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2 Inzerce

Hyundai i10, i20 a ix20.

Velká trojka 
rodinných vozů.

Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 4,7 – 6,5 l/100 km, CO
2
: 106 – 142 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 3,5 – 6,2 l/100 km, CO

2
: 92 – 144 g/km;

Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 4,2 – 6,5 l/100 km, CO
2
: 110 – 150 g/km

Reprezentativní příklad financování Hyundai Finance SMART SUPER vozu Hyundai i10 1,0i man. FAMILY+ s pořizovací cenou 204 990 Kč vč. DPH, výše úvěru: 61 497 Kč, akontace: 70 % (143 493 Kč); 

pevná úroková sazba: 0 %. RPSN: 19,6 %; měsíční (1. – 24.) splátka úvěru: 2 562 Kč, měsíční splátka pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s. (HAV 507 Kč, POV 83 Kč): 590 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč; 

délka úvěru: 2 roky. Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 75 648 Kč. 

od 199 990 Kč 

Vyberte si kterýkoliv z tria rodinných vozů Hyundai!
Velký prostor, velká bezpečnost, velká výbava. To všechno vám nabízí 

velká trojka prostorných, bezpečných i skvěle vybavených rodinných vozů 

Hyundai i10, i20 a ix20. 

Za ceny již od 199 990 Kč nebo 3227 Kč měsíčně.

Hyundai Centrum Valoušek s.r.o.
Ke Stáčírně 2292/19, 149 00, Praha 4, Czech Republic

www.hyundaivalousek.cz



3Úvodem

Milí čtenáři,

máme za sebou další Vá-

noce, které v Praze opět ne-

byly bílé, ale těsně před nimi nás ale-

spoň potrápila ledovka. Ale v  novém 

roce už sníh napadl i v Praze. Na po-

hled je to moc hezké, děti a  běžkaři 

mají radost, ale … Rád chválím pra-

covníky Jihoměstské majetkové, kteří 

ledovku i zasněžené chodníky zvládají 

se ctí, jak dokládají i pochvaly na jejich 

práci, které nám dorazily. Avšak co ty 

zbývající neuklizené a neschůdné chod-

níky, na  něž si stěžujete. V  naprosté 

většině se jedná o chodníky, jež patří 

hl. m. Praze a  jejichž úklid má za po-

vinnost Technická správa komunikací 

a  Urbia. Opět nás tedy čekají složitá 

jednání s  pražskými radními o  zlep-

šení úklidu. Třeba se nám to konečně 

podaří.

Trápí mě ale i další problém – Rákos-

níčkovo hřiště. Je to projekt společ-

nosti LIDL, která každý rok postaví 

jedno dětské hřiště tam, kde sesbíra-

jí nejvíce podpisů na podporu. Vloni se 

to podařilo skupině nadšených mami-

nek z okolí Klírovy ulice. Klobouk dolů 

před jejich aktivitou ale… Místo, které 

si pro hřiště vybraly, ale i zhruba i de-

sítka dalších míst, jež jsme vytipova-

li my, nevyhovuje z důvodu vlastnictví 

pozemků, nebo kvůli sítím, jež jsou pod 

povrchem, či kvůli vysokému napětí, 

které se klene nad vybraným místem, 

nebo kvůli tomu, že se na vybraný po-

zemek nedostane těžká technika, jež 

je pro výstavbu nezbytná. Držte nám 

palce, ať už konečně to pravé místo 

najdeme, neboť termín realizace se 

nepříjemně blíží. My chceme pro naše 

děti další hřiště, o něž se zasloužily ak-

tivní jihoměstské maminky.

Ale nejen problémy přináší práce 

na  radnici. Začátkem ledna jsem měl 

štěstí, že jsem mohl popřát pevné 

zdraví a  ještě hodně let panu Ježko-

vi u  příležitosti jeho 101. narozenin 

a paní Fejfarové dokonce ke 106. na-

rozeninám. Ona je nyní nejstarší oby-

vatelkou Prahy 11. Oba jsou ve  vý-

tečné kondici a  je obrovskou radostí 

s nimi mluvit. To, jak poutavě dokáže 

i teď vyprávět o svých cestách po svě-

tě, je neuvěřitelné.

Přeji vám, ať i vy máte radost ze živo-

ta jako oni dva.
Petr Jirava, 

zástupce starosty

Starou Hostivaří se 
proženou masopustní 
masky

Jak se hlásit na střední 
školu

Pozvánky do KC Zahrada
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Milí čtenáři,

máme za sebou další Vá-

Rozpočet pro letošní rok 2017 je schválený O mezigeneračním 
potkávání s Lindou 
Obrtelovou

6 14

Pozvánky do Chodovské 
tvrze

Nejlepší v republice 
– úspěch žáků ZŠ 
Donovalská

Není již mezi námi

24 2523



4 Lednové zprávy z Rady MČ

Areál ledových sportů
Záměrem investora AR DELTA, s. r. o., 

je vybudování sportovní haly se dvě-

ma ledovými plochami pro hokej a  cu-

rling (II. etapa) a  revitalizace venkov-

ních sportovišť včetně vybudování 

běžecké dráhy (I. etapa). Dne 29. 11. 

2016 přijala RMČ Praha 11 usnesení 

č. 1404/40/R/2016, ve  kterém sou-

hlasí s II. etapou záměru a dne 10. 01. 

2017 přijala RMČ Praha 11 usnesení č. 

0027/1/R/2017, ve  kterém souhlasí 

s I. etapou záměru. 

Více informací na:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-

-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-

-meste/areal-ledovych-sportu.html.

Zveme vás na setkání
 s vedením MČ Praha 11  
22. 2. 2017 od 18 hodin 

v ZŠ Donovalská  
Téma: Ptejte se na cokoli

e vás na s
Návštěvní den 

Petra Jiravy a Jakuba Lepše
Tentokrát nám můžete své názo-

ry a  podněty sdělit 23. 2. 2017, 
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)

Několik poznámek k obytnému domu Jurkovičova
Na otištěné vizualizaci je představován projekt obytného domu Jurkovičova, který 
po řadu let vyvolává rozporuplné reakce. 

Subjektivní výhrady vůči objektu směřo-

valy především vůči nežádoucímu zahuš-

ťování předmětné lokality. Stavba pro 

bydlení s  8 nadzemními a  2 podzemní-

mi podlažími zahrnujícími 111 bytových 

jednotek, 80 vnitřních parkovacích stání 

a s nebytovými funkcemi v parteru je na-

vržena v území čistě obytném v souladu 

s  územním plánem. Tvar a  vzhled stav-

by se přizpůsobuje okolí a nevymyká se 

objemu, tvaru, vzhledu a architektonické-

mu charakteru bytových domů v okolním 

sídlišti. Co se týče výšky stavby, došlo 

k jejímu snížení a tím zarovnání s okolní 

zástavbou. 

Dopravně je stavba obsloužena z  ulice 

Jurkovičova, doprava v klidu kromě zmí-

něných podzemních parkovacích stání je 

na  povrchu řešena na  vlastních pozem-

cích. Stavba je doplněna sadovými úpra-

vami a  projekt se hlásí řadou opatření 

ke strategii přizpůsobení se změnám kli-

matu. Stanoviska odborných útvarů jsou 

souhlasná, a tak přetrvávající a uplatňo-

vané výhrady (viz dále v tomto čísle Klí-

če) lze zařadit do kategorie emočně po-

litické, což ve  správním řízení u  orgánů 

státní správy nemůže dle autorova ná-

zoru uspět.

Ing. Stanislav 
Urbánek, CSc.
radní pro územní rozvoj

VÝZVA
Úřad městské části Prahy 11 se obrací 

na manželské páry s trvalým bydlištěm 

na území městské části Praha 11, kte-

ré v roce 2017 oslaví 50 let, 60 let, 65 

let a  70 let společného života, s  pros-

bou, aby tuto významnou událost ozná-

mily telefonicky nebo písemně co nej-

dříve na  adresu: Úřad městské části 

Prahy 11, Odbor Kancelář starosty, Vi-

dimova 1324, 149 41 Praha 4, paní He-

lena Majchráková, tel. 267  902  353, 

724 341 816 nebo osobně v kanceláři č. 

dveří 414. Slavnostní obřady se budou 

konat po dohodě s vámi v obřadní síni 

Chodovské tvrze, Ledvinova 9, 149 00 

Praha 4.

OBČÁNEK ROKU 2017
První občánek roku 2017 bude vybrán 

z  těch novorozeňátek, jejichž rodiče se 

do konce měsíce února přihlásí v odboru 

Kancelář starosty Úřadu městské části 

Prahy 11, Vidimova 1324, 149 41 Pra-

ha 4 (paní Helena Majchráková, kance-

lář č. dveří 414). Prvního občánka roku 

2017 přivítají do  života představitelé 

radnice již tradičně v  obřadní síni Cho-

dovské tvrze a předají mu dárky.
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6 Život na Jižním Městě

Rozpočet pro letošní rok 2017 je schválený
Zastupitelstvo městské části Praha 11 schválilo na svém jednání 15. prosince 2016 
rozpočet městské části na rok 2017 se schodkem ve výši 102 617 tis. Kč, který je 
vyrovnán přebytky fi nančních prostředků vytvořených v minulých letech. 

Celkový objem očekávaných příjmů 

činí 351  884 tis. Kč, tj. o  197  701 tis. 

Kč méně oproti schválenému rozpočtu 

na rok 2016. Celkový objem očekávaných 

výdajů činí 454 501 tis. Kč, tj. o 156 595 

tis. Kč méně oproti schválenému rozpoč-

tu na rok 2016. 

V  rozpočtu MČ Praha 11 na  rok 2017 

je zahrnuta dotace ze státního rozpoč-

tu ve výši 48 170 tis. Kč a dotace z roz-

počtu hl. m. Prahy ve výši 241 534 tis. 

Kč. Dotace ze státního rozpočtu je po-

skytována jako příspěvek na výkon stát-

ní správy ve výši 47 329 tis. Kč a nově 

na veřejné opatrovnictví ve výši 841 tis. 

Kč (29 tis. Kč na  1 opatrovance). Musí-

me konstatovat, že navržený příspěvek 

na  výkon státní správy ze státního roz-

počtu pro MČ na  rok 2017 je nedosta-

čující. MČ musí dokrývat výdaje na výkon 

státní správy ze svých vlastních zdrojů 

v rozpočtu (v průměru to dělá cca 20 mil. 

Kč ročně).

Z  rozpočtu hl. m. Prahy je poskytová-

na dotace na  zeleň, opravy komunikací 

a na školství. Další část příjmů městské 

části Praha 11 tvoří fi nanční prostředky 

z  vlastních fondů hospodářské činnosti. 

Tento zdroj kryje běžné výdaje MČ, jelikož 

MČ není schopna navýšit vlastní příjmy.

Výdaje MČ se dělí na běžné a kapitálové.

Plánovanou velkou investiční akcí je kom-

pletní rekonstrukce objektu Schulhoff ova 

844/2, kde vznikne detašované pracoviš-

tě ZŠ Květnového vítězství 1554.

Jednotlivé druhy výdajů na rok 2017

 oddíl 21 – PRŮMYSL, STAVEBNICVÍ, OBCHOD... 25

 oddíl 22 – DOPRAVA 9 848

 oddíl 23 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 10

 oddíl 31 + 32 – VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 162 122

 oddíl 33 – KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY 12 568

 oddíl 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 1 912

 oddíl 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 8 561

 oddíl 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 6 446

 oddíl 37 – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 42 487

 oddíl 41 – DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZPEČENÍ 0

 oddíl 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 21 490

 oddíl 52 – CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 100

 oddíl 53 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK  520

 oddíl 55 – POŽÁRNÍ OCHRANA a ... 1 156

 oddíl 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 176 130

 oddíl 62 – JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI  0

 oddíl 63 – FINANČNÍ OPERACE 200

 oddíl 64 – OSTATNÍ ČINNOSTI 10 926

oddíl 33
2,77 %

oddíl 34
0,42 %

oddíl 35
1,88 %

oddíl 36
1,42 %

oddíl 41
0,00 %

oddíl 52
0,02 %

oddíl 53
0,11 %

oddíl 55
0,25 %

oddíl 62
0,00 %

oddíl 23
0,00 %

oddíl 63
0,04 %

oddíl 64
2,40 %

oddíl 22
2,17 %

oddíl 21
0,01 %

oddíl 61
38,75 %

oddíl 37
9,35 %

oddíl 43
4,73 %

oddíl 31 + 32
35,67 %



7Život na Jižním Městě

Mezi fi nančně nejvýznamnější výdaje roz-

počtu MČ patří položky:

• Příspěvky MŠ a ZŠ
88 112 tis. Kč

Částka je určena na  provoz ZŠ a  MŠ 

(např. energie, provoz kuchyně, stravová-

ní, ostatní provozní náklady, nájemné, pla-

vání, logopedický program, mzdy a škole-

ní trenérů, na  pořádání školních turnajů 

atd.). Příspěvky na provoz MŠ a ZŠ jsou 

částečně kryty z rozpočtu hl. m. Prahy.

• Údržba veřejné zeleně
20 500 tis. Kč 

Tato částka je určena na komplexní údrž-

bu a úklid zeleně na území JM, především 

na  sečení travnatých ploch, hrabání listí 

a řezy živých plotů.

• Jihoměstská sociální, a. s.
15 000 tis. Kč

Částka je určena na  poskytování sociál-

ních služeb pro obyvatele MČ, ambulantní 

pečovatelské a odlehčovací služby, ambu-

lantní a pobytovou krizovou pomoc, reha-

bilitační a domácí péči. 

• Údržba komunikací
7 580 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity 

na  pravidelné blokové čištění a  na  běž-

né opravy a údržbu komunikací v majet-

ku MČ Praha 11, úhradu oprav drobných 

výtluků, zajištění zimního úklidu a údržby 

místních komunikací.

• Kulturní Jižní Město, o.p.s.
7 248 tis. Kč

Městská část podpoří touto částkou 

provoz společnosti Kulturní Jižní Město, 

o. p. s., na rok 2017.

• Lékařská služba první pomoci
8 229 tis. Kč

Tato částka putuje na  lékařskou službu 

první pomoci pro dospělé a pohotovost-

ní lékárenskou službu, kterou městská 

část provozuje od  roku 2009 v Poliklini-

ce Šustova. 

•  Společenské a kulturní akce 
MČ Praha 11

1 500 tis. Kč 

Finanční částka je určena na zajištění plá-

novaných akcí MČ Praha 11 a na pořádá-

ní kulturních akcí ve spolupráci se společ-

ností Kulturní Jižní Město, o. p. s., a  to 

na akce:

Festival Tóny Chodovské tvrze (červenec 

2017) – v roce 2017 je plánován již 14. 

ročník tohoto reprezentativního festivalu 

Prahy 11, na Dny Prahy 11 (září 2017) 

a na vánoční program. 

• Občanské obřady
800 tis. Kč 

Z  této položky jsou hrazeny náklady 

na  akce „Vítej mezi námi“, zlaté svatby, 

stoleté narozeniny, dárkové balíčky pro 

seniory a jubilanty apod.

Objem příjmů na rok 2017 (v tisících Kč)

 DAŇOVÉ PŘÍJMY 44 750 

 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 330

 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0

 PŘIJATÉ TRANSFERY 304 804

Schválený rozpočet na rok 2017 (v tisících Kč)

 Úhrn příjmů 351 884

 Úhrn výdajů 454 501

 Financování 102 617

11 %

1 %

39 %

13 %

50 % 86 %



8 Život na Jižním Městě

Rada Prahy 11 získala dotaci na rekonstrukci varny 

ZŠ Pošepného náměstí
Do rozpočtu Prahy 11 bylo na radě dne 

19. prosince 2016 přijato 28 milionů ko-

run, které jsou podle projektové doku-

mentace potřeba na  rekonstrukci varny 

ZŠ Pošepného náměstí, která je ve velmi 

špatném technickém stavu.

Tato ani jiné dotace pro Prahu 11 se ne-

objevily v  řádném magistrátním rozpoč-

tu, proto radní Prahy 11 za ANO a TOP 

09 společnými silami podali 1. prosince 

2016 urgentní žádost o fi nanční pomoc. 

Rada hlavního města Prahy tuto mimo-

řádnou dotaci schválila a následně ji 15. 

prosince 2016 posvětilo i  pražské za-

stupitelstvo. Firma realizující rekonstruk-

ci bude vybrána transparentním výběro-

vým řízením. Začátek oprav je plánován 

na  červen 2017. Tuto dotaci považuje-

me za  první signál zlepšujících se vzta-

hů Prahy 11 a Magistrátu hlavního měs-

ta Prahy.

Jakub Lepš (TOP 09) a Jan Říčař (ANO), 

členové Rady MČ Praha 11

Úspěch našich škol v rámci získávání dotací z prostředků 

evropských fondů

V rámci získávání dotací projektu „Šablo-

ny“, který úzce souvisí s Místním akčním 

plánem (o něm více příště), jsou již vidět 

první úspěchy našich škol.

