou Mlejnským a jeho

kamarády z uskupení Jižní Město náš domov a dále s ODS, s ČSSD a s komunisty. Začalo to mým odvoláním z Rady
a pokračovalo odvoláním dalších kritiků
ANO a TOP 09 – RNDr. Zdeňkové z Rady
a zastupitele Horníka ze sportovní komise. Skutečným důvodem odvolání všech
jmenovaných není špatná práce, ale jejich oprávněná kritika činnosti ANO a TOP
09 na radnici Prahy 11. O záměrech těchto dvou stran asi nejlépe vypovídá fakt,
že se neštítily spojit k „trestání neposlušných“ s těmi, na jejichž kritice založily tyto strany svou volební kampaň. Tímto spojením pro mne ztratili zastupitelé
ANO a TOP 09 na P11 morální kredit a je
jen na občanech JM, jak tento fakt zhodnotí v senátních a později i v komunálních
volbách.
Ing. Ladislav Kos, zastupitel MČ Praha 11
Příspěvky zastupitelů pokračují na str. 28>>>
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Co praktického HPP 11 udělalo pro rychlou dostavbu jihovýchodního
okruhu kolem Prahy, aby kamiony nejezdily přes Jižní Město?
HPP 11 vyzvalo předsedu vlády pana
Mgr. Sobotku 14. června veřejným dopisem k rychlému zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) podle aktuální
legislativy a současných potřeb dopravy.
Cílem našeho dopisu bylo odblokovat původní záměr EIA, pro který se nepodařilo za posledních 15 let vlády ODS, ČSSD,
TOP 09... získat územní rozhodnutí, natož
stavební povolení. Záměr neodpovídal nejenom stávajícímu stavu v území a aktuálním potřebám dopravy, ale ani platné legislativě. Pokud by snad i nějaký správní
orgán podlehl lobbistickým tlakům, nezávislé správní soudnictví by takový záměr
zrušilo a realizace okruhu by se opět odložila. Jak vyplývá i z červencového dopisu ředitele Direktorátu životního prostředí
Daniela Calleji zaslaného paní primátorce
Krnáčové (viz článek Klíč a www.hpp11.
cz), vláda i EU se dohodly na postupu zpra-

cování aktuální EIA, které my v HPP 11
dlouhodobě prosazujeme. Pokud budou
dodrženy standardní EU lhůty pro EIA,
není potřeba se obávat, že by projednání EIA způsobilo odklad zahájení výstavby
plánované po roce 2019.
Spekulanti s pozemky v trase původního
okruhu jsou samozřejmě nervózní z toho,
že by okruh mohl vést jinou než 15 let neprůchodnou variantou EIA 511. Proto vymysleli následující postup: „Když původní
záměr 511 nevyhovuje aktuální obecné legislativě, tak prosadíme EIA v parlamentu
speciálním zákonem o okruhu 511 kolem
Prahy. Občany Jižního Města využijeme
jako naše rukojmí při tlaku na EU, správní
orgány a soudy. K tomu nám prakticky pomohou petice a jiné nátlakové akce našich
kandidátů do senátu.“
Jsem rád, že tento vyděračský scénář
se díky principiálnímu postoji EU a mra-

venčí práci HPP 11 nenaplnil a neztrácíme zbytečně čas. Postup pražských šíbrů
cestou speciálního zákona o EIA 511 by
samozřejmě neměl nikdy v právním státě sebemenší šanci na úspěch a jen by
se zopakoval známý osud speciálního zákona pro přistávací a vzletovou plochu
v Ruzyni, který již před sedmi lety zrušil
Ústavní soud.
To, že se již připravuje EIA posuzování jihovýchodního okruhu podle aktuálního
zákona, znamená, že celý proces proběhne standardně. Občané Jižního Města
se tak konečně dočkají v dohledné době
očekávaného jihovýchodního okruhu kolem Prahy, který významně osvobodí Jižní Město od zatěžující tranzitní dopravy.
RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.,
zastupitel za HPP 11 a člen Výboru pro
Územní rozvoj a Strategické komise MČ
Praha 11

Inzerce
BYDLENÍ
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM
jako doma! Prodáme, pronajmeme, vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme dluhy, 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
Jižní Město hledá pro své klienty byty
k prodeji a výměně v Praze 11 a okolí.
Využijte našich dlouhodobých zkušeností
a možností. Jsme ryze česká realitní 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

• 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

• 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

• 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 vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím
privatizaci. Tel.: 608 661 664

