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doplattk
ky
Tantum Verde®
Lemon

20 pastilek

působí proti bolesti a zánětu v krku

Panadol® Novum

24 tablet

500 mg

snižuje horečku a působí proti bolesti,
začíná uvolňovat účinnou látku již za 5 minut

Dbejte
na prevenci
a nechte si změřit
cholesterol
zdarma!

běžná cena

běžná cena

35 Kč

139 Kč
cena s Klientskou kartou

125 Kč

v nabídce
také další příchutě

léčivýý p
přípravek
p
k místnímu užití v ústech a krku,, obsahuje
j benzydamin-hydrochlorid
y
y

Oscillococcinum®

30 dávek
/perorální
granule

cena s Klientskou kartou

27 Kč

Colafit

cena s Klientskou kartou

cena s Klientskou kartou
ou

Additiva Vitamin C
Blutorange, Zitrone 20 šumivých tablet
šumivé tablety určené k užití
při nedostatku vitamínu C v organizmu

běžná cena

89 Kč

cena s Klientskou kartou

79 Kč

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C)

věk do 15-ti let,
nad 60 let

349 Kč

doplněk stravy

Swissdent Profi

2+1 zdarma

soft-medium zubní kartáčky
s konkávním zástřihem čistících vláken

běžná cena

179 Kč
cena s Klientskou kartou

149 Kč

zubní kartáčky

SLEVA
NA DOPLATEK

běžná cena

389Kč

homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití

60 kostiček

čistý krystalický kolagen
bez barviv a přídatných látek

645 Kč

569 Kč

registrace v lékárně

léčivýý přípravek
p p
k vnitřnímu užití,, obsahuje
j p
paracetamol

homeopatický léčivý přípravek,
preventivně a od prvních příznaků

běžná cena

v nabídce také
Panadol Extra
30 tablet 75 Kč

né
výhod í
balen

SLEVA
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NA DOPLATEK
věk od 16-ti
do 59-ti let

*Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správně použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Nabídka platí pro držitele Klientské
karty do 17. 4. 2016 do vyprodání zásob a v běžnou pracovní dobu. Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního
pojištění pro pacienty starší 60- a mladší 15-ti let a pro všechny držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu až 25 %.
Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Více informací v lékárně a na www.medifin.eu
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Drazí přátelé,
Velikonoce, většině z nás se zřejmě vybaví pomlázka
pomlázka, vajíčka a volné veliko
velikonoční pondělí. Ale Velikonoce znamenají i blížící se jaro, připomínají přírodu,
která se probouzí po zimě, a přinášejí
nám radostnější pohled na svět kolem
nás. Díky soutěži o nejkrásnější kraslice a pomlázky nám naše děti mohou
ukázat, s jakým nadšením a radostí vnímají svátky jara. Ty nejšikovnější
ocením v krásné Chodovské tvrzi 23.
března od 13 hodin.
Přicházející jarní počasí je pro nás impulsem zachovat vámi oblíbené farmářské trhy. Kvalitu farmářských trhů
nám pomůže zlepšit i nový provozovatel, kterého nyní pečlivě vybíráme.
Na farmářské trhy se můžete těšit
již od března každé pondělí a středu
u Komunitního centra Matky Terezy.
Budu moc rád, když se setkáme při slavnostní příležitosti Reprezentačního plesu naší městské části, který se koná 12.
března od 19 hodin v sále Praha v TOP
Hotelu. Bude mi ctí ples slavnostně zahájit. Na tento večer je připraven bohatý program a spolu se můžeme těšit
i na „půlnoční překvapení“.
Dovolte, abych se zde zmínil, že v lednovém zastupitelstvu byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2016, ve kterém
jsme po vzájemné dohodě navýšili položky pro rozvoj školství, kultury a sportu. Ve schváleném rozpočtu je pamatováno i na slíbenou 2. etapu rekonstrukce
a dostavby MŠ Janouchova.
Také bych chtěl prostřednictvím těchto řádků vyjádřit důležitost kontaktu
s vámi, občany. Jsem rád, že chodíte
v takovém počtu na setkání, která pravidelně každý měsíc pořádáme. Děkuji
vám za dotazy a podněty, které mi předáváte. Jedním z témat dalšího setkání
s vámi, tentokrát v ZŠ Ke Kateřinkám,
ve středu 16. března od 18 hodin, bude
projekt areálu ledových sportů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
dobrovolníkům i zaměstnancům úřadu,
kteří se zapojili do pořádání letošního Jihoměstského masopustu. Masopustního průvodu se účastnil velký počet dětí
i jejich rodičů. Pozitivní ohlas na tuto
akci byl i díky vzájemné spolupráci Komunitního centra Matky Terezy, KC Zahrada a úřadu naší městské části.
Přeji vám krásné prožití svátků jara.
Váš starosta
Jiří Štyler
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Zprávy z Rady MČ

Únorové zprávy z Rady
Tři školy zapíšou více prvňáčků
Rada městské části rozhodla o navýšení počtu prvních tříd ve třech ZŠ v Praze 11 od školního roku 2016/17. V ZŠ
Campanus na Jírovcově nám. 1782 se
zvýší počet prvních tříd s naplněností
do maximálního počtu žáků daného vyhláškou ze tří na pět, v ZŠ Ke Kateřinkám
1400 a v ZŠ Květnového vítězství 1554
bude zvýšen počet tříd pro prvňáky ze
tří na čtyři. Podle vyhlášky o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky může být
v jedné třídě nejvíce 30 žáků.

Vážení obyvatelé
vatelé Již
Jižního Města.
Pravidelné setkání se starostou
a vedením MČ Praha 11
se bude konat
ve středu 16. 3. 2016 od 18.00
v ZŠ Ke Kateřinkám.
Použijte vchod z ulice Tererova.
Hlavní téma: Ledová aréna.
Všechny vás srdečně zveme.

Kulturní Jižní Město dostane
7,6 mil. korun
Zastupitelé městské části schválili podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7,57 mil.
Kč na provoz obecně prospěšné společnosti Kulturní Jižní Město. Pravidla pro
poskytování dotací změnila novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která se vztahuje také na
dotace poskytované obecně prospěšným společnostem zřizovaným městskou částí Praha 11, jako je Kulturní Jižní Město, o. p. s. Proto bylo nutné tuto
dotaci schválit ještě samostatně, ačkoliv je tato částka již obsažena ve schváleném rozpočtu.

Plastové sáčky pro pejskaře
Rádi bychom vyšli vstříc zájemcům o
plastové sáčky na sběr psích exkrementů. Radní proto schválili nákup černých
mikrotenových sáčků, které budou majitelům psů k dispozici v úřadu Vidimova, odbor životního prostředí, číslo dveří 205.

Farmářské trhy 2016 začínají již v březnu
MČ Praha 11 Vás srdečně zve na Farmářské trhy, které v letošním roce začínají již v pondělí 7. 3. 2016. Farmářské trhy se konají každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin až
do 7. 12. 2016 na tradičním místě u Komunitního centra Matky Terezy. Můžete se opět
těšit na sortiment od českých farmářů v podobě zeleniny, ovoce, pečiva, masa, uzenin,
ryb, květin, moštů, koření, hub a mnoha dalšího. Zájemci o prodej na těchto trzích se
mohou hlásit provozovateli na tel.: 605 885 186, e-mail: skoukoli@seznam.cz.