O dotace žádá většina škol a mezi první-

mi, kterým se to již zdařilo, jsou Mateř-

ská škola Markušova, která získala dota-

ci ve  výši 515 tis. Kč a  Mateřská škola 

Vejvanovského s dotací ve výši 443 tis. 

Kč. Prostředky jsou rozděleny do šablon, 

které se u našich mateřských škol týkají 

vzdělávání pedagogů v oblasti individuali-

zace ve vzdělávání, čtenářské a matema-

tické pregramotnosti v  praxi MŠ, pre-

vence logopedických vad, práce s dětmi 

dvouletými, sdílení zkušeností pedagogů 

vzájemnými návštěvami, osobnostního  

rozvoje, inkluze a spolupráce s rodiči.    

   

A dále se Základní škole Pošepného ná-

městí podařilo z  evropského sociálního 

fondu získat dotaci ve výši 1 896 tis. Kč 

na  zřízení a provoz mikrojeslí. Ty výraz-

ně zlepší pracovní podmínky pro zaměst-

nankyně školy s malými dětmi.

Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)

Zástupce starosty

pro školství,

kulturu a sport



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 14. 12. 2016  
SCHVALUJE:
  úpravy rozpočtu k 12/2016

 návrh zásad pro hospodaření v období 

rozpočtového provizoria na rok 2017

 zpracování zadávacích podmínek nad-

limitní zakázky s názvem „Poskytovatel 

služeb v domově seniorů“

 přerozdělení z odvodů z výherních hra-

cích přístrojů na provoz sdružení sídlících 

v městské části takto: SK Újezd Praha 4, 

z. s., dotaci ve výši 102 tisíc Kč a SDH 

Praha-Újezd dotaci ve výši 110 tisíc Kč

 uzavřít podle zásad pronájmu spole-

čenského sálu Vodnická nájemní smlou-

vy s Radmilou Dvořákovou, Klubem 

Vodnická, z. s., a Sborem Křesťanské 

společenství Praha

 podání žádosti na Magistrát hl. m. Pra-

hy o svěření pozemků parc. č. 670/20, 

670/21, 670/22 a 670/8

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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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 17.00–18.00: Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00–20.00: Pilates  
Čtvrtek 19.00–20.00: Naam jóga
Čtvrtek 9.00–13.00:  Komunitní setkání rodičů 
s dětmi – KOMETA
Pátek 8.30–9.30: Pover jóga
Pátek 9.45–10.45: Cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

Pondělí 15.00–15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00–14.30: Předškolák

Sbor Křesťanské společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):

Neděle 10.00–12.00 Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v únoru od 16.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje

Výzva k výměně občanských průkazů
Novelou zákona č. 131/2000 Sb., o hlav-

ním městě Praze, ve znění pozdějších před-

pisů, konkrétně zákonem č. 106/2016 Sb., 

došlo s účinností od 1. 7. 2016 ke změně 

názvu katastrálního území v  hl. m. Praze 

z Újezd na Újezd u Průhonic.

Změna názvu katastrálního území se pro-

mítla do  adresy místa trvalého pobytu 

občanů. Občanské průkazy tudíž obsahu-

jí nesprávný údaj. Z tohoto důvodu opa-
kovaně vyzýváme všechny občany, kteří 

jsou hlášeni k  trvalému pobytu v  měst-

ské části Praha – Újezd, aby si podali žá-

dost o výměnu občanského průkazu, jež 

bude provedena zdarma (snímek občana 

se pořizuje přímo na úřadě). Včasnou vý-

měnou občanského průkazu předejdou 

občané případným problémům při proka-

zování údaje o místu trvalého pobytu. 

Zároveň upozorňujeme všechny občany, 

že výměna občanského průkazu je ne-

zbytná. Se všemi občany, kteří nepodají 

žádost o nový občanský průkaz, bude ve-

deno správní řízení ve věci skončení plat-

nosti občanského průkazu, který obsahu-

je nesprávný údaj. Zároveň mohou být 

vystaveni postihu, neboť se nedostave-

ním k provedení úkonu souvisejícího s vy-

dáním občanského průkazu dopouští pře-

stupku na úseku občanských průkazů.

Žádost o  výměnu občanského průka-

zu se podává na  jakémkoliv úřadu obce 

s rozšířenou působností, v Praze na Úřa-

dech městských částí Praha 1 – 22. Nej-

bližším úřadem, kde občané mohou o vý-

měnu požádat, je Úřad městské části 

Praha 11, oddělení evidence obyvatel 

a osobních dokladů, Vidimova 1324, Pra-

ha 4, tel. 267 902 390. 

Úřední hodiny odboru vnitřních věcí, od-

dělení obyvatel a osobních dokladů:

Pondělí a středa: 8.00 – 17.30 hodin

Úterý a čtvrtek: 8.00 – 15.30 hodin

Městská část Praha – Újezd nabízí se-
niorům zajištění dopravy na úřad měst-
ské části Prahy 11 a rezervaci termínu 
na  výměnu občanského průkazu. Jed-
nalo by se o pátky 27. ledna, 3. února 
a 10. února vždy od 9.00 hodin do 11.00 
hodin. Senioři, kteří mají o tuto službu 
zájem, ať se telefonicky ohlásí na  úřa-
du městské části Praha – Újezd, telefon 
272 690 692 nebo 272 690 545. 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Kontejner na vysloužilé 

světelné zdroje
Městská část Praha-Újezd se zapojila 

do  systému zpětného odběru osvětlo-

vacích zařízení Ekolamp. V budově úřadu 

je umístěn sběrný kontejner, do kterého 

můžete přinést následující světelné zdro-

je: lineární trubicové zářivky, kompaktní 

úsporné zářivky, výbojky a LED žárovky. 

Pavel Staněk, odbor investiční

Pozvánka na akce pořádané městskou částí
Masopust – 25. února

Vynášení Morany – 19. března

Masopust pořádá městská část již od roku 

2013, a jelikož se tradice mají dodržovat, 

nebude tomu letos jinak. Masopustní prů-

vod vyjde v sobotu 25. února z Kateřinek 

(z ulice Studánková) směrem na újezdské 

náměstí. Zveme všechny do průvodu, ať 

už v maskách, nebo nikoliv. Po ukončení 

průvodu bude připraveno občerstvení.

Loučit se se zimou a vítat jaro budeme 

v neděli 19. března od 14.00 hodin. Tra-

diční průvod „Vynášení Morany“ bude vy-

cházet z  újezdského náměstí směrem 

k Botiči.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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Jihoměstská sociální, a. s., 

vás v měsíci lednu zve na tyto akce

Přednášku „Preventivní prohlídky u lékaře“

Kdy: 16. února (čtvrtek) od 14.30 hodin

Kde: Stravovací centrum v  Křejpského 

1502/8

Přednášející: Pavla Holasová Petříková, 

farmaceutický asistent

Obsah přednášky: Vše, na co máte ná-

rok ze zákona. Obsah a časové rozmezí 

všeobecné preventivní prohlídky u prak-

tického lékaře pro dospělé a další užiteč-

né informace.

Rozsah přednášky včetně prostoru 

na  dotazy cca 60 minut. Přednáška je 

bezplatná a je určena pro všechny, kteří 

se chtějí o tomto tématu něco dozvědět.

Jóga v denním životě pro seniory 

pokračuje

Zápis: 15. 2. 2017 v časech  9.00–

12.00, 13.00–16.30 hod. Stravovací 

centrum Křejpského 1502/8 

Zápis: 16. 2. 2017 v časech  9.00–

12.00, 13.00–16.00 hod. Dům s peč. 

službou, Šalounova 2025/7

Zahájení kurzu: 2. 3. – 27. 4. 2017 

čtvrtky 10.00–11.30 hodin, rozsah 8 

lekcí v trvání 90 minut

Kde: v ZŠ Donovalská 

Lektor: Pavel Klimeš

Kurz zahrnuje systém fyzických, decho-

vých a relaxačních cvičení přispívajících 

ke zlepšení tělesného a duševního zdra-

ví. Zápis do kurzů je možný jen do na-

plnění kapacity kurzu (20 míst). Bliž-

ší informace vám poskytneme na  tel. 

číslech: 267  990  162, 724  603  317, 

e-mail: poradenství@jmsoc.cz 

ŠACHOVÝ KROUŽEK NEJEN 

PRO SENIORY 

Kdy: každé pondělí od 15.30 hodin. 

Kde: Dům s  pečovatelskou službou, 

Šalounova ul. 2025/7, 1. patro – klu-

bovna seniorů.

V nabídce je možnost výuky pro úplné 

začátečníky, mírně pokročilé i pokroči-

lé, stejně tak pro dědečky či babičky 

s vnoučetem od 6 let.

Kdo kroužek vede: velmistryně v  ša-

chu Květa Eretová.

Šachy jsou určeny pro muže i  ženy 

a neznají věkové omezení.

Co vás čeká: volné partie, cvičení kom-

binací a přehrávání zajímavých partií. 

Potřebujete další informace? 

Volejte na  tel. čísla: 267  990  162, 

724 603 317.

Přednášku „Prokrastinace pro nás seniory“ 

Kdy: 20. února (pondělí) od 14.30 hodin

Kde: Stravovací centrum v Křejpského 

1502/8

Přednášející: Bc.  Klára Mlýnková 

a Ing. Zdeněk Svoboda

Obsah přednášky: Prokrastinace – cho-

robné odkládání úkolů a povinností – je 

aktuálním tématem dnešní doby

Znáte ten pocit, když se vám nechce 

začít dělat na nějakém úkolu?

Stává se vám, že odkládáte i věci, které 

opravdu dělat chcete? Snažíte si sami 

sobě poručit, ale neposlechnete se?

Smyslem přednášky je předat účastní-

kům nástroje, jak denně vítězit nad cho-

robným odkládáním úkolů a  povinnos-

tí. Rozsah přednášky včetně prostoru 

na  dotazy cca 60 minut. Přednáška je 

bezplatná a je určena pro všechny, kteří 

se chtějí o tomto tématu něco dozvědět.

Turistickou vycházku pro seniory „Po naučné stezce Prahy 14“  

Dne: 14. února (úterý) 2017

Sraz: na nástupišti stanice metra Černý 

Most v 9.40 hodin

Délka trasy: cca 10 km

Co nás čeká: Z  Černého Mostu půjde-

me kolem starého lomu do obce Hosta-

vice, dále podél Rokytky ke  Kyjskému 

rybníku a  vycházku zakončíme u metra 

Hloubětín.

Trasu připravila a  pro-

vázet Vás bude pí Jitka 

Kukačková.

V případě dotazů kontak-

tujte: Bc.  Janu Holubo-

vou, tel.: 267 990 162, 

724 603 317.

Zápis do jarních kurzů pro seniory

Zápis: 15. února 2017: 9.00–12.00, 

13.00–16.30 hod. 

Kde: Stravovací centrum Křejpského 

1502/8 

Zápis: 16. února 2017: 9.00–12.00, 

13.00–16.00 hod. 

Kde: Dům s pečovatelskou službou, 

Šalounova 2025/7

Kurzy vedou: kvalifi kovaní lektoři, 

pedagogové

Nabídka kurzů: 
Anglický jazyk – začátečníci, mírně po-

kročilí, pokročilí: Gymnázium GEVO, Te-

rerova, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Donoval-

ská, DPS Šalounova

Počítačové kurzy – začátečníci, mír-

ně pokročilí: ZŠ Ke  Kateřinkám, ZŠ 

Donovalská

Dějepisný seminář – ZŠ Ke Kateřinkám

Humanitně zaměřené semináře – DPS 

Šalounova

Výrazový tanec – ZŠ Ke Kateřinkám

Podrobný rozpis termínů a  náplň jed-

notlivých kurzů budou upřesněny u zá-

pisu do kurzů, na webových stránkách 

společnosti a  MČ Prahy 11. Podmín-

kou zápisu do  kurzu je vyplnění při-

hlášky a  úhrada kurzovného. Kurzy 

jsou koncipovány v  rozsahu 10 lek-

cí, částka za 1 lekci je 30 Kč. Hradí se 

vždy celý kurz. Zápis je možný do ob-

sazení kapacity daného kurzu. V přípa-

dě nenaplněné kapacity kurzu, může 

být zájemci nabídnuto místo v  ob-

dobném kurzu nebo bude kurz zrušen 

a peníze vráceny.

Procházky pro seniory nejen s Nordic walking vždy v úterý 

Přijďte sdílet radost z  pohybu při 

společné procházce nebo si jen 

popovídat a zahnat tak samotu. 

Můžete se k nám připojit kdykoliv 

i bez objednání.

Kdy: 7. 2., 14. 2, 21. 2., 28. 2. 2017

Kde: Centrum FILIPOVKA, Filipova 

2013/1, Chodov

Sraz: vždy v 10.00 hodin    

Spojení: bus č. 135 do zastávky Dědino-

va, objekt se nachází poblíž ŽS na Pošep-

ného náměstí na Jižním Městě II.

V případě značné nepřízně počasí využije-

me zázemí Komunitního centra Filipovka.

Na vaši návštěvu se opět těší pí Vl. Kittle-

rová. V případě dotazů využijte uvedený 

kontakt: 267  990  162, 724  603  317, 

e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz.
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Kladný přístup k životu
V  závěru loňského roku se uskutečnila 

v  Křejpského ul. inspirativní přednáška 

pana  Zdeňka Svobody a  Kláry Mlýnko-

vé, zástupců GrowJOB Institute, s výše 

uvedeným názvem. Pan Svoboda, sám 

již senior, hned v úvodu zdůraznil, že op-

timismus je naučitelný a  jeho ambicí je, 

abychom domů odcházeli dobře nala-

děni. Myslím, že to se mu opravdu po-

vedlo. Vyzařovala z něj pohoda a živelná 

energie. 

S  těmi, kteří neměli možnost se zú-

častnit, bych se chtěla podělit alespoň 

o  několik zajímavých mouder, která zde 

zazněla:

•  žijme tak, jako by byl každý den náš 

poslední

•  milujme bez podmínek

•  nepalme za sebou mosty

•  čas zhojí všechny rány  

•  na konci každého tunelu je světlo

•  v každém je kus dobra, jen ho najít

•  nejlepší věci v životě jsou zadarmo

Poslední citace mě vedla ke krátkému za-

myšlení, že často jde o maličkosti, které 

nevyváží nic z hmotného světa.

Proč právě nezačít jednou z  mnoha 

v denním životě? Může jít třeba o úsměv. 

Je to dovednost, která je vlastní miminku 

již v prvních měsících života. Jistě uznáte, 

že je to nejkrásnější způsob komunikace. 

Nezapomínáme na něj, nevytrácí se po-

stupem času z našeho života?   

Co znamená úsměv?

„Nestojí nic, ale znamená mnoho…, obo-

hacuje ty, jímž platí, ale neubírá těm, kte-

ří jej dávají.“

„Tvoří štěstí, podporuje dobrou vůli 

v praktickém životě, je pojítkem přátelství 

a protilátkou proti těžkostem v životě.“

Krásný rok 2017 s úsměvem vám přeje 

Jana Holubová 

Mrazivý, zamilovaný a ROZJAŘENÝ... TAKOVÉ budou únorové 

večery MEZI DOMY

Všem fanouškům krásné literatury, fi l-

movým nadšencům, křehkým romanti-

kům a vyznavačům karnevalové zábavy 

pozor! V měsíci únor jsme si pro vás při-

pravili několik tematických kulturních ve-

čerů se speciálně vyladěným menu. 

10. únor bude patřit čtení ukázek děl se-

verských autorů, projekci fantastického 

norského dokumentu a  k  tomu všemu 

Vám naservírujeme výtečné menu à la 

nordique. 

Romantický večer ve dvou s poslechem 

krásných melodií, s jemnou chutí „zami-

lovaných“ specialit a šampaňským si ne-

nechte ujít v  úterý 14. února. Posled-

ní sobotní odpoledne 25. února s námi 

prožijete pravý karnevalový rej. Jak jistě 

tušíte, nepůjde jen o  obyčejnou maso-

pustní zábavu, budeme opět tvořit, tan-

čit, hrát si a soutěžit. Rodiče s dětmi si 

můžou nově zarezervovat i  rodinný fa-

šankový degustační balíček.

Předprodej poukazů na severské i valen-

týnské menu a  také vstupenek na  kar-

nevalovou zábavu probíhá v  komunit-

ním centru MEZI DOMY. Bližší informace 

o každé akci získáte u obsluhy kavárny 

nebo také na tel. 777 485 939 a na na-

šem facebooku.

V novém roce s novými nápady a novou posilou

Program komunitního centra MEZI 

DOMY je už od  začátku nového roku 

plný překvapení. Snažíme se naslouchat 

vašim připomínkám, potřebám a  nápa-

dům a naši nabídku skládáme tak, aby si 

mohl vybrat opravdu každý. 