Poptávám byt 2 + 1 nebo 3 + 1 (3 + kk)
pro 2 osoby s dítětem 14 let. Nespěcháme, ale můžeme bydlet i hned, záleží, jak
se dohodneme. Výhodou lodžie nebo balkon. Děkujeme. Tel.: 603 789 381

• BD pronajme nebytový prostor na adrese Tatarkova 724, celková výměra 26,48
m2 se samostatným vchodem. Více informací na tel.: 725 076 778 od 8 do 19 hod.
• Hledám ke koupi byt 3 + kk a větší
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původní 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

FINANCE A PRÁVO
• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ.
VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSONALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018.
na WWW.ADMIS-UCTO.CZ
• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíkové 534, Praha 4 – Háje. Pojištění úrazu,
majetku, aut, cestovní, psů, penze, úvěry,
hypotéky. Servis, platby i kartou. Mob.
723 277 777 www.ceskapojistovna.cz/
poradce?jiri.fanta2

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO
Ing. Zbyněk Hloušek - certiﬁkovaný makléř - 14
11LET
LET
TRADICE
V PRAZE
11
TRADICE
NA JIŽNÍM
MĚSTĚ
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA
PRODEJ
KOUPI
VÝMĚNU BYTŮ

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

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
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 1ﬂoor • www.1ﬂoor.cz

Inzerce

• HYPOTEČNÍ MAKLÉŘ, Jiří Mazúch –
hypotéky na koupi, výstavbu, rekonstrukci, reﬁnancování, 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, nemovitosti,
občanské, trestní právo, exekuce, atd. Tel.:
606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz
• HYPOTEČNÍ PORADCE – úvěry na bydlení, osobní a ﬁremní úvěry, pouze banky.
Mimořádně výhodné úroky. Poradenství
ﬁnanční i realitní zdarma, veškerá agenda, kompletní servis a osobní přístup.
Ing. Jana Hrdinová, tel.: 739 048 537
• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská
(sídlem u metra Háje). Spory, vymáhání
pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo
rodinné, občanské, obchodní, pracovní.
Právní služby pro bytová družstva a SVJ
včetně převodů bytů do os. vlastnictví, likvidace, insolvenční řízení, osobní
bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.
603 823 260, e-mail: oﬃce@grivalska.cz,
www.grivalska.cz

PRO DŮM
A DOMÁCNOST
• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK
kompletní malířské práce, štukování stěn
a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny.
www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667,
Člen cechu malířů a lakýrníků ČR
• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ –
Novotný – tel.: 606 556 547 – malování, lakování, štukování, fasády, zaměření
zdarma, práce 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 MRAZNIČEK
v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678
v 7–22 hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček
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• Malířské práce, štuky, laky, stěrka +
návštěva zdarma! 606 227 390, 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 poškození. 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, MALÍŘSKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně.
Tel.: 603 494 330, e-mail: ivan.lafek@
seznam.cz
• Instalatérské práce – voda, plyn, kanalizace, topení. Výměna plynových
spotřebičů. Rekonstrukce bytového
jádra. Jan Horyna, tel.: 603 554 550,
271 912 323
• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV,
satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagnetofonu.
• Servis malých domácích eletrospotřebičů. Mobil: 739 049 499, krizjiri@volny.cz
• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. prostor. Malířské, bourací práce, štukování,
obklad, dlažba. Elektroistalace, instalatérství. Tel.: 775 690 435, e-mail: peta.
sitner@gmail.com
• HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré zednické, obkladačské,
malířské, podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Kompletní rekonstrukce
bytu, domu, nebytových prostorů. Tel.:
777 670 326
• Provádím rekonstrukce bytových i nebytov. prostor vč. menších zakázek. Zednictví, obkladačství, malování, štuky stěn,
byt. jádra aj. práce. Kvalita, spolehlivost,
pracovitost a rozumná cena je samozřejmostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: jin60jir@
seznam.cz, zednikjindra.sluzby.cz