Informace ke stavebním pracím na Chodově
Na konci minulého roku byly ukončeny práce na základech nově stavěné
budovy OC Chodov. Tyto práce s sebou bohužel přinesly nepříjemnosti
v podobě vyšší hlučnosti a prašnosti
v nejbližším okolí, stejně jako občasné nutné přesuny stavební techniky
v nočních hodinách. Všechny mimořádnosti, na které jsme v rámci zřízené pracovní skupiny upozorněni, vyřizujeme co nejrychleji s investorem
stavby či přímo se zástupci stavebních ﬁrem, aby mohla být rychle realizována náprava. Přesto se ústy všech
zmíněných subjektů občanům omlouváme za vzniklé nepříjemnosti, které

stavba přináší. Nyní již stavba roste
postupně do výšky a to s sebou přináší méně hluku, který vznikal především při zemních pracích. I tak se
v případě jakéhokoliv problému, který má souvislost se stavbou, neváhejte obrátit na naši pracovní skupinu
(info@dostavba-oc-chodov.cz) nebo
na telefonickou O-linku MČ Praha 800 104 300. Veškeré aktuality
o stavbě, včetně podrobných plánků
pochozích tras, naleznete na webové
stránce www.dostavba-oc-chodov.cz.
Ing. Ladislav Kos ml. (ANO 2011)
Pracovní skupina pro zmírnění dopadů
dostavby OC Chodov

Návštěvní
ávštěvní d
den
Petra Jiravy a Jakuba Lepše
Tentokrát se na vás a vaše podněty
budeme těšit 31. března mezi 16.00
a 18.00, opět 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)

Souhlas s umístěním mycí linky
pro osobní auta
Rada městské části souhlasí se záměrem výstavby a provozováním průjezdové mycí linky pro mytí osobních
automobilů a dvou mycích boxů pro samoobslužné ruční mytí včetně reklamního pylonu, umístěných na pozemku parc.
č. 397/206 v k. ú. Chodov při ulici Roztylská, jako stavby dočasné na dobu 10 let.

Zastupitelé schválili 16 milionů
společnosti Jihoměstská sociální
ZMČ Praha 11 schválilo veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace 16 milionů korun společnosti Jihoměstská sociální, a.s. Právě uzavření této smlouvy je
podle zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů nutné pro poskytnutí dotace. Krom tohoto dokumentu je
také nutnou podmínkou uzavření Smlouvy o poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi městskou částí
a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – společností Jihoměstská
sociální. Tato smlouva byla schválena
Zastupitelstvem MČ Praha 11 již dříve.
Miroslav Dvořák,
tiskový mluvčí MČ Praha 11

NABÍDKA
PRÁCE

Stavební úřad (odbor výstavby) ÚMČ Praha 11 průběžně
doplňuje řady svých referentů.
Nabízí: náročnou, zajímavou a různorodou práci pro správní obvod MČ
Praha 11 (katastrální území Háje, Chodov, Šeberov, Křeslice, Újezd u Průhonic)
určenou: zejména pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním stavebního, architektonického nebo právnického směru. Vhodná příležitost i pro absolventy.
Doplněním našich řad můžete urychlit
možné realizování stavebních záměrů svým spoluobčanům. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, snadnou dopravní dostupnost a ohodnocení dobře
vykonávané práce. Výběrová řízení
na pozice v odboru výstavby jsou vyvěšována na úřední desce MČ Praha 11.

Zprávy z Rady MČ

Petr Lukeš:

„Kontrolní činnost je tak trochu běh na delší trať“
Na webu se mohou občané
dočíst, že máte na starost oblast
kontrolní činnosti. Můžete více přiblížit, čemu se v této oblasti konkrétně
věnujete?
Městská část v posledních letech masivně investovala do projektů, které významným způsobem ovlivnily rozpočet.
Místní si nemohli nevšimnout, že se před
časem dostavěl sportovní komplex Jedenáctka VS s bazénem a vodními atrakcemi a došlo k nákupu výškové budovy
„Sandra“. Obě akce mají společného jmenovatele: Byly neobyčejně drahé. Takže
je na místě otázka: Proč?
Je vaše práce něčím speciﬁcká?
Určitě v tom, že se o ní nedá příliš povídat a je to tak trochu běh na delší
trať. Narážím na smluvní vztahy, které
se při bližším pohledu jeví jako poměrně nestandardní. Často se jedná o důvěrné informace a není úplně vhodné
uvádět podrobnosti kauz, v kterých
je například městská část ve sporu
s dodavatelem.
Co se vám podařilo v této oblasti
prosadit?
Nevím, jestli se to podařilo zrovna mně,
ale nastavili jsme postupy při prodejích pozemků, takže by nemělo dochá-

zet k prodejům za neobhajitelné ceny.
Otázkou je, jestli je ještě co prodávat.
V letech 2006–2014 se řada klíčových
pozemků dostala do rukou soukromých
společností doslova za pár korun. Následky jsou dvojího druhu: Městská část
získala příliš málo peněz a investoři se
celkem logicky snaží vytěžit ze získaného území, co se dá. Některé transakce
se pravděpodobně brzy objeví u soudu.
Jakým způsobem ovlivňuje vaše činnost
život občanů v Praze 11?
Jižní Město mi není lhostejné. Pod pokličku jsem začal nahlížet někdy na konci
roku 2009 v souvislosti s bohulibým projektem „revitalizace“ parku na Litochlebském náměstí téměř stometrovou administrativní budovou s šestipodlažními
podzemními garážemi. Snažil jsem se
s tím něco udělat, ale to by jednotlivec
těžko vládl. Případ jsme s podporou místních sdružení a obyvatel dotáhli až před
Nejvyšší správní soud, který nám dal
za pravdu.
Čím se chcete zabývat ve své funkci
v následujících měsících?
Jižní Město je pořádný moloch, takže není
divu, že je s radnicí svázáno dost nepřehledným předivem smluvních vztahů. Práce je dost a dost.

Co vás zaujalo na Praze 11 a metropoli
za poslední dobu?
Dění na Praze 11 se s metropolí navzájem ovlivňuje. V poslední době se zájmem
sleduji vývoj okolo pražských stavebních předpisů, které souvisejí s připravovaným metropolitním plánem. Podoba
pražských stavebních předpisů se rodila
za velkých zákulisních sporů a nakonec
byla dopékána v skrytu radniční kuchyňky. Oba dokumenty jsou důležité a ovlivní budoucí podobu Prahy i Jižního Města
na desítky let. V souvislosti s tím se nabízí otázka: Budou ušité na míru přiměřenému rozvoji města, nebo spustí masivní
výstavbu?
Zbývá vám čas při vašem pracovním
vytížení i na nějaké koníčky či hobby?
Čemu se rád věnujete?
Každý má svou „jeskyni“, kam se občas
uchýlí. Snažím se zdokumentovat bílá
místa v počátcích československé letecké
historie, když najdu brýle, stavím modely
nebo sáhnu po knize. V zásuvce mám pár
námětů z lokální historie. Třeba o Chodovské tvrzi nebo o místních rodácích
ve víru Velké války. Za jasných nocí mám
chuť vytáhnout dalekohled. Jenže noční obloha posetá hvězdami se ve městě
stala vzácností.
sak

Možnost podnájmu krásných prostor u lesa, ul. Hrabákova
Dne 30. 6. 2016 končí podnájemní smlouvy třem podnájemcům v atraktivním objektu Hrabákova čp. 2001. Nebytové
prostory v budově bývalé školky jsou
situovány v oplocené lokalitě v blízkosti Kunratického lesa. Podnájemcům jsou
zde k dispozici i parkovací místa. Společ-

nost Jihoměstská majetková, a.s., která
má objekt ve správě, bude vypisovat výběrové řízení na tyto prostory v březnu–
dubnu 2016. Městská část Praha 11 by
ráda umožnila budoucím podnájemcům
využití alespoň části objektu pro sociální,
kulturní či volnočasové aktivity.