Od ledna pro vás připravujeme pravidel-

né páteční diskuzní a kulturní večery. No-

vinkou je také úterní dopolední Klubík 

Mezi Domy, jehož náplní byly v lednu lek-

ce jógy pro maminky s dětmi do 3 let.

Nadále je u nás možné si zacvičit Pila-

tes s Míšou Sušou (7. 2., 21. 2. a 28. 2. 

od 18.30), keramická dílna pro všechny 

generace s Janou Kalinovou je otevřená 

25. 2., 25. 3. a 22. 4. od 10.00, novinkou 

je kurz malování na sklo 25. 3. od 13.00. 

Obrovskou radost máme z beznadějně 

vyprodaného a stále žádaného kurzu Ak-

robacie pro rodiče s dětmi.

Pro příští měsíce pro vás připravujeme 

nabídku dalších kurzů a workshopů, jsou 

mezi nimi např. kreativní šicí dílna, quillin-

gové tvoření z papíru, origami, sezónní 

květinové vazby, kurz masáže pro děti 

starší 6 let s  rodiči a divadlo masek… 

Již v této chvíli je možné se na jednotlivé 

dílny nezávazně zapsat.

Kavárna MEZI DOMY je otevřená 

od úterý do soboty mezi 10.00 a 20.00 

hod., během kulturních pátečních večerů 

až do 22.00 hod. Zveme vás na zbrusu 

nové menu, rozšířenou nabídku slaných 

specialit a  také na  skvělé kafe, které 

vám připraví náš nový kolega (profesio-

nální barista) František.

Těšíme se na vás!

Za Komunitní centrum MEZI DOMY, z. ú.

Mgr. Jana Vernerová

Vážená občané Prahy 11,

velice mne těší, že vám 

mohu sdělit několik pří-

jemných novinek z  Jiho-

městské sociální. Nejprve 

se krátce vrátím do advent-

ního času roku 2016, kdy jsme 

ve spolupráci s Centrem Chodov a  jeho 

zákazníky prvně realizovali projekt s ná-

zvem Strom splněných přání. Každý z uži-

vatelů našich pobytových služeb vyslovil 

přání, které by ho pod stromečkem potě-

šilo. Podařilo se jich splnit všech 82. Věř-

te mi, že každá maličkost udělala našim 

uživatelům nesmírnou radost. Chtěl bych 

tedy poděkovat všem dárcům a Centru 

Chodov za zapojení do projektu.

Další, neméně potěšující novinkou je sní-

žení úhrady u  pečovatelské služby ze 

130 Kč na 100 Kč za hodinu poskytova-

ných úkonů. K této změně došlo od 1. 1. 

2017. Věřím, že snížení této sazby při-

spěje ke zvýšení dostupnosti pečovatel-

ské služby pro všechny potřebné.  

Po pohledu do minulosti se krátce podí-

vám na plány společnosti pro letošní rok. 

Doufám, že se nám podaří připravit pro-

jektovou dokumentaci pro rekonstruk-

ci objektu ve  Vejvanovského ulici, kam 

chceme přesunout část kapacity stáva-

jícího domova v Janouchově ulici a v ide-

álním případě i zvýšit celkovou lůžkovou 

kapacitu. V Domě s pečovatelskou služ-

bou v  Šalounově ulici chceme zrekon-

struovat středisko osobní hygieny, které 

bude sloužit pro obyvatele DPS i uživa-

tele z  terénu, kteří nemají vhodné pod-

mínky pro provedení hygieny v jejich do-

mácnosti. Mimo uvedené investiční plány 

se zaměříme i  na  zvyšování kvality slu-

žeb, a to formou cíleného vzdělávání na-

šich zaměstnanců, aktualizací pracovních 

postupů, obnovou používaných kompen-

začních pomůcek atd.

Ivan Černovský
ředitel JMS, a. s.

sociální 

sloupek
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Ceny ubytování od 575 Kč / noc + snídaně

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

Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou
Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou

„Přiďte pobejt do Krkonoš!“

15% SLEVA 

n a  s k i p a s

Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.

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

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

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

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

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

Lenka Sandmannová
E-mail: maklerka@volny.cz
Tel.: (+420) 603 174 822
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Trápí Vás dluhy, exekuce, 
věcná břemena nebo 
zástavy, které nedokážete 
splácet?

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na stejných adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Konzultace je zcela zdarma 
a nezavazuje Vás ke spolupráci s námi.

V uplynulém roce jsme velmi často řešili prodeje bytů z důvodů dluhů, exekucí, věcných břemen 
a zástav. Bohužel jsme ale také řešili případy, kdy majitelé o své byty zcela přišli, protože se za svou 
situaci styděli a nepřišli se poradit. Každý z nás se může dostat do takovéto situace, ale je třeba 
ji řešit co nejdříve, třeba tím, že nás budete kontaktovat o radu. Čím dříve za námi přijdete, 
tím lépe Vám dokážeme pomoci a Vy tak nemusíte přijít o svou nemovitost proto, že jste si 
vzali třeba jen menší půjčku. 

Nejsme tu jen od toho, že nemovitosti prodáváme, ale také proto, abychom Vám poradili, 
jak v těchto případech postupovat. I my daleko radši prodáváme nemovitosti z důvodu, 
že se pro to klient rozhodne zcela dobrovolně a ne z důvodu, že je na něj vyvíjen nátlak, např. věřitelem.

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 72 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 2. podlaží z 4.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Sulanského, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
76 m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 1. podlaží z 7.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Neapolská, Horní Měcholupy

Prodej bytové jednotky 1+1, 
užitná plocha jednotky 30 
m2, v družstevním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
2. podlaží z 7.

PRODEJ BYTU 1+1
Hekrova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 63 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 9. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Anny Drabíkové, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
82 m2, v DV s převodem do 
OV. Bytová jednotka se na-
chází v 4. podlaží z 7.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Ravennská, Horní Měcholupy

Prodej bytové jednotky 4+kk, 
s lodžií užitná plocha jednot-
ky 77 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 2. podlaží z 6.

PRODEJ BYTU 4+kk/L
K Netlukám, Uhříněves

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 61 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 6. podlaží z 6.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Rašova, Háje

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

PRODEJ BYTU 3+1/L
Kaplická, Podolí



Rozhovor

Svět není černobílý, má mnoho 
barev, podob, tváří, vůní a chutí
O mezigeneračním potkávání s Lindou Obrtelovou

V dnešní době se pomalu vytrácí vazby mezi generacemi a také schopnost, na chvíli 
se zastavit a prožít příjemnou chvíli a radovat se z maličkostí. Změnit 

se to snaží společnost Mezi námi, která od roku 2013 ve svých 
aktivitách propojuje různé věkové generace a díky setkáváním, 
která organizuje, se to krůček po krůčku daří. S ředitelkou, 
příjemnou usměvavou Lindou Obrtelovou, jsem si na téma 

mezigeneračních aktivit povídala docela dlouho a stále bylo o čem.

Lindo, kdy vznikla myšlenka na založe-
ní obecně prospěšné společnosti Mezi 
námi?
„Mezi námi“ se zrodila z pocitu, že je ško-

da, když se vazby mezi generacemi vy-

trácejí. To jsme se rozhodli zkusit změnit 

společně se zakladatelem o. p. s. Tomá-

šem Jirglem. Od  jara 2013 jsme praco-

vali na  základní koncepci a  na  zajištění 

fi nančních prostředků. První mezigene-

rační setkání se začala uskutečňovat 

na  podzim téhož roku. Nadšené přije-

tí programu ze strany pedagogů v  ma-

teřských školách a sociálních pracovníků 

v domovech pro seniory, ale především 

u  cílové skupiny – dětí a  seniorů, nás 

utvrdilo ve smysluplnosti našeho snaže-

ní. V průběhu následujícího roku se počet 

zapojených školských a seniorských zaří-

zení rychle zvýšil a tento trend stále po-

kračuje, což jsme moc rádi. Je vidět, že 

po  tomto typu aktivit je ve  společnosti 

velká poptávka.

Kdo se do vašich aktivit může zapojit?
Účastnit se může každý, věříme, že kaž-

dý má co nabídnout. Stačí zájem o mezi-

generační dialog, ať už se jedná o senio-

ra, dítě či rodiče. Důležité je kontaktovat 

naši organizaci ideálně prostřednictvím 

mailu info@mezi-nami.cz nebo telefonic-

ky 777 252 505.

Zkuste čtenářům vysvětlit, jaký je roz-
díl mezi „před a po“, tedy jaký vliv má 
zapojení do  mezigeneračního setkává-
ní na děti i  seniory? Co se naučí, co si 
odnesou?

Vzhledem k tomu, že některé děti vůbec 

nemají možnost přijít do styku s tak sta-

rými lidmi, protože je prostě v rodině ne-

mají, mohou cítit mezi seniory zpočátku 

ostych. Mohou se divit tomu, proč senio-

ři špatně slyší, vidí, proč mají tak vrásčité 

ruce, v průběhu setkání se vždy s pomocí 

paní učitelek dozvídají, že to je normální 

proces stárnutí. Děti si postupně zvyka-

jí a objevují, co všechno senioři vědí a co 

všechno umí. Učí se úctě ke stáří, naučí 

se, že je potřeba o seniory pečovat. 

A jak to vnímá ta starší část?
Víte, starší lidé a tím mám na mysli lidi, 

kterým je třeba přes osmdesát let, mají 

při prvním setkání o sobě občas pochyb-

nosti, mají pocit, že nezvládnou to, co 

děti, protože jsou už staří. Časem ale 

zjistí, že děti potřebují jejich pomoc, že 

jim mohou být užiteční a získají chuť se 

s dětmi pravidelně setkávat a čerpat z je-

jich energie. Je velice příjemné vidět, jak 

se senioři s  každým setkáním s  dětmi 

mění. Při těch prvních jsou často pasivní, 

„jdou to zkusit”. Postupně je však vidět, 

jak se na setkání stále více těší a připra-

vují. Oblékají se do svého „lepšího” oble-

čení, dámy se líčí či přicházejí ve slušivém 

klobouku...

To je ale veskrze pozitivní zpětná vazba.
Ano, je to skvělé a my věříme, že mění-

me pohled dětí a seniorů na svět i na lidi 

kolem. Že budou vstřícnější, chápavěj-

ší, tolerantnější. Laskavější a vnímavější. 

A také zvídavější. Že pochopí – jak senio-

ři, tak děti, že svět není černobílý. Že má 

mnoho barev, podob, tváří, vůní a chutí. 

A že je krásné jej poznávat v jeho celist-

vosti. I  s  těmi kazy a nedostatky, které 

přináší buďto neohrabanost mládí nebo 

nemohoucnost stáří.

Jaké aktivity a činnosti spolu děti a se-
nioři dělají nejraději?
Ještě jsme se nesetkali s tím, že by děti 

se seniory nenašly společnou řeč. Děti 

vždy chtějí předvést, jak jsou šikovné, 

a  babičky a  dědečkové nešetří chválou. 

A  jsou pyšní na  své vlastní úspěchy při 

zápolení se štětci, barvami, tubami s  le-

pidlem či nůžkami. Babičky a dědečkové 

vědí, jak na to, jen ty ruce už jim moc ne-

slouží. Děti mají ruce šikovné, ale netuší, 

co s nimi. Společně zápolí a z toho jejich 

zápolení vznikají krásné obrázky, kolá-

že a další pěkné věci, které si děti odná-

šejí domů a seniorům zdobí jejich poko-

je v domovech. A o  čem se baví? To je 

zvláštní. Děti povídají o přítomnosti. Se-

nioři zase rádi vzpomínají. Na  léta, kdy 

byli malí, mladí, úžasní, plní sil. Ale jako 

by se z toho vždy rodila budoucnost. 

Je začátek roku, čas na plány a vize, jak 
je to u vás?
V Praze 11 chceme pokračovat v mezi-

generačních setkáních a rádi bychom pro-

pojili další zařízení a  podpořili možnost 

mezigeneračního dialogu dalším dětem 

a seniorům. Máme zájem rozvinout pro-

gram Přečti. Pokud by senioři měli zá-

jem o  pravidelné čtení ve  školkách, bu-

deme moc rádi. Mohou se ozvat na tel.: 

603 483 487.

Lindo, děkuji za příjemné a hlavně pozi-

tivní povídání a přeji vám ve vašich aktivi-

tách hodně štěstí. 

Dana Foučková
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Linda Obrtelová o sobě: 
Mezi námi, o. p. s., je vyústěním mé 

dosavadní profesní cesty, mého vzdě-

lání a osobního přístupu k životu. Mám 

velké štěstí, že se mi povedlo potkat 

ve správný čas správné lidi, kteří vidí 

věci podobně jako já. Dohromady 

jsme založili tuto iniciativu, vdechli jí 

život a ovlivňujeme její další růst. Těší 

mě dávat dohromady lidi, umožnit 

a pomoci jim naplnit jejich čas novými 

podněty a emocemi. Z našeho života 

je stále více vytěsňováno sdílení spo-

lečných chvil různými generacemi.

o běová o so

Během roku 2016 se uskutečnilo 

na Praze 11 celkem 28 mezigenerač-

ních setkání a  do  programu Povídej 

bylo zapojeno 7 zařízení: MŠ Křejp-

ského, ZŠ Mendelova, MŠ Sulanské-

ho, ScioŠkola a DS Háje, DS Chodov 

a Janouchova. 

2016 se
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Jaký byl rok 2016 s přednáškami GEVO...
Rok 2016 byl opět ve znamení pokračujících přednášek GEVO v součinnosti MČ 
Praha 11. Nemohla jsem se z časových důvodů účastnit všech přednášek, proto se 
omezím na poznámky o těch několika, které jsem měla možnost navštívit.

Zajímavá přednáška Energie budoucnos-

ti s  podtitulem Jsou obnovitelné zdroje 

perspektivou? dala posluchačům Mgr.  J. 

Pánka více nahlédnout pod obsah vyty-

čovaných hesel ekologických aktivistů 

a mohli jsme se více seznámit s dopady 

návrhů teorií s realitou a jak těžké a ně-

kdy i  nemožné je zajistit plynulý příjem 

energií čistě z obnovitelných zdrojů včet-

ně nutnosti např. jejího skladování.

Pátým pokračováním poutavých a velmi 

oblíbených přednášek PhDr.  V. Dudáka 

Pražské ostrovy doplula Vltava do svého 

posledního pražského Rohanského ost-

rova, který vznikl již po roce 1550 na mís-

tě starého říčního nánosu. V době svého 

největšího rozmachu sahal až do Těšno-

va a  k  největší proměně došlo v  letech 

1920–1930, kdy byl spojen s ostrovem 

Libeňským a  oba tyto ostrovy pak byly 

na  jedné straně spojeny s  karlínským 

nábřežím a  na  druhé straně Maninami. 

K  této oblasti se váže mnoho místních 

vzpomínek na přístavy, loděnice Holešo-

vice, nádherné zahrady a parky, špitálské 

pole a celá tato oblast skýtá mnoho za-

jímavostí, které se zachovaly i v literární 

a obrazové podobě. 

Další přednáška byla připravena k  100. 

výročí bitvy u  Verdunu, kde v  době 

1. světové války proti sobě bojovaly úto-

čící Německo a bránící se Francie, což stá-

lo život přes sedm set tisíc obětí na obou 

stranách. Nedávno jsem měla možnost 

navštívit toto místo, kde je v monumen-

tálním kamenném obloukovém památ-

níku pochováno přes stotisíc bezejmen-

ných, zejména francouzských vojáků, 

a hned vedle na hřbitově svítí téměř sto-

tisíc bílých křížů dalších obětí. Ze statis-

tiky je známo, že v období února až pro-

since 1916 na tomto malém území bylo 

vypáleno největší množství munice na 

1 m2 v historii válečných konfl iktů a v při-

lehlém lesíku jsou dodnes jámy od dělo-

střeleckých min s pozůstatky zbytků stře-

liva. Nikde v novodobých dějinách nebylo 

tak opovrhováno lidským životem, jako 

právě zde (toto bojiště bylo později na-

zváno „mlýnkem na maso“). Tady se také 

po válce zrodila myšlenka o trvalém míru 

mezi Německem a  Francií, aby na  ev-

ropském území již nikdy nevznikl váleč-

ný konfl ikt, což bylo stvrzeno smlouvou 

původně Evropského společenství uhlí 

a oceli (ESUO), kterou podepsaly Němec-

ko, Francie, Belgie, Itálie a Lucembursko, 

později v druhé polovině minulého století 

přetvořenou do Evropské unie za účasti 

dalších států.

Poslední přednáškou roku 2016 pak 

byla ta PhDr.  Formánka nazvaná Češti-

na za  školou – moc zajímavé a  příjem-

ně odlehčené téma o kráse a bohatství 

českého jazyka, vzniku jmen a  příjme-

ní, jejich frekvenci a  hustotě rozmístě-

ní, historii vzniku některých místních ná-

zvů a  o  mnoha dalších jazykovědných 

zajímavostech. Bohužel tato přednáška 

byla těsně před Vánocemi, což se pode-

psalo na její menší návštěvnosti.