Z A S K L Í VÁ N Í L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE – NA KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! Jádro
od 88 000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renonovotny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, tel.:
602 292 812, 272 912 326
• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garnýže, opravy a servis žaluzií. Zaměření
a konzultace zdarma, tel. 603 715 285,
www.interierservisgroup.cz
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna
skel, seřízení kování, žaluzie a parapety.
Tel.: 737 202 354
• Čištění koberců, sedaček a dalšího čalouněného nábytku extrakční (mokrou)
metodou proﬁ strojem. Dlouholetá praxe.
Také o víkendech. Doprava po Praze zdarma. Rozumné ceny. Dále provádíme pravidelné úklidy společných prostor domů
a úklidy kanceláří. Tel.: 737 566 189
• Truhlář – kuchyně, vestavěné skříně,
atypický nábytek. Tel.: 775 565 481,
rada.no.1@seznam.cz
• Mytí oken včetně rámů a žaluzií, strojové čištění koberců a čalouněného nábytku. Sekání trávy včetně odvozu, stříhání
živých plotů, provedení vertikutace trávníku. Čištění pozemků. Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz
• Čistíme koberce, sedačky, postele ap.
mokrou metodou proﬁ stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. Kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.:
777 717 818, www.cistimekoberce.cz
• Snadná výměna záclon, spouštěcí garnýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže,
opravy. Tel.: 222 351 996, 602 371 996
• Bytová jádra na klíč od 99 tisíc, rekonstrukce bytů a veškeré stavební práce,
spolehlivost a zkušenost zaručena. Tel.:
608 709 716, www.rakovec.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výměny a opravy baterií (záruční a pozáruční
servis dodaných baterií), WC, připojení
praček, myček, montáže a opravy rozvodů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@
seznam.cz.

POČÍTAČE:
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace WiFi, internetu, notebooků, výuka s trpělivým učitelem. Doprava zdarma. Tel.:
604 806 516 (i SMS), daro@daro.cz,
www.daro.cz

Prague Aesthetic Clinic
dermatologie, stomatologie, plastická chirurgie

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner ﬁrmy OPTIMI
tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

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
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SLUŽBY
• ELEKTRIKÁŘ – Byty/domy. Rozumná
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 odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Volejte: 773 484 056
• Levně vyklízení, odvoz, výkup v Praze 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
• 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
• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a výroba
klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, deštníků, oděvů, bund, ortopedické opravy.
Provádíme gravírování, broušení nožů
a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opatov. www.opravyobuvi.cz
• Nabízíme strojové čištění koberců a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kvalita,
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,
Pankrác, Na Veselí 2 – za rohem domu.
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz
• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE
– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH
VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALARMY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA,
ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČKY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.:
777 832 938, Praha 4-Šeberov
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití,
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Zakouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597
• Nabízíme veškeré stěhovací a vyklízecí služby. Prohlídka technikem, víkendy, patra a kilometry po Praze ZDARMA.
727 943 277, stehovani@stehovanikrbec.cz

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – opravy, úpravy oděvů a bytového
textilu. Zdiměřická 1446, Praha – Jižní
Město. Otevřeno po – čt 10.00 – 18.00,
pá 10.00 – 15.00. Tel.: 734 487 143.
• Krejčová – Pojízdné opravy oděvů Vyzvednu u Vás a zase dovezu opravené
oděvy za ceny kamenného obchodu. Volejte kdykoliv 607 230 043. Dny svozu
a rozvozu, Po: 6–10 hod. nebo Čt: 19–22
hod., na Vámi zvolenou hodinu.
• Drobné opravy, instalatérské práce,
montáž a demontáž nábytku, elektro,
demontáž a montáž světel, malířské
a lakýrnické práce. Seřízení netěsnících
oken, výměna silikonu u kuchyňských desek a koupelnového vybavení, věšení obrazů, konzolí. Miroslav Novák: miroslavnovak333@gmail.com

PRÁCE
• Hledáme nové kolegy pro oblasti: tvorba graﬁky, výživové poradenství, kosmetické služby, prodej přírodní kosmetiky
a zdravé výživy. Více informací v prodejně HOMESPA – vestibul metra Opatov,
Praha 4, www.homespa.cz nebo na tel.
778 480 533.
• 50letá SŠ pohlídá Vaše dítě 0 – 4 roky.
Zkušenosti mám se svými dnes již 4 dětmi, hlídala jsem sestře i u jiných lidí. Jsem
spolehlivá, zodpovědná a trpělivá. Uvítám
hlídání 2x – 3x týdně a dlouhodobě. Mohu
případně dodat i reference. Rusnáková
Monika, mob. 731 890 805