Podlaží

m2

1.NP
2.NP
2.NP

16
332
342

Termín
podnájmu
od 1.7.2016
od 1.7.2016
od 1.7.2016

Předpokládaná
doba
neurčitá
neurčitá
neurčitá

Více informací na emailu:
starek@jihomestska.cz

Ukončení registrace zájemců o nájem bytu
Zastupitelstvo MČ Praha 11 usnesením č. 0008/12/Z/2015 dne 10. prosince 2015 schválilo přípravu prodeje bytů
v objektu ZAHRADY OPATOV. Tato informace je zásadní zlom. Od něho se odvíjí
skutečnost, že již pominul důvod vést evidenci zájemců o nájem bytu a nadále živit
plané naděje, že budete v budoucnu mít
možnost využít tohoto řešení, když tomu
tak bohužel není a nebude. Proto dne 26.
ledna 2016 Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0090/3/R/2016 rozhodla tuto registraci zájemců o nájem bytu ukončit
ke dni 31. ledna 2016 jako jediné možné
správné řešení. Registraci zájemců o ná-

jem bytu započala rada městské části svým usnesením č. 0064/1/R/2013
ze dne 16. ledna 2013 a usnesením č.
1527/21/R/2014 ze dne 1. října 2014.
Tento projekt bývalého vedení byl prezentován v Klíči č. 1/13 – „… Od ledna 2013 bude na webových stránkách
městské části Praha 11 banner s podrobnými informacemi o tomto projektu.
Zároveň zde také bude možnost přihlášení do předběžného pořadníku zájemců o byty pro mladé rodiny, včetně všech
pravidel.“ Tento projekt měl zřejmě sloužit jako základna uchazečů pro bytový
objekt „Zahrady Opatov“ nebo „Sandra“.

Projekt nadchl hodně zájemců, uchazečů,
žádosti se podávaly… jenže… od ledna
2013 až dosud se hodně věcí změnilo.
Tak jak tomu bývá, doba pokročila, priority se měnily a vůle Zastupitelstva MČ
Praha 11 je v současné době zcela odlišná, než tomu bylo v roce 2013. I přesto
věříme, že s tímto krokem nezanevřete
na MČ Praha 11 a budete s námi nadále
budovat naše Jižní Město.
Ing. Oldřich Balík
radní MČ Praha 11
hnutí ANO
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Jak bude MČ Praha 11 hospodařit v r. 2016?
Dne 21. 1. 2016 schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet na r. 2016. Rozpočet je
schodkový. Objem příjmů byl schválen ve výši 549 585 tis. Kč a objem výdajů byl
schválen ve výši 611 096 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 61 511 tis. Kč je kryt
ﬁnančními prostředky vytvořenými v minulých letech tzv. ﬁnancováním.
Jestliže jsme při přípravě rozpočtu na r.
2015 obtížně hledali každou korunu, abychom zajistili při vyrovnaném rozpočtu

jsme mohli ponechat v rezervě 23,5 mil.
Kč na použití v rozpočtu během roku.
K vyváženému rozpočtu přispěla rovněž aktivita starosty Ing. Štylera, který se spolu s ostatními starosty MČ zasloužil o navýšení dotací od hl. m. Prahy
o 340 Kč na obyvatele, což pro MČ znamenalo více než 26,9 mil. Kč.

pokrytí všech funkcí městské části, rozpočet na r. 2016 se díky úsporám vytvářel bez krizových momentů, a dokonce

Schválený rozpočet na rok 2016

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích

Úhrn výdajů
611 096 Kč

549 585 Kč

Úhrn příjmů

Běžné výdaje celkem
41,8 %

58,2 %

Kapitálové výdaje
celkem

Financování

61 511 Kč

Podíl dílčích příjmů na celkových příjmech

Příjmy
Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
Dotace ze státního rozpočtu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti MČ
z toho: zisk minulých let – úplatný převod bytů
zisk minulých let – bytový fond
zisk minulých let – nebytový fond
zisk minulých let – ostatní hospodářská činnost
Příjmy celkem
Financování
Použití ﬁn. prostředků vytvořených v minulých letech
Příjmy + ﬁnancování

v tis. Kč
235 225
44 926
44 060
2 519
222 855
202 755
10 000
10 000
100
549 585
61 511
61 511

40,5 %

42,8 %

Daňové příjmy
0,5 %
8,0 %

8,2 %

Podíl dílčích běžných výdajů na celkových výdajích

10,6 %
2,9 %

v tis. Kč
Běžné:
Státní správa a územní samospráva
Vzdělávání a školské služby
Ochrana životního prostředí (zeleň)
Sociální služby a pomoc
Ostatní
Běžné výdaje celkem

137 908
106 264
28 690
17 550
65 060
355 472

Kapitálové:
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Vzdělávání a školské služby
Státní správa a územní samospráva
Ochrana životního prostředí (zeleň)
Ostatní
Kapitálové výdaje celkem

206 195
27 079
10 173
10 045
2 132
255 624

Výdaje celkem

611 096

Nedaňové příjmy
Převody z vlastních
fondů hospodářské
činnosti MČ

611 096

Výdaje

Dotace z rozpočtu
hl. m. Prahy
Dotace ze státního
rozpočtu

22,6 %

4,7 %

Státní správa
a územní samospráva
Vzdělávání a školské
služby
Ochrana životního
prostředí (zeleň)

17,4 %

Sociální služby
a pomoc
Ostatní

Podíl dílčích kapitálových výdajů na celkových výdajích
1,7 %
0,3 %
1,7 %
4,4 %

33,7 %

Bydlení, komunální
služby a územní rozvoj
Vzdělávání a školské
služby
Státní správa
a územní samospráva
Ochrana životního
prostředí (zeleň)
Ostatní

Zprávy z Rady MČ

Jaké jsou základní články rozpočtu?
Rozpočet MČ sestává ze dvou částí –
z hlavního rozpočtu a z ﬁnančního plánu
hospodářské činnosti.
Hlavní rozpočet tvoří příjmy, výdaje a ﬁnancování. Příjmy podle druhového třídění jsou daňové, nedaňové, kapitálové
a transfery (dotace). Výdaje podle druhového třídění jsou běžné (neinvestiční)
a kapitálové (investiční). Financování je
použití ﬁn. prostředků vytvořených v minulých letech.
Můžete charakterizovat výnosy a náklady v hospodářské činnosti MČ?
Pocházejí z nájmů a prodejů městského
majetku, kde výnosy po odečtení nákladů na udržování a opravy a po zdanění budou využity zejména na investice
do městského majetku. V letošním roce
plánujeme výnos z hospodářské činnosti
ve výši 145 mil. Kč. Po zdanění bude částečně zapojen do rozpočtu r. 2017.
Zmiňoval jste výrazné úspory v rozpočtu, můžete některé z nich zmínit?
Snižujeme neproduktivní náklady MČ průřezově všemi oblastmi. Běžné výdaje
na zeleň jsme v posledních dvou letech
snížili na víc než polovinu, několik milionů
jsme ušetřili rovněž snížením cen za služby, které pro MČ provádí Jihoměstská majetková, a. s. Samozřejmostí jsou takové
„drobnosti“ jako snížení počtu aut a řidičů, zrušení nevyužívaného infocentra
a režijních nákladů ÚMČ. Bohužel mnohé
nevýhodné pronájmy městského majetku z minulosti (bývalý KD Opatov, sportovní areály Mikulova a Schulhoﬀova)
jsou zasmluvněny na desítky let dopředu
s tím, že smlouvy lze pouze obtížně vypovědět nebo v nich alespoň upravit výši
nájemného.