Na závěr si lze jen přát, aby v tomto roce 

přednášky GEVO opět pokračovaly a byly 

hojně navštěvovány, jak by také odpo-

vídalo jejich vždy profesionální úrovni 

a osobnímu zaujetí přednášejících. 

S přáním šťastného a úspěšného 

roku 2017, Věra Grandeová, 

komise seniorů při MČ P11   

Starou Hostivaří se proženou masopustní masky
Masopustní zábava, která by měla zahajovat následující čtyřicetidenní půst před 
Velikonocemi, se uskuteční i ve středisku ekologické výchovy na Toulcově dvoře. 
Této oblíbené lidové tradice plné veselí, dobrého jídla a rozpustilých masek se 
můžete zúčastnit v sobotu 25. února.

Masopust je lidovým svátkem, který 

ve své podstatě sice nemá nic společné-

ho s liturgií, ale přesto je podřízen běhu 

církevního kalendáře. Slavil se ve dnech 

předcházejících Popeleční středě, kterou 

začíná čtyřicetidenní půst před Velikono-

cemi. Protože datum Velikonoc je pohyb-

livé, byl pohyblivým svátkem i masopust. 

Byl to svátek hodování a tancovaček, bě-

hem kterého se lidé připravovali na  ná-

sledný půst. Maškarní zábava, která pro-

bíhala zpravidla na  masopustní úterý, 

tedy den před Popeleční středou, byla 

vyvrcholením těchto oslav. 

Zvyklosti staročeského Masopustu se 

snaží přiblížit i  ve  středisku ekologické 

výchovy na Toulcově dvoře. „Každoroční 

masopustní setkání připravujeme v  du-

chu staročeských lidových tradic. Samo-

zřejmostí jsou obřadní masky, spousta 

tradičního jídla, pití a zábavy. I zakončení 

společného setkání se uskuteční v soula-

du s tradicí, a to inscenovanou popravou 

a  pochováním Masopusta,“ uvádí Marie 

Moravcová, hlavní koordinátorka akcí pro 

veřejnost.

Masopust byl vždy ve srovnání s ostat-

ními svátky trochu neobvyklý. Anonymi-

ta masek a škrabošek umožňovala všem 

mluvit otevřeně, říkat si navzájem prav-

du, a  možná právě proto si ho oblíbily 

všechny vrstvy obyvatel, od nejchudších 

až po panovníky. Dnes už tento význam 

tolik nemá, přesto je to svátek, který je 

u lidí stále v oblibě.

Více informací o akci naleznete na: 

www.toulcuvdvur.cz 



Jak nalézt v životě Balance
Začátkem prosince byl úspěšně ukončen 

pilotní projekt pro mládež ve věku 12–17 

let s názvem Preventivně výchovné skupi-

ny Balance. Cílem projektu byla dlouhodo-

bá a systematická práce s mladými lidmi, 

kteří jsou ve zvýšené míře ohroženi nežá-

doucími jevy, jako je záškoláctví, experi-

menty s návykovými látkami, šikana atd. 

Projekt vznikl ve  spolupráci neziskových 

organizací Proxima Sociale, o. p. s., YMCA 

Praha a oddělení sociální prevence ÚMČ 

Prahy 11 a Střediska výchovné péče.

„Na  skupiny jsem se vždycky těšila, po-

mohly mi najít nový směr v životě, víc si 

věřím a  naučila jsem se bojovat se svo-

jí stydlivostí,“ tak hodnotí svoje působení 

v Balance skupinách jedna z účastnic. 

Do pilotního projektu, který trval přes dva 

měsíce, se zapojilo celkem sedm účastní-

ků. Skupinu vedli vždy dva lektoři z uve-

dených organizací a scházela se 1x týdně 

na dvě hodiny. Na úvodní schůzce jsme si 

stanovili pravidla pro fungování našich se-

tkání a navzájem jsme se seznámili. Dal-

ší skupiny byly zaměřené na témata: se-

bepoznání, jak se (ne)dostat do pasťáku, 

škola, fi nanční gramotnost, trestní zodpo-

vědnost, nebezpečí kyberprostoru a téma 

budoucnost a plánování. 

Všechna témata se probírala interaktivní 

formou, to znamená, že účastníci si sami 

měli možnost vyzkoušet, zažít a  vymys-

let, jak si např. naplánovat jednotlivé kro-

ky, aby se dostali k vytyčenému cíli, na co 

myslet před tím, než si půjčíme peníze, jak 

se chovat bezpečně na internetu a sociál-

ních sítích atp. 

Kromě jednotlivých setkání jsme s  do-

spívajícími vyrazili i  na  víkendový výjezd 

na Děčínsko, kde se o sebe museli sami 

starat – vařit si, uklízet po  sobě. Bavi-

li jsme se o tom, jakou každý z nás nosí 

„masku“, tedy jak se prezentujeme před 

ostatními, jak řešit konfl ikty, a  věnovali 

jsme se také ryze „klučičím a holčičím“ té-

matům: lásce, vztahům, sexu. Pro spous-

tu z  nich to byla možnost vyjet poprvé 

ven z Prahy a vyzkoušet si, jaké to je sta-

rat se o sebe i o druhé. 

„Za největší přínos tohoto pilotního pro-

jektu považuji skutečnost, že mladým li-

dem byl nabídnut přátelský, respektující 

a  bezpečný prostor ve  vrstevnické sku-

pině pro refl exi svého rizikového chování 

spojenou s náhledem na vlastní budouc-

nost, životní cíle a  úkoly. Dospívající tak 

měli možnost přes různé sebezkušenost-

ní a prožitkové techniky poznat více samy 

sebe, získat schopnosti a  znalosti, které 

by jim měly pomáhat lépe se orientovat 

v různých životních situacích, uvědomovat 

si případná rizika, usměrňovat své chování 

a nést za své jednání odpovědnost, “ vidí 

pozitiva projektu Šimona Škárková Tetu-

rová, vedoucí oddělení sociální prevence. 

Preventivně výchovné skupiny tímto pilot-

ním během ale nekončí. „Přejeme si, aby 

se v realizaci projektu Balance skupin po-

kračovalo, neboť pilotní projekt měl u sa-

motných účastníků velký úspěch a  byl 

pozitivně hodnocen,“ uzavírá Škárková 

Teturová. 

Projekt podpořila a  fi nancovala Městská 

část Praha 11.

Mgr. Eliška Suchánková, regionální 

koordinátorka NZDM Klub Jižní pól 

a Terénního programu 

Proxima Sociale, o. p. s.

zastávka svozové trasy doba stání Po–Pá doba stání So

Trasa A
datum svozu 23. 2. (Čt), 13. 4. (Čt), 1. 6. (Čt), 13. 7. (Čt), 31. 8. (Čt) a 30. 9. 2017 (So)

1. Kloboukova–Hrdličkova 15.00–15.20 8.00–8.20

2. Krejnická (u čp. 2021 – OD Chrpa) 15.30–15.50 8.30–8.50

3. Vojtíškova (u objektu čp. 1783) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. Klapálkova–Čenětická 16.40–17.00 9.40–10.00

5. Lažanského–Švabinského 17.20–17.40 10.20–10.40

6. Medkova–K Dubu 17.50–18.10 10.50–11.10

7. Donovalská (u objektu čp. 2222 – domov pro seniory) 18.30–18.50 11.30–11.50

Trasa B
datum svozu 12. 4. (St), 11. 5. (Čt), 12. 7. (St), 10. 8. (Čt), 11. 10. (St) a 4. 11. 2017 (So)

1. Brandlova–Hněvkovského (u čp. 1599 – Albert) 15.00–15.20 8.00–8.20

2. Výstavní–U Přehrady 15.30–15.50 8.30–8.50

3. Štichova (u čp. 640 – dolní parkoviště) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. Opatovská–Novomeského (parkoviště) 16.30–16.50 9.30–9.50

5. V Jezírkách (u čp. 1549) 17.00–17.20 10.00–10.20

6. Zdiměřická–Radimovická 17.30–17.50 10.30–10.50

7. Bachova–Mikulova (u čp. 1567) 18.00–18.20 11.00–11.20

8. Matúškova–Dubnova 18.40–19.00 11.40–11.50

Trasa C
datum svozu 18. 3. (So), 22. 6. (Čt) a 19. 9. 2017 (Út)

1. Chodovecké náměstí 15.00–15.20 8.00–8.20

2. Divišovská–Šternovská 15.30–15.50 8.30–8.50

3. Donovalská–Ke Stáčírně 16.00–16.20 9.00–9.20

4. K Jezeru–Výstavní (u parkoviště) 16.30–16.50 9.30–9.50

5. A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17.00–17.20 10.00–10.20

6. Bachova (parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50

7. Bohúňova (parkoviště u objektu čp. 1550) 18.00–18.20 11.00–11.20

8. Křejpského (před objektem čp. 1523) 18.40–19.00 11.40–12.00

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v roce 2017

V roce 2017 bude na Jižní Městě pro-

bíhat mobilní sběr nebezpečných slo-

žek komunálního odpadu v níže uvede-

ných termínech. Služba je určena pro 

občany hl. m. Prahy (fyzické osoby s tr-

valým pobytem na  území hl. m. Pra-

hy) a provozuje ji sdružení fi rem EKOM 

CZ, a. s., a Purum, s. r. o., na základě 

smlouvy s hl. m. Prahou.

Občané mohou obsluze svozových vo-

zidel zdarma odevzdat tyto odpady:

• rozpouštědla,

• kyseliny,

• zásady,

• fotochemikálie,

• pesticidy,

•  zářivky a jiný odpad s obsahem rtu-

ti (teploměry),

• olej a tuk (kromě jedlého),

•  barvy, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice,

•  detergenty obsahující nebezpečné 

látky (čisticí prostředky),

• léčiva,

• baterie a akumulátory.

16 Život na Jižním Městě



Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podává-

ní přihlášek na střední školy, a proto vám 

přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč 

informaci s  nabídkou středního školství 

na území městské části Praha 11 (možno 

nalézt na webových stránkách naší měst-

ské části – www.praha11.cz). 

Pro přehled bychom vás chtěli provést 

celým procesem:

Přihlašování:
Uchazeči o  středoškolské studium si 

mohou v prvním kole podat dvě přihláš-

ky (přihlášky lze získat v  ZŠ, v  prodej-

nách SEVT nebo na webových stránkách 

MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelava-

ni/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stred-

ni-skoly-a-konzervatore ). 

Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si po-

tvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro prv-

ní kolo se odevzdávají střední škole do 1. 

března 2017. Je také nutné si v ZŠ vy-

zvednout do 1. 3. 2017 zápisový lístek.

Přijímací řízení:
Novinkou pro školní rok 2016/17 jsou 
jednotné zkoušky:
• jednotné zkoušky se konají formou 

jednotných písemných testů z  předmě-

tů Český jazyk a  literatura a  Matemati-

ka a  její aplikace v rozsahu stanoveném 

Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání,

• jednotná zkouška se koná podle § 60c 

odst. 1 školského zákona v prvním kole 

přijímacího řízení, ve dvou termínech, kte-

ré stanoví MŠMT do 30. září předchozího 

kalendářního roku a  zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup,

• jednotné testy budou vyhodnoceny 

centrálně a zaslány bezplatně školám,

• školy hodnocení jednotné zkoušky za-

pracují v  celkovém hodnocení splně-

ní kritérií přijímacího řízení uchazečem; 

hodnocení jednotné zkoušky se podí-

lí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % 

a  v  případě přijímacího řízení do  oborů 

vzdělání Gymnázium se sportovní přípra-

vou nejméně 40 %.

Přijímací zkoušky proběhnou 
v termínech:
• 12. dubna 2017 – 1. řádný termín cen-

trálně zadávaných testů jednotné zkouš-

ky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně ná-

stavbového studia.

• 18. dubna 2017 – 1. řádný termín cen-

trálně zadávaných testů jednotné zkouš-

ky pro obory šestiletých a  osmiletých 

gymnázií.

• 19. dubna 2017 – 2. řádný termín cen-

trálně zadávaných testů jednotné zkouš-

ky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně ná-

stavbového studia.

• 20. dubna 2017 – 2. řádný termín cen-

trálně zadávaných testů jednotné zkouš-

ky pro obory šestiletých a  osmiletých 

gymnázií.

• od  22. do  30. dubna 2017 – Stano-

vené období pro přijímací zkoušky v obo-

rech vzdělání s výučním listem a závěreč-

nou zkouškou v  prvním kole přijímacího 

řízení do 1. ročníku. 

Pozvánku k  přijímací zkoušce pro prv-

ní kolo přijímacího řízení do denní formy 

vzdělávání zasílá ředitel školy 14 dní před 

termínem konání přijímací zkoušky. Po-

kud se uchazeč nemůže z vážných důvo-

dů zkoušky účastnit, je třeba se omluvit 

nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístup-

ném místě ve škole a způsobem umož-

ňujícím dálkový přístup, a  to v  souladu 

s  právními předpisy týkajícími se ochra-

ny osobních údajů, pořadí uchazečů 

podle výsledku hodnocení přijímacího 

řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zá-

konným zástupcům nezletilých nepřija-

tých uchazečů odešle rozhodnutí o  ne-

přijetí. Rozhodnutí je nutno na  poště 

(nebo ve škole) vyzvednout co nejdříve – 

na poště je uschováno jen 5 pracovních 

dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje 

za doručené).

V případě přijetí je třeba odevzdat řediteli 

SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů 

ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil se-

znam přijatých uchazečů. Nebude-li zápi-

sový lístek v této lhůtě škole doručen, je 

možné místo obsadit jiným uchazečem. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit 

jen jednou; to neplatí v případě, že ucha-

zeč chce uplatnit zápisový lístek na ško-

le, kde byl přijat na základě odvolání. 

V případě nepřijetí je možné do 3 pracov-

ních dnů od  doručení rozhodnutí podat 

k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepři-

jetí. Vhodné je také se zeptat na  mož-

nost přijetí na  uvolněná místa po ucha-

zečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se 

pro jinou školu (nedoručili zápisový lís-

tek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme 

podívat se na další možnosti ve 2. kole 

na webových stránkách krajského úřadu 

nebo zvolené další školy.

Odpovědi na  různé otázky můžete zís-

kat přímo na  internetové adrese praž-

ského školství: http://skoly.praha-mesto.

cz nebo na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani. Infor-

mace o  počtu volných míst pro přijetí 

uchazečů v dalších kolech přijímacího ří-

zení na  jednotlivých pražských školách 

naleznete na internetovém portálu hlav-

ního města Prahy – oblast školství na ad-

rese: http://skoly.praha-mesto.cz. Další 

informace může poskytnout výchovný 

poradce v základní škole.

Přehled středních škol na Jižním Městě:
• Gymnázium Opatov, Konstantinova 

1500

• Střední škola Waldorfské lyceum, Křejp-

ského 1501

• Gymnázium Evolution JM, Tererova 

2123/17

• EDUCAnet – Gymnázium, střední ško-

la a  základní škola, s. r. o., Roztylská 

1860/1 

• Základní a  střední škola waldorfská, 

Křejpského 1501

• Základní škola a Střední škola Kupec-

kého 576

• Střední škola Podnikatelská akademie, 

s. r. o., K Milíčovu 674

• EDUSO Střední odborná škola multi-

mediální a propagační tvorby, s. r. o., No-

vomeského (Stříbrského 2139)

• Michael – Střední škola a Vyšší odbor-

ná škola reklamní a  umělecké tvorby, 

s. r. o., Machkova 1646

Ivana Guthová, OŠK

17Život na Jižním Městě



18 Inzerce

Komplexní

blízkosti na Praze 11

Majerského

Šustova

Opatovská

Maso – uzeniny 
Miloš Křeček KK 

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

• Široká nabídka uzenin a masných výrobků 
z vlastní výrobny.

• Maso pro Vás bouráme denně čerstvé, 
výhradně z českých chovů.

AKCE ÚNOR 2017

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Otevírací doba: pondělí až pátek 700 – 1800 hod.

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

Vepřová krkovice s kostí 124,90 104,90 Kč
Kuřecí stehna  54,90   39,90 Kč
Kuřecí šunka 144,90 124,90 Kč
Kladenská pečeně 159,90 139,90 Kč
Spišáci 134,90 114,90 Kč
Játrový sýr   99,90   79,90 Kč

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut

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

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
•  převody a přihlašování 

vozidel
•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu 
vozidla, provádění  
VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 
vozidel

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

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

H
o

rň
át

ec
ká

HAKO
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a dmini-
strativy do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového 
nábytku. Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař, 
svařeč) nebo příbuzného (např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány, 
ale nejsou podmínkou. Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémo-
vě dostupné linkami MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

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

Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz 
 tel. +420 602 653 157
 www.nerez-skorpa.cz

SVĚTOVÁ PREMIÉRA V KC ZAHRADA
Ochotníci Jižní Město uvedou hru

o deseti obrazech, se zpěvy a téměř bez tance

Premiérové představení 2. března 2017 v 19.00
Představení pro seniory 10. dubna 2017 ve 14.30

Vstupenky v KC Zahrada nebo na webu kczahrada.cz
Nejedná se o představení pro děti.   