VZDĚLÁNÍ

• VÝTVARNÝ ATELIÉR pro děti, mládež
a dospělé, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP a přátelské, inspirativní prostředí u zastávky
Mikulova (bus125,165). PŘIJĎTE SE PODÍVAT 1. září – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 10.00 – 20.00 hodin. Tel.: 608 515 631,
www.atelierproradost.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u vás doma,
práci... Profesionální služby za rozumné
ceny. Pí Jenšíková, tel.: 777 285 669,
www.kadernice-do-domu.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@
ordinacesporilov.cz, www.ordinacesporilov.cz
• Přijměte mé pozvání na dny otevřených dveří v kosmetickém Salonu Sen
31. 9. – 2. 10., Mikulova 1573/11 –
Praha. Těšit se můžete na kosmetické
ošetření či poradenství zdarma. Více
na 602 544 312
• Prodejna PŘÍRODNÍ KOSMETIKY,
ZDRAVÉ VÝŽIVY A ČAJŮ – vestibul metra
OPATOV – HOMESPA. U nás nakupíte nejlevněji značky SALOOS, NOBILIS, SIBERICA, GREŠÍK. V nabídce přírodní BIO oleje,
šampóny, mýdla, peelingy, krémy, čaje, byliny, chia, goji a další

OSTATNÍ
• UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH. Přijďte
pobejt do rodinného hotelu Krakonoš
v Rokytnici nad Jizerou a poznejte nejvyšší hory ČR. Více informací na www.hotelkrakonos.cz nebo tel.: 603 155 874

• VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, KLARINET, HOBOJ. Výuka probíhá individuální formou.
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl.
spec. E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz
TEL.: 602 646 628

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

• Angličtina kvalitně a s humorem
na starém Chodově. Individuální výuka,
všechny úrovně. Nově i u Vás doma. Bezplatná konzultace 603 961 617, www.
one2one-jazykovyklub.cz, one2onejs@
seznam.cz

• KVĚTINYBABETA – KURZY ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN pro děti a dospělé. Od 7.
10. 2016 zahajujeme nový cyklus, pro
začátečníky i pokročilé. Přihlášky a informace na www.kvetinybabeta.cz nebo
tel. 603 791 609

VEDOUCÍ PRODEJNY, PRODAVAČKY
i šikovné brigádníky hledáme
do nově připravovaného street a fashion outletu
na Chodově od září 2016
tel. 602 664 745 nebo e-mail office@balestraoutlet.com

Inzerce

Pro každou
příležitost
Nová Vitara
Nepřekonatelná ve městě Suverénní v terénu
RBS (systém nouzového brzdění)
LED denní svícení
7× airbag
ABS + EBD, ESP®
parkovací senzory

od

386.700 Kč

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
sledování tlaku
v pneumatikách

www.suzuki.cz
Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

31

32

Inzerce

Možná mě znáte jako bývalou starostku či zastupitelku
městské části Prahy 11, možná jako sousedku, se kterou se
potkáváte v domě či na ulici, nebo jako členku zahrádkářského
svazu. Možná dnes vidíte můj obličej a jméno úplně poprvé.
Jmenuji se MARTA ŠORFOVÁ, kandiduji do Senátu
ve volebním obvodě 19 a ucházím se o Váš hlas.

CTÍM MORÁLKU
A VÝSLEDKY
PRÁCE

VĚŘÍM V SILNÉ
A SUVERÉNNÍ
ČESKO

NENECHÁM SE
ZASTRAŠIT ANI
KOUPIT

NA NIC SI
NEHRAJU, ANI
V POLITICE

VĚŘÍM, ŽE
SENÁTOR BY MĚL
MÍT JASNOU VIZI

JSEM ČITELNÁ
A NEPŘEVLÉKÁM
DRESY

Věřím v masarykovské krédo „nebát se
a nekrást“.
Čtyři roky jsem byla
starostkou Prahy 11
a vždy jsem tvrdě
hájila veřejný zájem.
Nejsem proto
spojována s žádnými
kauzami.

Podnikavé a snaživé
lidi považuji za motor
společnosti a budu je
vždy podporovat.
Sebevědomým
partnerem musíme
být i pro EU.
O řadě důležitých věcí
bychom jako členský
stát měli proto
rozhodovat sami.

Bojovat za správnou
věc považuji za
povinnost politika,
i když je pod
tlakem okolí.
Schopnosti a nápady
lidí jsou pro mne
důležitější než jejich
stranické průkazy.

Jsem normální
člověk, kterému se
z funkcí nezatočí
hlava. Prostě jeden
z vás.
Nesedím ve správních
radách, nedostalo se
mi zlatých padáků.
Nestojím o ně.

Léta v komunální
politice mne naučila
naslouchat potřebám
lidí a bez odkladu
věci řešit.
Věřím těm, kteří chtějí
něco vybudovat, ne
revolucionářům, kteří
jen hlasitě křičí.

Neměním barvy
a názory, když se mi
to hodí. A nevěřím
lidem, kteří to dělají.
Proto mám obavu ze
stran a politických
hnutí, která se na
vrchol dostala přes
noc.

www.martadosenatu.cz