Jsou naopak oblasti, kam směřujete
více ﬁnančních prostředků?
Samozřejmě. Posílili jsme běžné výdaje
školství, kde zejména u ZŠ dochází k nárůstu žáků. Dále jsme posílili léta podﬁnancovanou oblast kultury a sportu, jak
zvýšením dotace pro Kulturní Jižní Město,
o. p. s., tak navýšením kulturních a sportovních dotačních programů.
Bude zachována pohotovostní zdravotní služba pro dospělé? Jaký máte názor
na pohotovostní službu pro děti a zřízení jeslí na Praze 11?
O pohotovostních službách vedeme diskuzi. Jejím výsledkem bylo, že přes vysoké náklady ponecháme PS pro dospělé s
tím, že budeme sledovat její využití. PS
pro děti a jesle nejsou vzhledem k zájmu a nákladům prozatím na P11 na pořadu dne.

Snižujeme
neproduktivní
náklady městské
části průřezově všemi
oblastmi.

jsme již žádost o dotace podali, na jiných
ještě nebyly dotační výzvy vypsány.
Možným zdrojem výnosu z hospodářské
činnosti bude prodej bytového komplexu Zahrady Opatov, jehož stavbu zahájilo předchozí vedení. Rozhodli jsme se
prodat všech 194 bytů původně určených jako nájemní byty. Částka cca 600
mil. Kč se tak využije nikoli ku prospěchu několika málo stovek nájemníků, ale
ve prospěch všech 80 000 občanů JM.
Se zahájením prodeje počítáme po kolaudaci objektu – v letních měsících letošního roku.
Na co budou prostředky z dotací a prodeje bytů použity?
Výhradně na občanskou vybavenost
a zkultivování prostředí JM. Prioritní akcí
je rekonstrukce ZŠ Schulhoﬀova, další investice budou směřovat do regenerace
vnitrobloků a veřejných sportovišť a sociální oblasti. Zásobník projektů pro MČ
Praha 11 je obsažen v komentáři k rozpočtu na str. 79–80. (www.praha11.cz,
Úřad – Rozpočet – Rozpočet na r. 2016
– Komentář k rozpočtu). Jsou v něm zařazeny akce za 840,5 mil. Kč.
Děkuji všem radním a úředníkům
MČ Praha 11, zejména ekonomického
odboru, za dobrou součinnost v celé fázi
přípravy a projednávání rozpočtu
na r. 2016

Za Radu městské části
Jaké jsou další možné zdroje příjmové
části rozpočtu?
Je jich několik. Jednak dotace z EU, z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu,
z Ministerstva školství a mládeže, z Fondu životního prostředí. Na některá místa

Ing. Ladislav Kos
(Hnutí pro Prahu 11),
1. zástupce starosty,
kompetence ﬁnance
a ekonomika
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Aktuálně

Ocenění žáků za rok 2015
Být vybrán školou jako žák k ocenění
za dosažené úspěchy jistě potěšilo nejen níže uvedené žáky, ale i jejich rodiče.
Všichni se sešli dne 19. 1. 2016 v sále
Chodovské tvrze. Na této malé slavnosti žákům předali ocenění a dárky starosta MČ Praha 11 Ing. Jiří Štyler a zástupce starosty Mgr. Jakub Lepš. Odpoledne
zpříjemnily žákyně ZUŠ Křtinská hrou na
ﬂétnu a klarinet s doprovodem klavíru.
Všem žákům a nejenom těm oceněným
přejeme hodně dalších úspěchů.
Ocenění žáci MČ Praha 11 za rok 2015:
• Základní škola Campanus, Jírovcovo

nám. 1782: družstvo ve složení Lukáš
Čvančara, Johanka Pohořelická, Alžběta
Hrehorová, Kateřina Matznerová, Mariam Ajoke Dissou, Daniel Borecký, Nguyen Lam Tung, Matěj Malina
• Základní škola Donovalská 1684:
Dáša Hejhalová
• Základní škola Chodov, Květnového
vítězství 57: Martin Reichl, Kristián Oliver Beneš, Anna Krbcová
• Základní škola Ke Kateřinkám 1400:
Aneta Štěpánová
• Základní škola K Milíčovu 674: Tým
ve složení Tereza Líbalová, Markéta Pro-

cházková, Matyáš Horák, Michael Kazda
• Základní škola Květnového vítězství
1554: Karolína Beznosková
• Základní škola Mendelova 550: Pavlína Smékalová, Gabriela Höschlová, David Kežlínek
• Základní škola Mikulova 1594: Jana
Jeřichová
• Základní škola Pošepného nám. 2022:
Tereza Elena Šínová, Karolína Špundová
• Základní umělecká škola, Křtinská
573: Evelína Čížková, Anna Dolečková
Ivana Guthová
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

MČ Praha-Újezd informuje

Letošní 4. ročník masopustu se odehrál
v Újezdu na náměstí. Přípravy začaly
od ranních hodin. Počasí bylo jako na objednávku. Vařila se černá polévka, krájela tlačenka, připravovaly se jitrničky, krájely velké domácí koláče a zdobilo náměstí.
Před druhou hodinou se začali scházet
dospělí a děti. Přišlo jich tolik, že nás takový obrovský zájem o masopust překvapil. Bylo hodně krásných a zajímavých
masek. Průvod vyrazil do ulic. Koza táhla povoz, houslista na chůdách hrál o stošest a ﬂašinetářka roztáčela svou kouzelnou skříňku. V průběhu průvodu místní
otevírali své dvorky. Na každé zastávce
byla zazpívána písnička, po které násle-

dovala ochutnávka připraveného občerstvení. Průvod prošel část ulice Formanské,
Ke Mlýnu, Nad Náhonem a K Motelu. Kolem půl páté se průvod vrátil zpět na náměstí v Újezdu. Nad bezpečností dohlíželi strážníci MP z Prahy 11 a také policie
v dobových uniformách.
Po návratu se všichni pobavili při loutkové pohádce O červené Karkulce. Oslavy
masopustu probíhaly do pozdních večerních hodin. Děkuji všem spoluorganizátorům a místním obyvatelům za výborně
připravené občerstvení. Již dnes se těším
na příští Masopust 2017.
Václav Drahorád, starosta

Nábor mladých hasičů
– Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd
Chceš poznat práci hasičů a získat nové
dovednosti, líbí se ti soutěžit a cestovat za dobrodružstvím? Pokud je ti 6–11
let, přijď se podívat do hasičské klubovny (areál SK Újezd Praha 4, Nad Statkem
118), kde se každý čtvrtek od 17.30 do
19.00 hodin scházíme.
Dotazy rád zodpoví vedoucí mladých hasičů Ivan Křížek, tel.: 608 236 437;
www.facebook.com/SDH-Praha-Újezd.