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKON  A LODŽIÍ

Zam ení a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

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

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

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

program
 KONCERTY 

2. 2.  QUEENIE 11. narozeniny – od 20.00 
narozeninový koncert úspěšné Queen revivalo-
vé skupiny. Náhradní termín za koncert 1. 12. 
2016, původní vstupenky jsou platné!
3. 2.  Country bál s kapelou KNOKAUT – 
od 20.00 večer country a trampských písní v po-
dání kapely KNOKAUT. 
9. 2. WABI DANĚK – od 20.00 koncert českého 
folkového písničkáře. 
17. 2. � e Led Farmers – od 20.00 irská kape-
la poprvé v ČR! Oslavme s předstihem svátek 
svatého Patrika! Přijďte na skvělou muziku, irské 
pivo a whisky!  
23. 2. JABLKOŇ – od 20.00 koncert ryze české 
alternativní hudební skupiny. 

 DIVADLO  
8. 2. Šárka Vaculíková: Milena má problém – 
od 19.00 hravé, dravé, ale i vážné a především 
vtipné představení určené všem ženám před 
svatbou, ale i po svatbě…   

 FILM 
KINO ZAHRADA 
6. 2. Zbrusu nový zákon – od 19.00 chytrá ko-
medie režiséra J. van Dormaela. Od 12 let. 
13. 2. Amy – od 19.00 fi lm plný skvělé hudby 
a unikátních archivních záběrů. VB, 2015, 128 
minut. Od 12 let. 
15. 2. pan Dohnal
20. 2. Jackie – od 19.00 Natalie Portman, hraje 
svou životní roli jako Jackie Kennedy.  
27. 2. Mallory – od 19.00 dokumentární fi lm 
Heleny Třeštíkové. ČR, 2015, 101 minut. 
KINO MAMAS&PAPAS:
Speciální projekce se sníženou hladinou zvuku 
a částečným osvětlením nabízejí útulnou atmo-
sféru pro děti, ale zároveň dávají rodičům pro-
stor věnovat se jak fi lmu, tak dětem.
6. 2. Zbrusu nový zákon – začátek v 10.00. 
13. 2. Amy – začátek v 10.00. 
20. 2. Jackie – začátek v 10.00. 
27. 2. Mallory – začátek v 10.00. 

 DĚTEM 
1. 2. Malý pán – od 14.30 příběh velkého pu-
tování Malého pána, při které překonává řadu 
nebezpečí, v podání Divadla B.
4. 2. Na kole i přes pole – od 15.00 pohádka 
Divadélka Kůzle o hamižnosti, fi ntění a strašení.  
8. 2. Deset čenoušků – od 14.30 v pohádce Di-
vadla Lokvar vám objasníme přísloví „Kdo jinému 
jámu kopá...“ 
11. 2. Pinocchio – od 15.00 klasická pohádka.
Hraje Divadlo Toymachine. 
15. 2. Indiánská pohádka – od 14.30 vám ve-
selou indiánskou pohádku zahraje známé Diva-
délko Romaneto. 
18. 2. Dětský Karneval – od 15.00 odpoledne 
plné tance, zpěvu a soutěží.
22. 2. Norská pohádka – od 14.30 pohádku 
o princi zakletém v medvěda a dlouhé cestě 
k jeho vysvobození zahraje soubor Buchty 
a loutky.
Jihoměstský Masopust 2017 

 PRO SENIORY 
6. 2. Marta Kubišová – VYPRODÁNO – 
od 14.30 pořad z cyklu Setkání se zpěváky. Po-
řádá Klub aktivního stáří.
12. 2. Taneční odpoledne k tanci a poslechu – 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club. 
14. 2. Pražský salonní orchestr představuje ži-

dovskou hudbu – od 14.30 swingový koncert.  
20. 2. Josef Zíma – od 14.30.
26. 2. Taneční odpoledne k tanci a poslechu – 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club. 
27. 2. Big Band Pražského salonního orches-
tru pro generaci swingem posedlou – začátek 
ve 14.30. Pořádá Klub aktivního stáří. 

 VÝSTAVA 
31. 1. – 28. 2. František Bouček: Akrylová záti-
ší a krajinky – výstava obrazů a grafi ky.  

 DALŠÍ AKCE 
7. 2. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 bubno-
vání pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 veřej-
né bubnování pro všechny
11. 2. Sobotní výtvarná dílna: Výroba masky – 
od 10.00 tradiční tvořivá dílnička pro děti.

 PŘIPRAVUJEME 
9. 3. Poutníci – od 20.00. 
23. 3. JAVORY – začátek ve 20.00.  

 KURZY A DÍLNY 
Každé pondělí 
Výtvarný ateliér – od 15.00 a 16.30 kreslení, 
malování pro malé i velké.
Každé úterý 
Výtvarný ateliér: Předškoláček – od 15.00 kurz 
malování pro předškoláky.  
Divadelní studio Přípravka – od 15.00. Drama-
tický kroužek pro předškoláky.      
Divadelní studio Zahrádka – od 16.00. Kurz 
pro děti a mládež.
Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství – 
od 16.30 kurz pro kreativní školáky.  
Jemná jóga – od 19.00. není omezeno věkem. 
Každou středu 
Jemná jóga – od 9.00 cvičení jógy pro seniory. 
Vítáme ale všechny věkové kategorie! 
Keramická dílna – od 16.00, 17.00 kurz kera-
miky pro starší děti nebo rodiče s dětmi.  
Zpěv – práce s hlasem a dechem – individuální 
výuka. Info www.hlasdokoran.blogspot.cz nebo 
na recepci KC Zahrada.
Každý čtvrtek 
Výtvarný ateliér – od 14.00, 15.30 a 17.00 
pro malé i velké.
Hooping /Hoop dance/ – od 17.30 zábavné 
cvičení s obručí (hula hoop) pro dospělé.  
Streetdance – od 17.30 kurz moderních taneč-
ních stylů pro děti a mládež. 
Každou neděli 
Kurzy společenského tance: Taneční škola 
Marietty a Dobromila Novýčkových – od 17.30 
pravidelné kurzy pro začátečníky, mírně i více 
pokročilé.
Každou druhou neděli Hooping/Hoop dance/ 
– neděle 12. a 26. 2. od 17.00 do 18.00 pro 
děti – pravidelné workshopy zábavného cvičení 
s obručí (hulá hoop).
neděle 12. a 26. 2. od 18.00 do 19.00 (hulá 
hoop) pro dospělé – pravidelné workshopy zá-
bavného cvičení s obručí.
Každé 1. úterý v měsíci Skupinové bubnová-
ní DRUM CIRCLE – od 17.30 rodiče s dětmi, 
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
Nejbližší termíny: 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6. 

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
RODINNÉ CENTRUM BABOČKA od pondělí 
do pátku 9.00 – 18.00 hod. Info: www.rcbaboc-
ka.cz nebo tel.: 777 945 049. 
OSTATNÍ: 
Pondělí: 15.30 Baby Dance Praha – tanečky 
pro nejmenší; 16.30 Baby Dance Praha – ta-
nečky pro nejmenší; 16.30 Cheer Academy – 
Peewees; 17.00 Květiny Babeta – kurzy aran-
žování květin (říjen – prosinec, únor – květen); 
17.00 Dětský folklórní soubor Vrbina; 17.30 
Cheer Academy – Peewees; 18.00 NOYA – 
břišní tance; 19.00 Aerobic studio Jitka: Zdra-
votní cvičení 
Úterý: 15.45 Taneční škola InDance: taneční 
kroužek (děti 3–12 let); 17.00 DDM Jižní Měs-
to: Dance aerobic (děti 6–12 let)
Středa: 9.00 Centrum přírodní léčby: Relaxač-
ně-meditační cvičení pro ženy; 9.00 – 11.00 Se-
nior fi tness – www.seniorfi tnes.cz; 15.30 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 Za-
hrada 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, Fit-
ness Board aj.) 
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 vzdě-
lávání – pravidelné kurzy pro seniory
KOKOZA: Veřejná zahrada pro každého
Připojte se ke komunitní zahradě v KC Zahrada. 
Bližší informace na webu www.kokoza.cz

chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Praha 4, Ledvinova 9
 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 
 www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 13.00–
19.00 hod. Pokladna – Otevřena pondělí 10.00–
17.00; od úterý do pátku 10.00–19.00 a sobota, 
neděle 13.00–19.00 hod. Spojení: Autobusem č. 
125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská tvrz, 
pak 3 minuty chůze. Metrem C – stanice Chodov, 
pak 10 minut chůze podle šipek.

program
 KONCERTY 

8. 2. DUO Two Horses – od 19.00. Vystou-
pí zpěvák a hráč na foukací harmoniku Jaromír 
Hůla a kytarista Jan Kysela. 
11. 2. Kvarteto Hanse Krásy – od 19.30. 
V rámci cyklu „Jedenáctého na Jedenáctce“ za-
hrají Š. Petříková, J. Palouček, M. Dorazilová a J. 
Forest skladby W. A. Mozarta a dalších.  
14. 2. Bella Campanula – od 18.30. 
15. 2. Šansony na tvrzi – od 18.00. Pravidelná 
šansonová setkání každou třetí středu. 
16. 2. Najponk Duo – od 19.00. Přední český 
jazzový pianista Najponk, vlastním jménem Jan 
Knop, vystoupí za doprovodu kontrabasisty Ta-
rase Vološčuka ze skupiny Čechomor. 
24. 2. Jana Koubková – A tak si jdu – 
od 19.00. Koncert tria ve složení Jana Koub-
ková – zpěv, Ondřej Kabrna – klavír a Vít Švec 
– kontrabas.  

 POHÁDKY 
jednotné vstupné 50 Kč
5. 2. Kašpárkova dobrodružství – od 15.00. 
Divadlo Kasperle.
12. 2. MOMO – od 15.00. Pro děti od 6 let. 
Studio Damúza.
19. 2. Kouzelné malování s čarováním – 
od 15.00. Unikátní interaktivní představení 
s iluzionistickými prvky pro děti od tří let. Spolek 
MIM, o .s.
26. 2. Houpací pohádky – od 15.00. Co všech-
no může vidět malé růžové velblouďátko, po-
dívá-li se na svět z výšky? Pro děti od čtyř let 
hraje Studio Damúza. 

 OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY 
Dovedeme – výtvarné kurzy
1. 2. kurzy malby, kresby a výtvarné dílny pro děti 
i dospělé. Info www.dovedeme.cz; Dovedeme@
email.cz či na tel. 720 213 120.
2. 2. Komentovaná prohlídka výstavy: Zašitá 
krása – od 18.00. Povídání o tvorbě patchworku. 
21. 2. Petr Hora-Hořejš: O Karlu IV. trochu jinak 
– od 18.00. Autor knižního cyklu „Toulky českou 
minulostí“ poutavým způsobem dokresluje portrét 
jedné z nejvýraznějších osobností našich dějin. 

 VÝSTAVY 
12. 1. – 19. 2. Malá galerie: Zašitá krása. Vý-
stava vyšívaných quiltů a netradičně pojatého 
patchworku od skupiny Ten to Twelve. Komento-
vaná prohlídka výstavy: 2. 2. od 18.00 hod. 

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.
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23. 2. – 5. 3. Malá galerie: Malování bez hranic. 
Výstava prací frekventantů Ateliéru Chodovské 
tvrze – Dovedeme, z. s. Vstup zdarma.
1. 2. – 5. 3. Velká galerie: František Tichý – Kres-
by a grafi ka. Prodejní výstava kreseb a grafi k svě-
tově uznávaného autora Františka Tichého.  

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
Herna otevřena od 9 do 12 hod., úterý–pátek, 
v úterý též od 16.15 do 17.30 za 20 Kč.

program
Pondělí 8.00 – 12.00: Školička Sluníčko, pra-
videlný program pro děti od 2 let bez účasti 
rodičů.
Úterý od 10.00: Čas na besedy a přednášky.
Středa od 10.00: Pohybové hrátky pro nejmen-
ší (do 18 měsíců)
Čtvrtek od 10.00: Pohybové hry pro rodiče 
s dětmi (děti od 18 měsíců)
Pátek od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: 
Šikulové – tvořivá dílnička pro děti za pomoci 
rodičů či prarodičů
Nabízíme tyto besedy a přednášky:
Čtvrtek 2. 2. od 19.00 do 21.00: Sebejistá 
máma. Realita nebo fi kce? Jak si udržet sebejis-
totu na rodičovské dovolené i po ní? 
Úterý 14. 2. od 10.00 do 12.00: Školka a ko-
lektiv vrstevníků. Seminář jak připravit dítě 
na vstup do školky. 
Čtvrtek 16. 2. od 18.30 do 20.30: Neuro-vývo-
jová terapie. Seznámení s neuro-vývojovou tera-
pií pro děti od 4 let.  
Úterý 21. 2. od 10.00 do 12.00: Empatická 
komunikace v rodině a ve výchově. Po semináři 
možnost individuální konzultace – na objednání.
Středa 22. 2. od 9.30 do 11.30: Karneval pro 
nejmenší. Hry a soutěže, říkanky a zpívání s dět-
mi, výtvarná dílnička, odměny pro krásné masky. 
Vstupenky budou k dispozici v MC od 23. ledna.
Pátek 24. 2. od 15.30 do 16.30: Malý vědec. 
Věda pro děti od 5 do 9 let. Přihlašování  www.
mc-domecek.cz a na e-mailu: mcdomecek@pra-
ha.ymca.cz, jsme i na facebooku.
Pravidelné akce:
Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí v mě-
síci.  Kontakt na koordinátorku klubu Danielu je 
777 604 775.
Každé pondělí od 11.30 do 12.20 a úterý 
11.00 – 11.50: Pilates, cvičení pro všechny vě-
kové kategorie.
Každou středu od 16.45 do 18.15: Povídání 
v němčině a oživení gramatiky.
Nové kurzy angličtiny pro děti otvíráme 14. 2. 
PORADNY
Po 9.00 – 10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel. 604 572 712), poplatek 100 Kč
Út 9.30 – 11.00: Poradna efektivního rodi-
čovství (nutno objednat na tel. 608 708 786 ), 
zdarma.
St 18.00 – 19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431), zdarma
Čt 11.00 – 12.00 Poradna těhotenství a porod 
– MUDr. Hana Belošovičová, PhD. (nutno objed-
nat předem na e-mailu: poradnamcdomecek@
seznam.cz), zdarma
Na objednání – Výchovné poradenství – 
Mgr. Kateřina Neubauerová (objednání na e-mai-
lu: mcdomecek@praha.ymca.cz) zdarma
Na objednání – Vývojová psychologie – 
Ing. Jana Lokvencová (objednání na e-mailu: lok-
vencova.jana@seznam.cz, zdarma
 

kcmt

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

program 
9. 2., 19.00 – Labyrint světa a ráj srdce – diva-
dlo Víti Marčíka – (sál KCMT), vstupné 100 Kč  
10. 2., 10.00 - Labyrint světa a ráj srdce – di-
vadlo Víti Marčíka – (sál KCMT), vstupné 70 Kč 
(představení pro školy) 
11. 2. DEN NEMOCNÝCH – 10.00 mše svatá 
s udílením svátosti nemocným následuje krátký 
kulturní program a občerstvení. (KCMT kaple + 
sál) 
12. 2., 15.30 – 18.00 Odpolední taneční čaj, 
k tanci a poslechu hraje THE FIVE BAND, vstup-
né pro pár 150 Kč pro jednotlivce 80 Kč. Možno 
zakoupit na místě (sál KCMT). 
13. 2., 16.00 – Diplomatické vztahy se Svatým 
stolcem po II. světové válce – přednáší PhDr. 
Michal Pehr, (velká klubovna KCMT)
13. 2., 14.30 – Babička Boženy Němcové, 
pohádka a skutečnost – divadlo jednoho herce 
(sál KCMT), Vstupné 
16. 2., 18.00 – VEČER PRO TEBE, PRO MNE, 
PRO NÁS. Netradiční valentýnský večer pro 
manželské páry. Možnost zakoupit v kanceláři 
KCMT do 14. 2. 
23. 2., 19.00 – RWANDA – beseda a setkání 
s Adélou Drdlovou o cestě do Afriky (sál KCMT). 
25. 2. – MASOPUST na JIŽÁKU aneb „STARO-
ČESKÝ MASOPUST“, zveme všechny, malé i vel-
ké strašáky, báby, medvědy, skřítky, víly a další 
roztodivné bytosti na jihoměstské masopustní 
veselí – průvod masek, program pro rodiny s dět-
mi, divadlo a masopustní dobroty! 14.00 Maso-
pustní průvod od stanice metra Opatov ke Ko-
munitnímu centru Matky Terezy; 15.00 – 16.00 
hry a soutěže pro rodiče a děti, tvořivá dílna 
v KCMT a kolem něj (dle počasí); 16.00 (16.30) 
„Jak šel Honza do světa“ (divadlo Na cestě) 
Uvedené časy jsou orientační.  
Protahovací cvičení – pondělí 10.30 – 11.30 
a středa 19.00 – 20.00. Přijďte si protáhnout 
své tělo pod odborným vedením fyzioterapeutky. 
Info: fried@kcmt.cz nebo na www.kcmt.cz. 

Proxima Sociale, o. p. s.
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11
Otevírací doba:
pondělí až středa 14.00–19.00 
čtvrtek 14.00–15.30 klub, 15.30–19.00 indivi-
duální konzultace

program
Téma: Graffi  ti
7. 2. Graffi  ti – vandalismus, nebo umění?
14. 2. Sketch session – Valentýn
21. 2. Subkultura Graffi  ti – o čem to je?
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
Únor
1. 2., 20.00: We Are Interview (rock, Swiss)
3. 2., 20.00: Do řady + Face Tigers
4. 2., 20.00: Defueld (thrash melodic, SWE), 
Orange Club (rock’n’roll, SWE)

10. 2., 21.00: Freakshow
11. 2., 17.00: DJ.lab narozeniny – Open Set 

for All Djs

14. 2., 17.00: Turnaj ve fotbálku
16. 2., 20.00: Mycelia (progressive djent, 

SWISS)

17. 2., 21.00: Go On DnB Peace
23. 2., 20.00: DEBUSTROL + Agony
24. 2., 21.00: Go-On | DnB Peace
25. 2., 20.00: Znouzectnost
Připravujeme na březen:
2. 3., 20.00: Greybeards (alternative rock, 

SWE), Northern Ladies (alternative rock, SWE), 
Mass Diversity (jazzrock, SWE)

3. 3., 20.00: Fru Fru
8. 3., 20.00: Ørefi k (stoner rock/hardrock, Swiss)

9. 3., 20.00: Graham Candy + Portless křest 
CD + EDM afterparty
10. 3., 20.00: Chemical Tail +Tridian
11. 3., 20.00: Die Arbeitslosen Bauarbeiter
16. 3., 20.00: Gently Yours (rock, France), Initial 
Data (rock-alternative, France)

17. 3., 20.00: � e other.s
19. 3., 20.00: Hot Running Blood (stoner rock’-

n’roll, Swiss), Ox (post grunge, Germany)

20. 3., 20.00: Laura a její tygři
21. 3., 20.00: Heavy Demons (death/thrash 

metal, IT)

24. 3., 20.00: Iron Maiden Revival Brno
25. 3., 20.00: VLTAVA

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

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

Benkova (154, 170, 197)

E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz

Web: jizni-mesto.evangnet.cz

program
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli 

v měsíci od 18 hodin

Biblická hodina: každé úterý od 18.00 hodin
Program pro děti: každý čtvrtek od 17.00 hodin
 

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

program
Akce
19. 2. v 10.00: Pilates a kondiční posilování 
s Janou.
26. 2. v 15.00: Nedělní cvičení s Luckou, Port 
de Bras, pilates.
MŠ BENJAMINEK
Info: http://msbenjaminek.webnode.cz. 

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 9 

měsíců do 2 let, dopoledne denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé dopoledne.

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

Tanečně pohybové studio pro holčičky 3 až 7  
let, úterý 16.00 a 17.00.

Dětský FIT aerobic pro děti 5 až 7 let, 8 až 11 
let, po a st 17.00, 18.00.

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4 až 6 let, 
čt 16.00.

Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00 do 18.00 hod.

BALANTES a PILATES pro maminky s hlídáním 

dětí, út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.

Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, út, čt 

18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz
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Šárka Vaculíková: MILENA MÁ PROBLÉM

středa 8. 2. 2017 od 19.00 hod.
Zveme vás do KC Zahrada na hravé, 

dravé, ale i vážné a především vtipné 

představení s Šárkou Vaculíkovou. Je 

určeno všem ženám před svatbou, po 

svatbě, s dětmi i bez nich, všem mužům 

(těm, co doma uklízí, i těm, co neuklízí). 

Všem, co se chtějí zkrátka pobavit nad 

pravdivostí života!

WABI DANĚK

čtvrtek 9. 2. 2017 od 20.00 hod.
Koncert českého folkového písničkáře 

a trampského barda. Jeho nejznámější 

hity jako Rosa na kolejích, Montgome-

ry či Píseň, co mě učil listopad doslova 

zlidověly a  znají je všichni přiznivci tá-

borových ohňů. Wabi Daněk v současné 

době vystupuje v duu s Milošem Dvo-

řáčkem, rovněž folkovým kytaristou. 

Přijďte si je do  Zahrady poslechnout 

naživo!

Jablkoň

čtvrtek 23. 2. 2017 od 20.00 hod.
Koncert ryze české alternativní hudeb-

ní skupiny, která se s  nevšedním nad-

hledem pohybuje na hranicích moderní 

vážné hudby a popu. Multižánrová hu-

dební formace totiž ve své tvorbě mísí 

prvky folku, rocku i  jazzu. Na koncertě 

v  Zahradě vám zahraje (a  taky trochu 

zatančí) to nejlepší z JABLKONĚ!

THE LED FARMERS

sobota 17. 2. 2017 od 20.00 hod.
Irská kapela = e Led Farmers zahra-

je poprvé v  ČR! Pravý irský folk přile-

tí přímo z Dublinu zahrát své chytlavé 

a vytříbené kousky na typické i netypic-

ké hudební nástroje. Přijďte do Zahrady 

oslavit svátek sv. Patrika s předstihem 

a v ceně vstupného dostanete také pa-

náka irské whisky! 

Vstupenky můžete objednávat na tel. 271 910 246, e-mailové adrese 

zahrada@kczahrada.cz nebo zakoupit online na www.webticket.cz/program/kcz.

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 

272 917 077

sal@ddmjm.cz

pobočka: 
Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program únor: 
11. 2., 9.00–11.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

ve věku od 6 do 12 let. DDM JM, 

Šalounova.

11. 2., 11.00–14.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

a mládež ve věku od 13 a do 20 let. 

DDM JM, Šalounova.

11. 2., 9.00–17.00: Kurz animace 
III. Pro děti od 8 let, mládež a dospě-

lé. DDM JM, Šalounova.

11. 2., 9.00–12.30: Keramická dílna 
I. Pro děti od 7 let, mládež a dospělé. 

DDM JM, Šalounova.

11. 2., 13.30–17.00: Keramická díl-
na II. Pro děti od 7 let, mládež a do-

spělé. DDM JM, Šalounova.

19. 2., 13.00–16.00: Tvořivá dílna 
– Twist Art. Pro děti od 9 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

25. 2., 10.00–16.00: Tvořivá dílna 
– Hrátky s pedigem. Pro děti od 10 

let, mládež a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

Vyhlášení soutěže KRAŤAS: 2. ročník 

soutěže krátkého animovaného fi lmu. 

Uzávěrky přihlášek do 30. 4. 2017.

Info www.ddmjm.cz. DDM JM si vy-

hrazuje právo na změnu programu.

  j
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Paní Blažena Wiedeová oslavili 

v prosinci 101. narozeniny.
Paní RNDr. Marie Fejfarová oslavila 

10. 1. 2017 106. narozeniny.
Pan František Ježek oslavil 8. 1. 2017 

101. narozeniny.

Mateřská škola Křejpského 

1503, Praha 4 přijme od 

1. 2. 2017 kvalifi kovanou 

učitelku/učitele MŠ. Zájemci 

pište na mskrejpskeho@mybox.cz.

NABÍDKA 

PRÁCE
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Najponk Duo   

16. 2. v 19.00 hod.
Přední český jazzový pianista Najponk, 

vlastním jménem Jan Knop, vystoupí po-

prvé na Chodovské tvrzi, a to rovnou za 

doprovodu vynikajícího kontrabasisty Ta-

rase Vološčuka, který je znám i mimo 

jazzovou scénu např. jako člen slavného 

Čechomoru. 

Petr Hora-Hořejš: O Karlu IV. trochu jinak 

21. 2. v 18.00 hod.
Setkání s publicistou a ojedinělým popularizátorem, au-

torem čtrnáctisvazkového knižního díla „Toulky českou 

minulostí“ Petrem Horou-Hořejšem přinášejí vždy oso-

bité a neotřelé pohledy na historické události a osob-

nosti. Tentokrát půjde o dokreslení portrétu bezesporu 

jedné z největších postav naší historie. Jaký byl ve sku-

tečnosti vztah Karla IV. s otcem, tedy s Janem Lucem-

burským? Jak mohl dosáhnout tolika pronikavých stavi-

telských úspěchů? Do jaké míry poznamenalo jeho život 

vážné zranění? 

Jana Koubková: A tak si jdu…

24. 2. v 19.00 hod.
Na Matěje večer bude na jevišti Chodovské tvrze jak-

sepatří živo: Janu Koubkovou doplní do tria klavírista 

Ondřej Kabrna a kontrabasista Vít Švec. Název kon-

certu sice odkazuje k loňskému CD, příznivě přijaté-

mu posluchači i odbornou veřejností, trio nás však 

nepochybně zavede i jinam, do hudebních světů ne-

tušených, možná i posluchačsky neprobádaných, jak 

už to u koncertů Jany Koubkové bývá. 

František Tichý – kresby a grafika

1. 2. – 5. 3. 2017
Velká galerie Chodovské tvrze představuje prodejní vý-

stavu kreseb a grafi k světově uznávaného a mezi sběra-

teli velmi ceněného autora Františka Tichého. Ten je po-

važován za přední osobnost české výtvarné avantgardy 

40. let 20. století. Při vyslovení jeho jména se nám vyba-

ví kresby a grafi ky z prostředí cirkusů a varieté. Přestože 

motivy jeho tvorby jsou dost rozmanité (portréty, zátiší, 

městské krajiny), k tématu cirkusu se autor stále vracel 

a zpracovával je v nejrůznějších variantách. 

Pozvánky do Chodovské tvrze

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

Fox(y)land

V únoru se ve foyer opatovské 

knihovny představí výtvarnice Barbora 

Klaška (*1987), absolventka AVU, 

ateliéru sochařství Jaroslava Róny. 

   

od 30. 1. do 25. 2. 2017
Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00 

– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

Diamantovou svatbu oslavili 

manželé Rozálie a Stanislav 

Kamarádovi.

Pan doc. PhDr. Jaroslav 

Kobr, CSc., oslavil 30. ledna 

80. narozeniny. Tímto mu 

ze srdce přejí vše nejlepší, 

hlavně zdraví a mnoho 

dalších spokojených let, 

členové komise seniorů.

Diamantovou svatbu 

oslavili manželé Aloisie 

a Věnceslav Hedvičákovi.  

Zlatou svatbu oslavili 

manželé Miluše a Jaroslav 

Pavlíčkovi.

VÝSTAVA NA RADNICI

Mezigeneračně na Praze 11

Mezi námi, o.p.s.

3. 2.–28. 2. 2017
Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.

Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.

Pá 8.00 – 14.00 hod.
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Není již mezi námi

Uvolnila místo. Už příliš dlouho nesloužila ničemu užitečnému. Jednopatrová 
budova v ústí ulice Květnového vítězství do ulice Türkovy, za časů své existence 
nepřehlédnutelná. Náleželo jí několik názvů, přežil hlavně jeden z posledních, 
Osvětová beseda. Původně to byla restaurace U Žáků. 

V první polovině minulého století se roz-

mohla zdejší spolková činnost a její část 

se odehrávala v  hostincích. Prosazova-

ly se ty, které mohly nabídnout sál. Mezi 

nimi restaurace U Žáků s velkým sálem 

v  prvním poschodí. Konaly se plesy, ši-

břinky, čaje, akademie, přednášky i  růz-

né schůze. Přišla epocha, v níž si různá 

uskupení, spolky, strany i církve vytvářely 

ochotnické divadelní soubory. Jejich před-

stavení představovala prestižní události. 

Ochotníci pak pomáhali udržovat český 

společenský život i za vnuceného protek-

torátu a za jeho nejrůznějších omezení. 

Po 2. světové válce se objekt stal míst-

ní Osvětovou besedou. Ty byly zřizovány, 

aby šířily kulturu a poznání. Zdejší ochot-

nické soubory byly sloučeny jako slož-

ka Osvětové besedy a  pro představení 

byl určen zdejší sál. Asi kolem roku 1950 

ochotnická scéna v obci zanikla, ale před-

nášky a  některé kulturní akce přetrvaly 

dál. Udržel se také výčep, jen nezbyl čas 

na rekonstrukci tamních toalet. Objekt byl 

nyní využíván i jinak. Sídlila v něm Lidová 

knihovna. Někdy kolem roku 1956–1957, 

kdy se u nás začínala uplatňovat televize, 

tam byla jedna „veřejná“, kam žáci chodili 

jedenkrát týdně koukat na program. Pro-

story roku 1960 vypomohly škole, když 

přechodně potřebovala dvacet tříd. Mlá-

dežníci měli v  budově klubovnu. Někte-

ré části objektu užívaly, jak se tehdy říka-

lo, složky Národní fronty. Sál v poschodí 

byl místem četných schůzí, i těch z uvol-

něných dob závanů tzv. pražského jara. 

Pamětníci ještě vzpomenou z  těch let 

na přitažlivé uvedení Aristofanovy antické 

komedie Lysistrata. Možná šlo o poslední 

ochotnické představení v Osvětové bese-

dě vůbec. Pak se budova zase zklidnila, až 

posléze ztichla. Objekt byl ve správě ná-

rodního výboru. Za následující léta opršel 

do prapodstaty a nakonec – odešel. Není 

již mezi námi.

Jiří Bartoň

Bytový dům s obchodními jednotkami na pozemcích 

parc. č. 180 a 184 v k. ú. Chodov

Na místě objektu č. p. 53 v k. ú. Chodov 

na nároží ulic Květnového vítězství a Tür-

kova je plánována výstavba nového byto-

vého domu. Pro investora Tivan Proper-

ties, s. r. o., zpracovala projekt NAUTILA 

Architekti, s. r. o. V  prosinci 2016 bylo 

na  stavbu vydáno stavební povolení. 

Nový bytový dům bude mít jedno pod-

zemní a čtyři nadzemní podlaží a plochou 

střechu. Dvorní křídla jsou třípodlažní. 

V domě bude 30 bytových jednotek o ve-

likosti 1 + k.k. a 2 + k.k. V případě uživa-

telského zájmu lze jednotky spojit. Plocha  

nebytových prostor  ve  vstupním podla-

ží bude 420 m² a je dělena na pět samo-

statných jednotek. Pro potřeby stavby je 

navrženo celkem 41 parkovacích stání pro 

osobní automobily, z toho 31 stání v ga-

rážích  a 10 povrchových na pozemku in-

vestora. Dopravní napojení garáží je řeše-

no sjezdem z ulice Květnového vítězství, 

povrchová stání sjezdem z ulice Ledvino-

va. Součástí stavby je i připojení na inže-

nýrské sítě, vybudování a  úprava pěších 

cest a terénní a sadovnické úpravy. 

Ing. Stanislav Urbánek, CSc,

radní pro územní rozvoj

Objekt v nedávných letech. Foto: Jiří Bartoň     

Prosinec 2016.
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Atraktivní fl orbalové derby na Jižňáku
Přijďte podpořit jihoměstský fl orbalový 

tým FLORBAL CHODOV v pražském 

derby proti FBŠ Bohemians dne 20. 2. 

2017 do Sportovní haly Jižní město 

(Květnového vítězství 52). Čeká na vás 

atraktivní zápas našeho úřadujícího mis-

tra ligy proti pražským Klokanům, slibují-

cí kvalitní sportovní i společenské proži-

tí pondělního podvečera před kamerami 

České televize. Vytvořme našim mu-

žům opravdu domácí bouřlivé prostředí 

a ukažme všem, že u nás na Praze 11 

umíme sportu fandit! Těšíme se na vás! 

Zápas začíná v 17.50 hod.

rbalové der

ELFí volby v ZŠ K Milíčovu

Máme za sebou další úspěšný půlrok na-

šeho projektu ELF v programu Erasmus+. 

Okolo třiceti dětí se pravidelně schází kaž-

dý týden v ELF Clubu a další aktivity jsou 

zařazovány průběžně do hodin anglického 

jazyka nejrůznějších tříd prvního i druhého 

stupně. Psali jsme třeba dopisy Santovi 

a představte si, že nám odepsal. Některé 

soutěže vypisujeme pro všechny ročníky 

naráz, a tak se nám například povedlo vy-

brat takovou mapu projektového města 

Elfville, že se nejvíce líbila i dětem z ostat-

ních škol zapojených do projektu a stala 

se celkovým vítězem. Partnerských škol je 

i s námi dohromady sedm, tudíž měla au-

torka Andy i  my ostatní opravdu velkou 

radost. Pak jsme se ale hned vrhli do dal-

ší práce. Takové městečko totiž potřebu-

je i dobrou městskou radu a starostu. Ale 

jak je vybrat? Pět kandidátů a jejich týmy 

dali hlavy dohromady a vznikly úžasné pla-

káty a volební videa. S plakáty jsme samo-

zřejmě oblepili celou školu, zatímco videa 

jsou ke zhlédnutí na našem blogu (http://

elfmilicovsky.blogspot.cz/). Bylo skvě-

lé sledovat, s jakou vervou se pustili pak 

do hlasování ti starší, ale třeba i prvňáčci. 