S příchodem jara se můžete těšit na další
burzu dětského oblečení a potřeb, kterou
již tradičně pořádají rodiče a přátelé MŠ
Vodnická. Burza se koná v termínu 1. – 2.
dubna 2016 ve společenském sále domu
služeb Vodnická. Do prodeje bude přijímáno jarní a letní oblečení pro nejmenší, školkové a školní děti, dále boty, sportovní potřeby a vybavení, hračky, kola,
kočárky (po předchozí dohodě). Výtěžek
z burzy bude předán mateřské škole k realizaci dalších kroků proměny zahrady.
Spolu s burzou bude v sobotu 2. 4. otevřena i zahrada mateřské školy jako poděkování a ukázka toho, co všechno se
už na zahradě povedlo „proměnit“. Vezměte tedy své ratolesti s sebou a přijďte,
těšíme se na vás.
Podrobné informace najdete na webu
MŠ
Vodnická:
www.msvodnicka.cz/
forum-rodicu/burza/.

Pozvánka na besedu
ve čtvrtek 3. 3. 2016 od 18.00 hod.
v sále domu služeb
Vodnická 531/44, Praha-Újezd:
Jak s matrikami při rodopisu (3.),
Vývoj správní příslušnosti Újezdu.
Přednáší a vzpomínky pamětníků
vítá PhDr. Jiří Bartoň.
Promítání fotograﬁí. Vstup volný.

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

program

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 20. 1. 2016
SCHVALUJE:
rozpočet v hlavní a vedlejší činnosti na
rok 2016,
rozpočet MŠ Vodnická na rok 2016,
rozpočtový výhled na období
2017–2021,
zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha-Újezd,
odměny za výkon funkce člena ZMČ na
rok 2016,
přerozdělení z odvodů z výherních hra-

Dětská burza
s otevřenou zahradou
MŠ Vodnická

cích přístrojů ve výši 95 500 Kč na provoz sdružení sídlících v městské části,
plán činnosti kontrolního výboru na rok
2016.
ŽÁDÁ:
hlavní město Prahu, aby podniklo patřičné kroky k urychlenému zahájení výstavby části Pražského okruhu označovaného jako stavba SOKP 511.
Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce, informačních vývěskách a na
webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz nebo
tel. 603 222 589):
Pondělí 8.30–9.30 Power joga
Pondělí 9.45–10.45 Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50 Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45 Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00–19.00 Power jóga (současně
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00–21.00 Zdravotní pilates
Úterý 18.00–19.00 Pilates
Úterý 19.00–20.00 Power jóga
Úterý 20.00–21.00 Power jóga
Středa 9.00–10.00 Power jóga
Středa 10.15–11.15 Zdravotní cvičení pro
seniory
Středa 13.00–14.30 Předškolák
Středa 16.30–17.30 Jóga. Tanec. Bubnování
Středa 19.00–20.00 Pilates
Pátek 9.45–10.45 Zdravotní cvičení pro seniory
Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45 Pohybový kroužek
Středa 13.00 Předškolák
Sbor Křesťanské Společenství Praha (sbor.
kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00–12.00 Shromáždění
(kromě 1. neděle v měsíci)
Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

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

Masopust 2016
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životní prostředí a doprava

Předjarní práce
ve veřejném prostoru
Vzhledem k mírné zimě pokračují opravy mobiliáře, dříve také začaly některé
práce v zeleni. Opravy laviček probíhají
postupně v lokalitách Kosmická, Michnova, Nad úpadem a dalších. Do února
se zatím opravilo 57 laviček, 24 bylo instalováno nových. 7 nových košů bylo

instalováno v lokalitách Jažlovická, Leopoldova a dalších. Celkem 44(!) košů
bylo poničeno vandaly v závěru loňského roku. Pokračují opravy herních prvků, připravuje se harmonogram na jarní hloubkový úklid všech 67 dětských
hřišť.

Poškození dřeviny může být
trestným činem
Za poškození dřeviny rostoucí mimo les
dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 20 000 Kč
fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez dovolení
pokácí dřevinu rostoucí mimo les. Dle
rozsahu poškození se případně může
jednat také o testný čin poškození cizí
věci dle zákona 40/2009 Sb., trestního
zákoníku.

Šintování chodníčku, ul. Plickova, 4.2.2016

10 opravených laviček,
poliklinika Šustova, 26.1.2016

Instalace nového koše,
metro Roztyly, 2.2.2016

Plánovaná kácení stromů

Vyjádření k úklidu v zeleni na Praze 11
Odbor životního prostředí se v posledních měsících potýká s problematickým
plněním veřejné zakázky na úklid v zeleni. Dodavatel MČ Praha 11 čelí několika oﬁciálním stížnostem městské
části na kvalitu úklidu ploch veřejné zeleně v oblastech 1, 3-5. Dodavatel má
v údržbě cca 166 hektarů ploch, tj. cca
38% celkové rozlohy zeleně MČ.

Úmyslně poškozená lípa,
hřiště Hlavatého, 28.1.2016

Omlouváme se tímto občanům Prahy
11, naše úsilí o řádný úklid je v intenzivním řešení.
PhDr. Šárka Zdeňková
radní MČ Praha 11
životní prostředí
a doprava
Hnutí pro Prahu 11

Během podzimu a zimy začaly dlouhodobě plánované práce na kácení dřevin, které
se nashromáždily z konce roku 2014 a během roku 2015. Celkem bylo pokáceno 17
podlimitních dřevin (a 40 m2 keřů) na pozemcích ve správě MČ Praha 11, kde vyžadujeme jako podklad vyjádření BD/SVJ.
Dále probíhalo kácení 37 nadlimitních stromů (a 116 m2 keřů), které prošly posouzením komise pro ŽP i OŽP, vesměs z důvodu
ochrany bezpečnosti a zdraví.

Úklid dálničního valu
na Roztylech

Opravená autobusová zastávka Volha,
15. 2. 2016

Ve dnech 1. – 3. 2. 2016 proběhl hloubkový úklid dálničního valu u D1 na Roztylech. Místo je oblíbenou vycházkovou
lokalitou dlouhodobě postiženou velkým
nepořádkem. Tři dny trval úklid keřů, včetně bezdomoveckých ležení, která trápila
znečištěním a zápachem nejbližší panelové domy. Dne 10. 2. 2016 byl na vyhlídkovém místě instalován nový odpadkový koš.

Vyhlídkové místo na Prahu,
Roztyly – Praha 11

Zprávy z Rady MČ
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Odstraňování biologicky rozložitelných odpadů

Obyvatelé Městské části Praha 11 mají
několik možností, jak se mohou zbavit odpadů ze zeleně. Bioodpad mohou zdarma
odložit:
• v kterémkoliv sběrném dvoře hl. m. Pra-

Odběrné místo na bioodpad, ul. K Dubu

Další významnou možností k odložení
zbytků z údržby zeleně a zahrad je využít
odběrné místo v ul. K Dubu, které se nachází po pravé straně u lávky přes dálnici
D1 na starém Chodově.