Svým velmi vtipným videem nakonec vět-

šinu voličů přesvědčila Monika alias Blue 

Berry. Vyslali jsme ji s velkými očekávání-

mi do fi nále a i v něm zvítězila. Starostka 

je tedy také z naší školy! Šlo už o páté cel-

kové vítězství v  projektových soutěžích, 

z  nichž bychom ještě rádi připomněli tu 

o nejlepší logo celého projektu.

A co nás čeká dál? Budeme společně pra-

covat na pravidlech našeho města. Píše-

me příběh na pokračování. Ten loňský se 

nám moc povedl, chválí nám ho děti, kte-

ré se projektu neúčastní, zato čtou kni-

hy v  online knihovně storyjumper.com. 

Každý měsíc vydáváme a čteme časopis 

Elfworld v aplikaci Calameo. Díky Skypu 

můžeme s třídami z ostatních škol deba-

tovat o našich vysněných domech nebo 

uspořádat fi lmový kvíz. Ti nejaktivnější 

se těší na pobyt ve Finsku, kde se budou 

moci potkat s dalšími ELFy. A prý bude 

i nějaké překvapení, protože paní učitel-

ky v říjnu na projektovém setkání v Řec-

ku zaujala práce tamních žáků s tablety.

Lucie Nová

II. parlamentní zvonění na Květňáku
Na Květňáku jsme si opět připomněli, jak 

důležité jsou žákovské parlamenty v cel-

kovém chodu školy, i  to, jak mohou při-

spět k budování pozitivních vztahů mezi 

dětmi i mezi dětmi a pedagogy či vede-

ním školy. 

Naši školu navštívili spolu se svými ko-

ordinátory zástupci šesti dalších parla-

mentů základních škol. Po úvodním slovu 

pana ředitele se prezentace jednotlivých 

parlamentů ujaly především děti. Násled-

ně proběhla nejdůležitější část celého 

setkání – diskuze a sdílení náplní práce. 

V  přátelské a  tvůrčí atmosféře jsme se 

věnovali především bodům, které vyply-

nuly již z předchozích prezentací, a hovo-

řili jsme nejen o  těžkostech, se kterými 

se parlamenty mohou setkat, ale také 

nás obohatily nápady na  různé aktivity 

a  činnosti pro školu a  naše spolužáky. 

Představili jsme si také projekt Škola pro 

demokracii. 

Po užitečné výměně zkušeností jsme se 

shodli na tom, že podobná pracovní do-

poledne je třeba opakovat a že se bude-

me těšit na naše další společné setkání. 

(Více na www.kvetnak.cz.)

Nejlepší v republice – úspěch žáků ZŠ Donovalská
Pochvalu za vzornou reprezentaci školy i Jižního Města zaslouží žáci ZŠ Donovalská.

Dva čtyřčlenné týmy se zúčastnily Brněn-

ské logické hry zvané Brloh. Jeden tým 

tvořili loňští fi nalisté Kristýna Třísková, 

Barbora Šimáčková, Jan Průša a Ondřej 

Vlásek z  9. A, druhý Adéla Vondráčko-

vá, Karolína Hejlová, František Syrovát-

ka a Adam Vařil z 9. B. Z 299 týmů zá-

kladních škol z celé republiky se po třech 

semifi nálových kolech a  malém fi nále 

umístili žáci na 1. a 4. místě a s dalšími 

pěti týmy postoupili do  velkého fi nále. 

To se uskutečnilo 14. 12. 2016 v Brně. 

Naši žáci získali velmi pěkná umístění. 

Tým z 9. B skončil na pátém místě a tým 

z 9. A se vrátil s nejvyšším oceněním – 

pohárem pro vítěze. Za první místo získa-

li i pěkné věcné ceny. Gratulujeme.

Život na Jižním Městě
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Šíření nepravdivých informací ze strany HPP 11
V  posledních měsících registruji v  růz-

ných typech médií narůstající snahu za-

stupitelů za HPP11 vnutit svými články 

občanům Prahy 11 dezinformace o tom, 

že hnutí ANO zcela zradilo svůj volební 

program, že se úzce propojilo s „Mlejn-

ského bandou“, že je jím i osobně řízeno, 

že je uplaceno developery a chce proto 

„zalít poslední zbytky zeleně na  Jižním 

Městě betonem“ a  další podobné ne-

smysly. Nic z toho se samozřejmě neza-

kládá na pravdě a jsou to jen záměrně ší-

řené smyšlenky a lži. Hnutí ANO se jako 

zcela samostatný politický subjekt řídi-

lo a i nadále se řídit bude zejména tím, 

co má uvedeno ve svém volebním pro-

gramu (viz - http://praha11.anobudelip.

cz). Rád bych zde uvedl, že např. v ob-

lasti týkající se výstavby je v  něm jed-

noznačně uvedeno, že budoucí rozvoj 

Jižního Města musí být plnohodnotný, 

ale vždy rozhodně přiměřený, že zájmy 

developerů se musí podřídit potřebám 

obyvatel a  dále, že případní investoři 

u nových projektů se budou muset po-

dílet i na úpravách okolí případných bu-

doucích staveb např. výstavbou parků, 

dětských hřišť a  podobně. Tyto stano-

vené teze zůstávají nyní i do budoucna 

pro hnutí ANO na  Praze 11 naprosto 

neměnné.

Ing. Tibor Kováč, 

hnutí ANO 

Bič na lháře
HPP 11 nabízí občanům Prahy 11 uni-

kátní videozáznamy z  veřejných akcí, 

které zdarma pořizují dobrovolníci vlast-

ní technikou. Materiál je rychle zpraco-

ván, zveřejněn a v roce 2012, kdy vláda 

pana Mlejnského zrušila živé přenosy ze 

zastupitelstva, zachytil významné udá-

losti, např. prodeje pozemků Litochleb 

fi rmě Tweelingen či despotickou čistku 

ve  výborech P11, při níž byli 01/2013 

garniturou DM odvoláni všichni členo-

vé HPP 11 (tuto událost 12. 11. 2015 

členové ODS popřeli!). Záznamy HPP 

11 si vyžádala policie ve  věci obvinění 

bývalých zastupitelů P11, byly použity 

v  dokumentu Plán pana Tučka, zneuži-

ty Mlejnského spolkem JM-ND při splé-

tání kauz proti HPP 11, využity novináři 

po odvolání starosty Štylera (ofi c. video-

záznam MČ nebyl dostupný měsíc), za-

chycují i  projednávání dostavby praž. 

okruhu, kdy HPP 11 jako jediný subjekt 

na  P11 lpí na  dodržování směrnic EU. 

Přesto záhy v  TV duelu zazní z  úst H. 

Válkové (kandidátky ANO), že L. Kos, 

nyní senátor, dostavbu okruhu blokuje. 

Absurdně zní i důvody p. Lepše (TOP 09) 

k  odvolání J. Štylera. Prý v  EU aktivně 

sabotoval dostavbu okruhu, což jen po-

tvrzuje NUTNOST záznamů HPP 11 do-

kazujících opak. Zřejmě jediný způsob, 

jak porazit HPP 11, je lhát o něm! 

M. Farmačka, HPP 11

Torzo Rady MČ ANO a TOP 09 odsouhlasilo v prosinci 2016 

územní záměr výstavby Obytného domu Jurkovičova-Alitex, 

který prosazuje trestně stíhaný exstarosta Mlejnský !!!
Opět se v Radě MČ P11 nehájí zájmy ob-

čanů, ale zisku. Tento záměr mezi Stříbr-

ského, Jurkovičovou a Novomeského byl 

prosazen exstarostou Mlejnským a pro-

dán za pouhých 4,4 mil. korun s odůvod-

něním, že MČ potřebuje zainvestovat 

mateřskou školku. Předimenzovaný zá-

měr šel do územního řízení již bez školky, 

stínil původní zástavbě, nadměrný hluk... 

Správní soud následně zrušil územní ří-

zení na  základě podané žaloby občanů 

a OS Hezké Jižní Město.

Po  volbách v  roce 2014 nová Rada 

HPP 11, ANO a  TOP 09 odmítla nově 

předložený územní záměr tak, jak strany 

slibovaly občanům. V květnu 2016 jedno-

hlasně odmítl záměr i Výbor pro územní 

rozvoj a životní prostředí. 

Situace se změnila po  odvolání zástup-

ců HPP 11 z Rady, kdy se vytvořila nová 

koalice ANO, TOP 09 podporovaná pa-

nem Mlejnským a jeho věrnými. Tak torzo 

Rady schválilo 13. prosince 2016 územ-

ní záměr investora přes předcházející ne-

souhlas Výboru pro územní rozvoj. 

Opět si tedy občané musí bránit svá prá-

va sami, protože současná Rada zase 

slouží developerům pana Mlejnského.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.,

HPP 11

Názory zastupitelů

Vše nejlepší do roku 2017
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám 

tímto způsobem popřál vše dobré do no-

vého roku 2017. Dále mi dovolte, abych 

se s vámi podělil o svá osobní novoroč-

ní přání. Přeji si, aby se na  Jižním Měs-

tě opět investovalo do mateřských a zá-

kladních škol a  výchovy a  vzdělávání 

našich dětí. 

Přeji si, aby se opět investovalo do  vý-

stavby Domu s  pečovatelskou službou 

pro naše seniory. Přeji si, aby se opět in-

vestovalo do  výstavby sportovních hal 

a sportovišť.  Přeji si, aby se opět na Již-

ním Městě vybudoval nový park. Přeji si, 

aby se konečně dostavěl pražský silniční 

okruh. Přeji si, aby pozitiva převažovala 

nad programovou negací. Přeji si, aby ně-

kteří lidé přestali nadsazovat zájmy brou-

ků, žížal  a žab nad zájmy občanů. Přeji 

si, aby se opět podporovaly mladé rodiny 

s dětmi. Přeji si, aby se Jižní Město opět 

(po dvou letech stagnace) stalo rozvíjejí-

cí se městskou částí k lepšímu životu nás 

občanů. Přeji si, abychom si za rok touto 

dobou mohli společně popřát vše dobré.

Dalibor Mlejnský

Jižní Město náš domov

Dva roky zvonec a konec
Když jsem si přečetl poslední číslo Klí-

če, uvědomil jsem si, že je HPP 11 opět 

v opozici. Návrat k osvědčené taktice na-

padání svých politických oponentů hlasi-

tým hesly typu bulvárního BLESKU jako: 

„Puč Ano s TOP 09 dokončen“ nebo „Tou-

ha po moci jim zatemnila rozum“ atd. 

Ale normální člověk si musí položit otáz-

ku typu: „Co za  ty dva roky vlády HPP 

11 pro JM udělalo a jak je možné, že úpl-

ně všichni zastupitelé tvrdí, že se s HPP 

11 nedá spolupracovat? Kdo je tedy ten 

špatný?“ Nechci se snižovat na  úroveň 

článků, které vyšly v posledním Klíči. Rád 

bych si zachoval slušnost a nadhled, ale 

nemohu si odpustit reakci na  článek 

zhrzeného, odvolaného starosty Štyle-

ra a jeho nadpis „Touha po moci jim za-

temnila rozum“. Jak si ale mám vysvětlit 

fakt, který jsme se dověděli na posled-

ním zastupitelstvu od  radního Říčaře, 

který nám sdělil, že bývalý starosta Šty-

ler chodil na vyjednávání o nové koalici 

s pistolí, kterou si dával demonstrativně 

na stůl. Když k tomu připočtu skandály, 

jako odtržení JM od Prahy, sabotáž do-

stavby Pražského okruhu 511, či vyry-

tí svého jména do kříže na Chodovském 

hřbitově, ptám se vás všech: „Kdo tady 

má zatemněný rozum?“

No, snad mě za tuto kritiku nezastřelí.

Petr Sýkora 

Jižní Město náš domov
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„11 bodů pro Prahu 11“
Rady“ časopisu Klíč v sekci pod názvem 

„Zprávy z Rady“ zveřejnila současná koa-

lice plán uskutečnit v příštích dvou letech 

„11 bodů pro Prahu 11“. Většinou se jed-

ná o bohulibé záměry, se kterými by se 

měl ztotožnit každý zastupitel naší MČ, 

neboť jejich realizace splňuje parametry 

veřejného zájmu. S  jedním z  těchto bo-

dům však mám osobně problém. Jedná 

se o  prodej bytů v  nově vybudovaném 

obytném souboru „Zahrady Opatov“. Dle 

mého názoru by zhruba 200 bytů mělo 

sloužit pro občany Jižního Města, kteří 

z určitých důvodů nemohou v krátkodo-

bém horizontu dosáhnout na vlastní by-

dlení. Jedná se zejména o mladé rodiny 

s  dětmi. Současná koalice ospravedlňu-

je plán prodeje nových bytů argumentem 

chybějících peněz na realizaci svých pro-

jektů. I na toto mám jiný názor. Finanční 

prostředky lze získat např. prodejem bytů 

v domech SVJ, kde je naše MČ již men-

šinovým vlastníkem. Další peníze, např. 

na regeneraci škol, lze získat od magist-

rátu hl. m. Prahy nebo z dotací EU. Byla 

by proto škoda prodávat nové byty, 

do  kterých několik dalších let nebude 

nutné vkládat peníze, a  naopak mohou 

generovat slušný zisk např. na  realizaci 

bohulibých záměrů, tedy na  zlepšování 

života v naší městské části.

R. Korbel  

Jižní Město náš domov

Naše priority pro rok 2017
Minulý rok, doufáme, defi nitivně skonči-

lo období nestability. Změněná  RMČ se 

bude moci konečně věnovat především 

práci pro občany a ne řešit vnitřní pro-

blémy. ČSSD zůstává nadále v opozici, 

ale bude opozicí konstruktivní a podpo-

ří projekty, které zlepší podmínky života 

našich bodů Pro ty je důležitější oprave-

ný chodník, fungující sociální a zdravot-

ní služby, vstřícná bytová politika, řešení 

parkování než hádky a pomluvy zastupi-

telů. Doufáme, že se podaří i s naší po-

mocí napravit škody, které minulá koa-

lice pod vedením pana Štylera zvládla 

napáchat. Naší prioritou bude sociální 

politika MČ. Zastavíme zdražování ná-

jemného v  obecních bytech. To za  dva 

roky stouplo některým nájemníkům až 

o 100 %. Navrhneme toto nájemné sní-

žit na  přijatelnou úroveň. Budeme pro-

ti prodeji nově postavených obecních 

bytů. Ty byly pořízeny ve volebním obdo-

bí 2010–2014 jako dlouhodobá investi-

ce a  pomoc občanům MČ. Pomůžeme 

získání dotací od Magistrátu na užiteč-

né projekty MČ Praha 11. Tam pan Šty-

ler jako starosta zcela selhal a musel se 

kvůli tomu prodávat majetek, aby moh-

la naše MČ přežít. Pomůžeme Jižnímu 

Městu tak, aby se pozitivně rozvíjelo 

a nestalo se zchátralým skanzenem dob 

minulých.  

Klub zastupitelů za ČSSD

Proč nenajdete v Klíči slibovaný „Senátní sloupek“?
Senát je zbytečný a měl by se zrušit, sly-

šíme z úst některých politiků po ukonče-

ní senátních voleb. Totéž si zjevně mys-

lí i mnoho občanů. Chtěl jsem vás svými 

Senátními sloupky informovat jak o pro-

jednávaných zákonech, tak i o funkci Se-

nátu a ukázat, že Senát má smysl.

Sloupek o rozsahu cca 2000 znaků jsem 

v termínu odeslal do redakce Klíče a oče-

kával jeho zveřejnění v  lednovém čísle. 

K mému překvapení však vyšel Klíč č. 1 

bez něj, aniž bych byl seznámen s důvo-

dy jeho neuveřejnění. 

Ze zdůvodnění, které mi teprve po vyžá-

dání zaslal radní Lepš (TOP 09), vyjímám: 

„Vaši žádost neakceptujeme z následují-

cích důvodů: V minulosti nebylo zvykem, 

aby senátor publikoval příspěvky do Klí-

če za prostředky městské části. Potřebu-

jeme místo na komunální témata a také 

názory zastupitelů, které tam musí ze zá-

kona být otisknuty. Již teď je někdy stá-

vající prostor v Klíči nedostatečný.“

Lednový Klíč byl opravdu „nabitý“. Ob-

sahoval mj. dvě strany vánočních foto-

grafi í a rozhovor s P. Hannigem. To jsou 

„komunální témata“? Prostě Klíč se v ru-

kou ANO a TOP 09 svým obsahem vrací 

o několik let zpět. 