Velkoobjemové kontejnery na bioodoodpad, objemný a nebezpečný odpad
MČ Praha 11 avizuje v roce 2016 pokračování provozu odběrného místa na sběr
bioodpadu v ul. K Dubu. Ve spolupráci s MHMP zajistí v průběhu roku přistavování velkoobjemových kontejnerů
na sběr bioodpadu a kontejnerů na sběr
objemného odpadu. Na území MČ bude

Na odběrném místě mohou obyvatelé
Jižního Města zdarma odkládat bioodpad ze zahrad, např. listí, trávu, větve,
plevele, zbytky ze zeleniny, apod. Ukládat nelze: gastroodpad, živočišné zbytky vč. kostí, silné větve a pařezy. Přinesené slabší větve (do průměru 50 mm)
budou štěpkovány obsluhou dvora. Odběrné místo je zřízeno Městskou částí
Praha 11 pro obyvatele Jižního Města
a není určeno pro fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby
(živnostníky).
Ing. Eva Havlínová
vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
OŽP ÚMČ Praha 11

tak
také probíhat mobilní svoz nebezpečného odpadu. Harmonogramy přistavování velkoobjemových kontejnerů a svozů
nabezpečných odpadů budou tradičně
v průběhu roku v Klíči a www.praha11.cz.
Ing. Jaromír Mareš
referent oddělení odpadového
hospodářství a ochrany ovzduší
OŽP ÚMČ Praha 11

Rozsáhlé úpravy zeleně u metra Háje
Koncem února přistoupí odbor životního
prostředí ke zmlazovacím řezům keřových
skupin rostoucích nad stanicí metra Háje
pod bytovými objekty ul. Kupeckého 759–
766. K úplnému seříznutí veškerých větví těsně nad zemí budou vybrány pouze

nejstarší keřové skupiny tak, aby zásahem
nedošlo ke snížení kompoziční funkce porostů. V žádném případě nebude ořez prováděn u porostu keřů zlatice, lidově zvané
„zlatý déšť“, který je zde hojně zastoupen
a jehož nádherné zlatožluté květy budou

zanedlouho symbolizovat počátek jara.
V rámci úpravy keřů dojde k potřebnému
hloubkovému úklidu uvedené lokality.
Ing. Michal Vyskočil
vedoucí odboru životního prostředí
ÚMČ Praha 11

Ochrana zvířat proti týrání

Biologické průzkumy na území
Prahy 11

Ochranou zvířat rozumíme vytvoření takových podmínek, které umožní zvířeti prožívat život na určité úrovni jeho
spokojenosti.

Na podzim 2015 jsme začali řešit úplně
novou problematiku – biologické průzkumy ve vybraných lokalitách tak, abychom
nebyli závislí na mnohdy tendenčních
a zavádějících průzkumech developerů –
ti potřebují, aby samozřejmě v lokalitách
záměrů výstavby nic nerostlo, nic nežilo.
Na půdě MČ Praha 11 došlo na podzim
2015 k jedinečnému setkání odborníků
na ochranu přírody z Biologického ústavu, společnosti HERPETA, MHMP a dalších institucí. Jedinečné bylo proto, že
bylo údajně poprvé na půdě nějaké městské části, která by ráda byla iniciátorem
biologických průzkumů. Spolupráce aktuálně pokračuje.

Z právního hlediska je ochrana zvířat primárně upravena zákonem č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jehož
účelem je chránit zvířata před týráním,
poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
V případech, kdy má kdokoliv důvodné
podezření, že dochází k týrání zvířete, je
o této skutečnosti důležité informovat
věcně a místně příslušný orgán ochrany zvířat. Na území MČ Praha 11, tj. k.ú.
Háje a k.ú. Chodov, je to odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 11 (OŽP),
který na základě takového podnětu záležitost prošetří ve spolupráci s veteri-

nárním inspektorem z Městské veterinární správy v Praze SVS (MěVS). V roce
2015 nařídil OŽP místní šetření za účasti MěVS ve 4 případech, ani v jednom
případě nebylo týrání zvířete naštěstí
zjištěno.
Na základě výše cit. zákona na ochranu
zvířat proti týrání dále OŽP v loňském
roce, ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy – Útulkem pro
opuštěná zvířata, ve dvou případech
zajišťoval náhradní péči o zvířata, u kterých hrozilo jejich týrání v důsledku
omezení výživy a napájení, a to vzhledem k nutnosti zapečetění bytu z důvodu hospitalizace, resp. náhlého úmrtí majitele.
Ing. Lukáš Vláčil
vedoucí odd. ochrany přírody,
krajiny a zvířat
OŽP ÚMČ Praha 11

PhDr. Šárka Zdeňková
radní MČ Praha 11
životní prostředí
a doprava
Hnutí pro Prahu 11

životní prostředí a doprava

Otevírací doba
ba odběrné
odběrného
místa K Dubu:
středa 9.00 – 12.00 hod
sobota 9.00 – 12.00 hod
neděle 13.00 – 17.00 hod.
v období od 1. 4. do 30. 11. příslušného kalendářního roku.

hy, nejbližší se nachází v ul. Bartůňkova
u metra Opatov,
• do pravidelně přistavovaných velkoobjemových kontejnerů na území Jižního
Města,
• v kompostárně v Malešicích, ul. Dřevčická, Praha 10,
• u svozové společnosti je možné objednat vlastní speciální sběrnou nádobu,
tzv. kompostejner, a to i s celoročním
svozem.
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Inzerce

ZDRAVÉ LEDVINY
PRO CELOU RODINU
SVĚTOVÝ DEN LEDVIN

10. 3. 2016
11. ročník Světového dne ledvin, připadl letos na 10.
březen a tématem je NEMOCNÉ LEDVINY NEBOLÍ,
VĚNUJTE PÁR MINUT PREVENCI. V tento den si
můžete nechat v ambulanci NEFROLOGIE zdarma
vyšetřit krevní tlak, moč. Vaše problémy, týkající se
ledvin, můžete konzultovat s odbornými lékaři.
S sebou si přineste vzorek ranní moče. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Společenství vlastníků jednotek Petýrkova 1954,1955, 1956
se sídlem Petýrkova 1956, 148 00 Praha 4 - Chodov

pronajme od 1. 5. 2016 přízemní nebytový prostor
v domě Petýrkova 1955 o velikosti 24 m2.
Prostor je zkolaudován na prodejnu potravin.
Písemné nabídky zasílejte do 31. 3. 2016 na mail info@svjpetyrkova.cz.
Více informací na tel.: 603 448 072, 602 403 852

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •
Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

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

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

PREVENCE NEBOLÍ, JEDNEJTE VČAS

MUDr. Lucie Fantová
a

MUDr. Lucie Hornová
Hviezdoslavova ulice 1600, 2. patro (Poliklinika Litochleby)
od 8 do 12 hod.

Tel.: 272 681 318, 320
mob.: 773 245 112, 773 245 404
www.nefrologie-praha.cz

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:
y Praktický lékař
y Gynekologie
y Urologie
y Oční
y Ortopedie
y ORL, foniatrie

y Fyzioterapie, masáže a rehabilitace
y Neurologie a dětská neurologie
y Kardiologie a vnitřní lékařství
y Pneumologie a dětská pneumologie
y Psychologie a psychiatrie
y Ultrazvukové pracoviště

Pod jednou střechou najdete
špičkové odborníky a také:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY
Více informací a objednávání
na telefonu:

I DOBRÉ PARKOVÁNÍ I BEZ ČEKÁNÍ

245 006 450

POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY, Dělnická 120, Dolní Břežany

www.poliklinikabrezany.cz

Poliklinika
Dolní
Břežany

z s

182x123 poliklinika klic.indd 1

22.05.14 16:43

Inzerce

Maso – uzeniny
Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD),
tel.: 724 861 443