Moji činnost v Senátu i na P11 můžete 

sledovat na mém FB.

Ing. Ladislav Kos, zastupitel a senátor 

za HPP 11, KDU-ČSL, Zelené, Piráty

Poznámka: 

Ing. Ladislav Kos požádal Radu MČ Pra-

ha 11 o měsíční senátní sloupek v Klíči 

těmito slovy: „Věřím, že se Praha 11 při-

pojí k Praze 15 a Praze 22, kde mi v pří-

spěvcích do  radničních časopisů není 

bráněno.“ a  „Senátní sloupek budeme 

zřizovat i v  radničních periodicích ostat-

ních městských částí senátního volební-

ho obvodu.“ Zde je celá odpověď rady 

panu Kosovi: 

„V  první řadě se nám velmi nelíbí, že 

o senátorský sloupek žádáte za pomo-

ci nepravdivých informací – Praha 15 

i Praha 22 na naše přímé dotazy odpo-

věděly, že nic takového nechystají. Bez 

ohledu na tento fakt Vaši žádost neak-

ceptujeme z následujících důvodů. V mi-

nulosti nebylo zvykem, aby senátor pub-

likoval příspěvky do Klíče za prostředky 

městské části. Potřebujeme místo 

na  komunální témata a  také názory 

zastupitelů, které tam musí ze zákona 

být otisknuty. Již teď je někdy stávající 

prostor v  Klíči nedostatečný. Toto sta-

novisko je navíc v  souladu s  postojem 

Vašeho HPP 11, jak ho vyjádřil tehdejší 

starosta Ing. Štyler před podzimními se-

nátními volbami – konkrétně při schůzi 

vedení MČ řekl, že senátní volby s Pra-

hou 11 přímo nesouvisí, a proto byl pro 

návrh, aby jednotliví senátní kandidáti 

nedostali prostor se představit v  Klíči, 

jak je to u politických subjektů před ko-

munálními volbami na Praze 11 běžné. 

Na  druhou stranu Vám nic nebrání vy-

užít prostor 1250 znaků na zastupitele 

v rámci každého vydání Klíče a v něm re-

ferovat o Senátu.“

Chodníky na JM
Při pročítání návrhu rozpočtu na rok 2017 

mě zarazilo, jak málo bylo prostředků na-

plánováno na  opravy chodníků: jen 1,5 

milionu korun. A zároveň na rozvoj hřišť 

byla položka 5,5 milionu korun! Nebudu 

sám, kdo vnímá mnohem kritičtěji potře-

bu opravit chodníky, které jsou zvlněné 

čím dál více. V některých případech jsou 

chodníky bez opravy i přes 30 let. Snad 

rozšiřování hřišť počká na  opravy chod-

níků, abychom k  nim všichni došli bez 

vyvrtnutého kotníku. Proto jsem navrhl 

přesun části nerozdělených fi n. prostřed-

ků z  roku 2016 do  roku 2017 na opra-

vy komunikací při projednávání v  zastu-

pitelstvu. Upřímně, nebyl jsem si jist, zda 

návrh projde. Protože hned v počátku se 

rozběhla vášnivá debata o  umístění ka-

mer při jednání zastupitelstva a nechybě-

lo mnoho k vyjmenovávání, kdo co udě-

lal a neudělal, zradil či nezradil. Nakonec 

jsem rád, že tento návrh dostal podporu 

napříč celým zastupitelstvem. 

Částka na  chodníky bude přes 2 milio-

ny korun v roce 2017. Dále prošel návrh 

identifi kovat rozbité chodníky, které ne-

patří městské části, abychom mohli vy-

jednat zapojení Magistrátu hl. m. Prahy. 

Proto bych chtěl vyzvat všechny spolu-

občany, kteří by ve svém okolí rádi měli 

spravené chodníky, aby napsali podněty 

na: stefek.petr@post.cz

Petr Štefek, ČSSD

pokračování na straně 28>>>
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BYDLENÍ
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

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

jihomestskereality.cz

• Sháním s  dcerou byt na  JM. Prodala 

jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo. 

Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání. 

Tel.: 704 134 306

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• Koupím jakýkoliv byt na  Praze 11 
a nejbližším okolí, jako budoucí investi-
ci pro moje děti. Nevadí i  právně kom-

plikované případy. Výkup bytu i s věcným 

břemenem na dožití možný. Děkuji za na-

bídku, tel.: 777 211 671

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

14 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

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

InzerceNázory zastupitelů

Zmocnili radu ke stomilionům
V  prosinci zastupitelstvo přijalo rozpo-

čet. Sláva! Usnesení k rozpočtu však má 

i  část II., kde zastupitelstvo zmocňuje 

radu ke  schvalování přesunů mezi oddí-

ly, v rámci oddílů, v použití rezervy, v pří-

jmech i  výdajích, v  plánu hosp. činnosti. 

Vždy ve  výši do  250 milionů z  350 cel-

kových rozpočtu. Hanba! O 71 % plánova-

ných výdajů i příjmů spokojeně rozhodne 

7 členů rady a nemusí se nikde ptát. Lido-

vě řekneme: bianko šek. Jednotlivé změ-

ny drobných milionů v kapitolách rozpočtu 

se tak staly směšným řečnickým cvičením. 

Vždyť se stačí domluvit s pěti členy neúpl-

né osmičlenné rady, a 250 to jistí. 

Podívejme se trochu na historický vývoj 

této nehoráznosti. Ve  druhém období 

starosty Jiravy, např. v roce 1999, zmoc-

nění dosahovalo 4,2 % výdajů rozpoč-

tu, tehdy to bylo 16 milionů. A  jak byli 

lidé ze socialismu uvyklí na  nesvobodu, 

tak toto zmocnění bylo ještě omezeno 

po  měsících a  ve  velikosti jednotlivého 

přesunu na  max. 1 milion 100 tisíc Kč. 

V období starostky Šorfové se zmocňo-

valo na  3–4 % rozpočtu. Pak přišla léta 

tučná, zvyšovala se částka i  procenta 

podílu. Pan Mlejnský pochopil svobodu 

na 40 % rozpočtu a 300 mil. Kč. HPP 11 

navrhovalo návrat na  3 % pro nepředví-

dané okolnosti, tj. 10 mil. Kč, to ale taj-

nou koalicí neprošlo.

Jiří Krautwurm, HPP 11

Jak se dělá politika
Staré gardy ODS se znovu sešly u moci 

pod novými hlavičkami ANO, TOP 09, JM-

-ND a ODS – i když bez jediného oprav-

dového člena ODS v Praze 11.

V  minulosti se sice navzájem nemuseli, 

ale stejný způsob myšlení vránu k vráně 

znova posadil. Asi jim to ani nemůžeme 

mít za zlé, nejspíš se tak už narodili: Kdo 

je po volbách na koni, dosadí maximum 

svých lidí do  placených funkcí v  obec-

ních akciovkách, získává právo na jednání 

s  developery a  své předchůdce nebude 

zlobit. Kdo prohrál, poděkuje za  slušné 

jednání a počká na příště.

My, zastupitelé zvolení na  kandidátce 

HPP 11, chápeme, že k  politice kom-

promisy patří. Jsou ale pouze nástrojem 

a  politika se nesmí zaměňovat za  ob-

chod. Obec není fi rma a radní nejsou je-

jími vlastníky. Proto nám naši kolegové, 

kteří v  minulosti v  ODS natolik vyrostli, 

až se jí nakonec stali přítěží, nemohou ro-

zumět. Naši radní vydrželi hájit sliby, kte-

ré dali občanům, do poslední chvíle.

Odmítli jsme využít vítězství ve volbách 

k  vlastnímu prospěchu. Co kdybychom 

narušili zaběhnuté pořádky, díky kterým 

je naše městská část už léta v literatuře 

přirovnávána k Palermu? 

Až se za necelé dva roky zase objeví ně-

jaká „nová“ strana, občané, dejme si po-

zor, zda nejde o recyklát!

Ing. Václav Šmrha, HPP 11/KDU-ČSL

Developeři zahájili ofenzivu proti Roztylským
Zastupitelé za  HPP 11 Ing.  Kulhánek 

a  PhDr.  Zdeňková dostali pod strome-

ček od  developera netradiční dárek – 

předžalobní výzvu, žádost o  omluvu 

a  vyhrožování soudem. Obyvatelé Roz-

tyl jsou dlouhá léta ve  sporu o  stavbu 

developera Alborg-Development, a. s., 

který si loni přizval na pomoc dalšího 

(spřáteleného) developera CRESCON, 

a. s. Jejich snahou je přimět místní spolky 

a obyvatele stáhnout žaloby, které byly 

podány v souvislosti s I. etapou Bytové-

ho parku Roztyly při ul. Ryšavého na Roz-

tylech a díky kterým byla rozjetá stavba 

pozastavena. V předchozích měsících byl 

Ing.  Kulhánek vystaven nátlaku zástup-

cem CRESCON přes svého zaměstnava-

tele. Dalšímu občanovi-žalobci bylo vy-

hrožováno vymáháním milionové částky 

jako údajné náhrady škody, kterou deve-

loperovi svoji obranou způsobil. Zástup-

ci spolků, místních občanů a HPP 11 od-

mítají nátlakové metody, které CRESCON 

používá k  dosažení souhlasu se zámě-

rem Nové Roztyly – manipulaci s  fakty, 

nátlak a zastrašování. Po odvolání HPP 

11 z  radnice a převzetí moci ANO/TOP 

a  Mlejnského stranami v  11/2016 mají 

developeři na Praze 11 opět dveře ote-

vřené. A občané jsou opět v defenzivě.

PhDr. Šárka Zdeňková 

a Ing. Aleš Kulhánek, 

HPP 11

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

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

hování nespěchám. Platba hotově, pomů-

žu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím 

privatizaci. Tel.: 608 661 664

• 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 veli-

kosti. Moc děkuji! 605 845 088

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

kuji za nabídku. Tel.: 777 211 671

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

spěcháme. Ideálně na 2 roky nebo i více. 

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

lodžie nebo balkon, ale není to nutnost. 

603 789 381

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• ELEKTRIKÁŘ – Byty / domy. Rozum-

ná dohoda i ceny. Od žárovky až po nové 

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

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

www.100EL.cz

• Bytová jádra na klíč od 99 tis., rekon-

strukce bytů a  veškeré stavební práce, 

spolehlivost a  zkušenost zaručena. Tel.: 

608 709 716, www.rakovec.cz

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 
Obchod, molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popru-

hy, rouna, plátna, ozdobné hřeby a  jiné. 

P4, Pankrác, Na Veselí 2 - za rohem domu. 

Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuchyňských desek a dře-

zů. Volek – Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zho-

tovuje péřové deky a  polštáře z  naší 

sypkoviny. 100 % bavlna. Zhotovuje-

me do  24 hod. Sami odvezeme a  při-

vezeme ZDARMA. Tel.: 606  312  174, 

www.cistirnaperi.cz

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

bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a  od-

vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte: 773 484 056

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

suti, elektro. Rekonstrukce jader, dom-

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

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.cz 

• HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, 

malířské, podlahářské a bourací práce. Od-

voz suti zajištěn. Kompletní rekonstrukce 

bytů, domů, nebytových prostorů. Tel.: 

777 670 326

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i rekonstrukce, světla zásuvky 

jističe, dotažení spojů, vedení k novým ku-

chyním, zasekání i v  lištách, www.elektri-

karerben.cz, tel.: 604 516 344

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

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

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

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

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

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

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

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

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

seznam.cz

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

a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 

www.interierservisgroup.cz

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

prodlouží jejich životnost. Dod. předokenní 

sušáky prádla. Tel.: 603 715 285

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

strukce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. 

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

seznam.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. 

Jan Horyna – telefon: 603  554  550, 

271 912 323

• Snadná výměna záclon – spouštěcí 

garnýže, sítě proti hmyzu, rolety, žaluzie 

všech typů, montáže, opravy. Pavel Vlk, 

tel.: 222 351 996, 602 371 996, e-mail: 

vlkpavel@sendme.cz

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

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

7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 

chladniček.

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

Wi-Fi, internetu, notebooků, výuka s  tr-

pělivým učitelem. Doprava zdarma. Tel.: 

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

www.daro.cz 

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

netofonu. Servis malých domácích elekt-

rospotřebičů. Tel.: :739 049  499, e-mail: 

krizjiri@volny.cz 

• PC kámoš – Počítačový servis. Vyčiště-

ní a  zrychlení PC, oprava PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, Wi-Fi 

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

NOVÉ ČÍSLO: 737 020 332

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řeše-

ní webu s  internetovým marketingem. 

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

centrum.cz 

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

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

problematika, převody bytů do  os. vlast. 

atd. Tel.: 606  125  069, e-mail: causa@

cmail.cz

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 777 755 714
Po – Ne 9.00 – 20.00 222 365 747

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

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2017 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.

www.nubis.cz

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

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

Inzerce
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• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSONA-

LISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘADECH. 

TEL.: 604 618 298, 222 364 018, WWW.

ADMIS-UCTO.CZ

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíko-

vé 534, P4 – Háje. Pojištění úrazu, ma-

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

hypotéky. Servis, platby i  kartou. Mob.: 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• OBTĚŽUJE VÁS ÚČETNICTVÍ? Nás 

baví. Vedeme daňovou evidenci, účetnic-

tví, zpracujeme mzdy, podáme daňová 

přiznání, zastoupíme na úřadech. ZKUS-

TE TO S  NÁMI! Www.ahave.cz, Tel.: 

732 113 453

VZDĚLÁNÍ
• AJ, NJ – nabízím individuální výuku, efek-

tivní a aktivní, se zaměřením na schopnost 

dorozumět se v  běžných životních situa-

cích, (začátečníkům i pokročilým, bez ome-

zení věku). Výhodné pro výuku ve fi rmách. 

Zkušená lektorka, tel.: 605  828  292, 

272 918 126

• VÝUKA ANGLIČTINY. Zkušená lektorka 

nabízí individuální výuku AJ. Studijní pobyt 

v  Anglii, v  USA. Praxe v  jazykové škole. 

Doučování i příprava na zkoušky. Kontakt: 

summerenglish@centrum.cz 

SLUŽBY
• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ MALEČEK. 
Kompletní malířské práce, štukování 

stěn a  stropů. Kvalitní práce za  rozum-

né ceny. www.123malovani.cz, telefon: 

603 475 667. Člen cechu malířů a  lakýr-

níků ČR 

• Drobné opravy, instalatérské práce, 
montáž a  demontáž nábytku, elektro, 

demontáž a montáž světel, malířské a la-

kýrnické práce. Seřízení netěsnících oken, 

výměna silikonu u  kuchyňských desek 

a  koupelnového vybavení, věšení obra-

zů, konzolí. Miroslav Novák: miroslavno-

vak333@gmail.com

• Ušetřete na vyklízení! Potřebujete vy-
klidit byt, sklep apod.? Funkční malé skříň-

ky, komody, koše, svítidla atd. ve slušném 

stavu Vám odvezeme zdarma, zbytek dle 

dohody. Tel.: 777 207 227

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – 

Zakouřilova 94 Chodov. Tel.: 732 803 835

ZDRAVÍ A KRÁSA
• VÝŽIVOVÁ PORADNA, Poliklinika Šus-

tova 1.patro, www.mojejidlo-mojezdravi.

cz, sleva s  Klíčem 50 Kč, měření složení 

těla na InBody, dárkové poukazy, nutriční 

konzultace 390 Kč, tel.: 736 681 403

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

OSTATNÍ
• Vyhotovení odborného odhadu nemo-
vitostí i pro dědická řízení, konzultace pro 

prodej nemovitosti. Rychlé zpracování za-

ručeno. Tel.: 777 211 671 

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 

480 Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez 

poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost. 

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

608 553 080

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výroba 

klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, dešt-

níků, oděvů, bund, ortopedické opravy. 

Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• SVJ Kosmická Háje pronajme v panel. 
domě nebytový prostor (býv. kočárkár-

na), přízemí, se zvl. vchodem. Na  vlast-

ní náklady staveb. úpr. nutné, vhodné 

pro kancelář ne obchod. Dohoda. Volat 

na 603 930 925

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

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

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

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

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

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

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu
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Aqua Sport Club

www.aquasportclub.cz

BAZÉNY   
25m bazén  I  víceúčelový bazén  I  

  vířivka I  chrliče  I  divoká řeka  I  tobogán  I 
WELLNESS   

finská sauna  I  aroma sauna  I   
parní lázeň  I  ledová studna  I

TĚLOCVIČNA   
X Body  I  jóga  I  trx  I  funkční trénink  I   

pilates  I  jumping  I  a další

TOBOG
AN'

TELOCVICNAãã
WELLNESS

BAZENY'

25m bazé
KURZY PLAVANI' '

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

I  Plavecký areál Jedenáctka VS   
I  Mírového hnutí  2385 / 3 I  Praha 4 - Chodov  
I  Recepce 226 801 290 / 299
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.