• Maso pro Vás bouráme denně čerstvé,
výhradně z českých chovů.
• Široká nabídka uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny.
AKČNÍ NABÍDKA BŘEZEN
Vepřová kýta b.k.
Kuřecí řízky s kostí
Krůtí šunka z prsou
Uzená zadní kolena
Debrecínské párky
Mandlová paštika

119,90 99,90 Kč
109,90 89,90 Kč
142,90 129,90 Kč
89,90 69,90 Kč
129,90 109,90 Kč
89,90 69,90 Kč

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

Otevírací doba: pondělí až pátek 7 00 – 18 00 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Zhubněte bez hladovění a trvale!
Služby:
Analýza složení těla ZDARMA
Individuální přístup
Pestrý jídelníček
sestavený na míru

Kontakt:
Naturhouse Opatov,
Vestibul metra „C“, Praha 4
Tel.: 739 631 731
Email:
praha.opatov@naturhouse-cz.cz
Otevírací doba:
Po-Pá 9-17.30 hod.
(jiný termín na domluvě)

www.naturhouse-cz.cz
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Život na Jižním Městě
Vážení a milí,
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Jihoměstská sociální, a. s.,
Pečovatelská služba nabízí seniorům
a zdravotně postiženým občanům
Jižního Města v pracovní dny:

odvoz k lékaři, odvoz na úřady
Tato fakultativní služba bude poskytnuta těm uživatelům, kteří sami nejsou
schopni se dopravit na výše uvedená místa
a již odebírají některý z úkonů pečovatelské služby.
Cena: 8 Kč/km, podle počtu ujetých kilometrů
V případě potřeby zajistíme doprovod pečovatelky nebo pomoc s oblékáním či
svlékáním a přípravou na cestu. Uživateli je v takovém případě zaúčtována také
částka stanovená podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
těchto úkonů. Platba vychází z platného ceníku (hodinová sazba činí 130 Kč).
Podmínkou je tuto službu objednat s dostatečným předstihem s ohledem
na organizační možnosti poskytovatele.
Kontakt: tel. 267 990 167, 724 603 316, e-mail: dominika.vranova@jmsoc.cz

Senioři, nebojte se ﬁtness centra
V loňském roce jsem jednal o pokračování cvičení pro seniory v Chrpě. Když jsme
všechno domluvili, dostal jsem záludnou
otázku – a vy už jste byl někdy cvičit ve
ﬁtku? Musel jsem přiznat, že jsem dosud
nikdy takové zařízení nevyužil. Hned jsem
se dozvěděl, že to musím napravit. Po
krátkém, intenzivním naléhání jsem však
podlehl. A tak už 4 měsíce chodím, ne úplně pravidelně, protahovat své chátrající
tělo. Dělá mně to dobře, mohu to opravdu doporučit. Trend ﬁtness se mění, návštěvníci už nejsou kulturisté, ale spíše ti,
kteří cvičením předcházejí bolestem zad
a kloubů a aktivně vyplňují svůj volný čas.
Menší ﬁtness v Chrpě cílí na aktivní lidi
45+, kteří se rádi hýbou a chtějí předcházet problémům středního a vyššího věku
spojeným s životním stylem. Zima je ideální čas zahodit předsudky, vzít jen pohodlný oděv, pevnou obuv a přijít.

dveří. Přijďte si zdarma vyzkoušet, co
znamená protáhnout si tělo ve ﬁtku. Trenéři se už na vás těší!
V případě dotazů se obracejte na Moniku
Tomkovou (603 504 686).
Petr Jirava, zástupce starosty
hnutí ANO

Chcete vědět o cvičení více? Tak se přijďte do Chrpy podívat 12. března od 8 do
20 hodin, kdy tu bude den otevřených

Jihoměstská sociální, a. s.
vás zve na preventivní přednášku
+*)0.«454,
SOCIÁLNÍ

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY
POŽÁRU V DOMÁCNOSTI

21. března 2016 od 15.00 hodin
Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7,
1. patro v klubovně seniorů, poblíž metra Opatov
Přednášku realizuje: Městská policie hl. m. Prahy – Útvar prevence
Obsah přednášky: Příčiny požáru – předcházení požáru – evakuace – kdy a proč
voláme hasiče.
Účast seniorské veřejnosti je vítána. Přednáška je bezplatná.
Prevencí je možné předcházet ohrožení života, zdraví nebo majetku.

sociální

víte, že jsme nejstarší
městskou částí v Praze?
sloupek
Na 100 dětí do 15 let připadá na Jižním Městě 151
seniorů! Tyhle informace mám
z Demograﬁcké studie Prahy 11, kterou
jsme si nechali zpracovat koncem loňského roku. To, že celkový počet obyvatel naší městské části stále mírně klesá, ale stoupá počet seniorů, je vcelku
známé. Ale ve studii je mnoho dalších
zajímavých informací, tak se k ní za měsíc vrátím.
Konečně jsme se také dočkali nového ředitele Jihoměstské sociální, a. s.
Mgr. Ivan Černovský se ujal funkce 1.
února s elánem a chutí. Představoval
jsem ho na třech setkáních se seniory –
v DPS Blatenská i Šalounova a při akci
Masopust v Křejpského. Ve všech třech
případech sklidil při loučení potlesk. Tak
ať se vám práce daří, pane řediteli!
V tomto čísle najdete mnoho informací
o akcích pro seniory. Já přidám ještě jarní
program oblíbených přednášek v Gymnáziu GEVO:
• 8. 3. 2016
T. Kučera – Poslední večeře Páně
• 22. 3. 2016
J. Volt – Speciální teorie relativity jasně a srozumitelně
• 5. 4. 2016
M. Formánek – Karel IV.
• 19. 4. 2016
J. Beránek – Mezi oknem, stolem
a postelí (motiv pokoje v literatuře)
• 3. 5. 2016
T. Kučera – Šifra mistra Leonarda
• 24. 5. 2016
V. Dudák – Rozumíme si? (Jak si mohou lidé navzájem porozumět?)
• 31. 5. 2016
M. Bíža – Geopolitická situace současného světa
• 14. 6. 2016
V. Dudák – Myšlení pravěku
– dokončení
Přednášky jsou vždy
v úterý od 15.30 hodin.
Velký dík všem z Gymnázia GEVO, kteří
pro vás přednášky připravují. A vám, stálým i novým návštěvníkům, přeji hodně
poučení a příjemnou zábavu.
A já se těším na setkání s vámi ve čtvrtek 31. 3. mezi 16. a 18. hodinou ve své
kanceláři v Ocelíkově ulici.
Mějte se hezky!
Váš Petr Jirava
zástupce starosty
hnutí ANO

Život na Jižním Městě

Jihoměstská sociální, a. s., nabízí seniorům a zdravotně
postiženým občanům Jižního Města stravování
Na obědy můžete docházet v pracovní
dny do Stravovacího centra na adrese
Křejpského ul. 1502/8.
Výdej obědů probíhá v rozmezí: 11.00
až 12.15 hodin (včetně výdeje oběda
do vlastních jídlonosičů)

(racionální strava včetně diety šetřící
a diabetické).
Jednotná cena oběda: 60 Kč včetně
polévky
Dovoz oběda: 25 Kč + pronájem jídlonosičů 20 Kč/měsíčně

Rádi vám zajistíme dovoz oběda do domácnosti včetně sobot, nedělí a svátků. Obědy jsou dováženy v nerezových
jídlonosičích uložených v termoobalech z umělé hmoty, které vám zapůjčíme. Obědy lze vybírat z nabídky 3 jídel

Jak postupovat v případě zájmu o tuto
službu?
Kontaktujte koordinátorku pečovatelské
služby, která vám vše vysvětlí a zavede
požadovanou službu po podpisu smlouvy.
Kontakt: Dominika Vránová DiS

+*)0.«454,
SOCIÁLNÍ

tel.: 267 990 167, 724 603 316
e-mail: dominika.vranova@jmsoc.cz
Zájemci o pronájem prostor v objektu Křejpského 1502/8, v odpoledních
nebo večerních hodinách (např. schůze
bytových družstev), místnost o velikosti 209 m² + příslušenství (WC, chodba,
šatna), cena 1000 Kč/hodinu, pronájem
místnosti ve stejném objektu o velikosti
55,68 m² činí 750 Kč.
Kontakt: Jiří Fajer, tel. 724 603 301,
e-mail: jiri.fajer@jmsoc.cz

Jihoměstská sociální, a. s., vás zve na:

Velikonoční zábavu
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Kdy: 23. 3. 2016 (středa) • Kde: Stravovací centrum Křejpského 1502/8 • Vstupné: 160 Kč
Soutěž o:
• nejlepšího beránka
• nejhezčí kraslici
• velikonoční dekoraci

K občerstvení:
• bramborová kaše s velikonoční nádivkou
• velikonoční mazanec, párek, chléb, hořčice
• hudební doprovod k tanci a poslechu

Přijďte si s námi připomenout velikonoční tradice a zvyky, užít si pravou velikonoční atmosféru jako za dob Josefa Lady
a usmívat se na Škaredou středu. Vždyť kdo se usmívá v den Škaredé středy, usmívá se celý rok…

Humor, masky a dobrá zábava, tak vypadal masopust u seniorů
Ve Stravovacím centru
v Křejpského ul. se 3. února 2016 sešli k tradičnímu
+*)0.«454,
masopustnímu veselí seSOCIÁLNÍ
nioři z klubů seniorů, domů
s pečovatelskou službou
i Domova pro seniory Jižní Město v Janouchově ul. Toto příjemné odpoledne
se neslo v duchu maškarní zábavy, kdy
se nejen tančilo a zpívalo, ale také soutěžilo o nejnápaditější a nejhezčí masku. Senioři a seniorky opět přesvědčili
o svém smyslu pro humor, kreativitě, ale
také zručnosti při výrobě masek. Oceněni byli všichni, kteří přišli v maškarních
kostýmech. Jednotlivé ceny předal nový
ředitel společnosti Mgr. Ivan Černovský,

kterého seniorům představil a do funkce uvedl Ing. Petr Jirava, místostarosta pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Za seniory zavítal i starosta MČ
Prahy 11 Ing. Jiří Štyler, který se spolu s ředitelem a náměstkyní pro sociální služby pí Janou Horáčkovou zhostil
funkce poroty. Oslavy masopustu patří
ke společenským záležitostem s dobrou
zábavou. Nejinak tomu bylo i tentokrát
a nechybělo ani masopustní občerstvení připravené týmem kuchyně Stravovacího centra pod vedením pí Hany Velebilové. A těm, kteří se pravidelně účastní
klání masek, vrtalo určitě hlavou, jakou
maskou překvapí příští rok.
Jana Holubová, sociální pracovnice JMS

Jihoměstská sociální, a. s., vás zve na:
+*)0.«454,
SOCIÁLNÍ

Turistické vycházky pro seniory

Severním okrajem Prahy • Dne: 9. března 2016 • Délka trasy: cca 10 km • Sraz: 10.00 hodin, stanice metra Ládví
(u turniketů) • Trasa: Ďáblice – Ládví – Čimický háj – Velká skála – Troja – Stromovka.
Do Ladova kraje • Dne: 22. března 2016 • Délka trasy: cca 12 km • Sraz: odjezd vlakem z nádraží Horní Měcholupy v 9.25
hod., od metra Háje busem 183 v 9.04 hod. (pozor, ze zastávky pod lávkou!)
• Trasa: Mnichovice – Krásné vyhlídky – Struhařov – Klokočná – Vojkov
Na cestu si vezměte pohodlnou turistickou obuv, případně hole a jako vždy dobrou náladu.
Nejen pro seniory Jihoměstské sociální, a. s., trasu připravila a bude vás provázet Jitka Kukačková.
V případě dotazů můžete kontaktovat Bc. Janu Holubovou, Jihoměstská sociální, a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317
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Život na Jižním Městě

Laura jede a její tygři také „Žár trvá”
Laura
ěstě
na Jižním M
ách už
ve Zkušebn
16. března

Skupina, která vznikla v roce 1985 v mosteckém Neprakta klubu, si
už tři desítky let udržuje stejnou image – bílé košile, kravaty a černé
brýle. Skupinu založil Karel Šůcha, dnes jediný původní člen celé sestavy, se kterým jsme probrali třicet let Laury, její plány a co chystá.

Laurou a jejími tygry
prošla za tu dobu zvučná
jména české hudební scény.
Dan Nekonečný, Martin Pošta.
Ilona Csáková a mnoho dalších. Vždycky
mě zajímalo, kde se vzal originální
název skupiny – má příběh?
No jasně, je to taková divoká romantika!
Název naší kapely byl inspirován novelou
Williama Saroyana, kde dívčí jméno Laura
evokuje něhu a krásu a tygři jsou symbolem nezkrotnosti a divokosti.

v Praze, v Lucerna Music Baru, kde bude
kmotrem Petr Janda, zakladatel Olympicu. S oběma kmotry si také zahrajeme
a zazpíváme.
Dalšími hosty na obou koncertech budou
zpěvačky Ilona Csáková a Lenka Nová,
které v Lauře začínaly. Každá z dam bude
mít svůj samostatný blok, ve ﬁnále zazpívají společně s naší současnou Laurou –
Lucií Bakešovou. K vydání alba jsme natočili videoklip Bambus, který ve střižně
dokončuje režisér Pája Junek.

Letošní třicetiny, to už je parádní důvod
k oslavě – jak slaví Laura?
Někdy si říkám, jak to neuvěřitelně letí.
První koncert jsme odehráli 15. ledna
1986. Oslavujeme 30 let trvající „neverending“ turné, a máte pravdu, je to paráda.

Co aktuálně zkoušíte ve Zkušebnách
Praha, chystáte se na turné?
Ve Zkušebnách se aktuálně připravujeme
na zmíněné slavnostní koncerty a pilujeme
detaily.

To ale určitě není všechno?
Není, jako dárek sobě i fanouškům jsme
připravili ve spolupráci s vydavatelstvím
Supraphon dvoualbum, na kterém představujeme kolekci nových písniček – Továrnu na sny a reedici legendárního prvního alba Žár trvá.
Takže hudební křtiny můžeme očekávat
už brzy?
Je to úplně aktuální, dvoualbum pokřtíme
mimořádnými koncerty 22. března v brněnském klubu SONO, koncert bude natáčet ČT, kmotrem bude Pavel Váně, kytarista a zpěvák skupiny Progres, a 24. března

Už 16. března tam máte veřejnou
generálku – jaké jsou pocity?
Veřejná generálka zakončí zkoušení, nebudeme na ní mít hosty ani naše klasické černobílé kostýmy, uslyšíte ale všechny

písničky, a to ve stejném pořadí, jak zazní
na koncertech v Brně a Praze. Myslím, že
veřejnou generálku ve Zkušebnách můžeme považovat za plnohodnotný koncert,
uslyšíte laurovské novinky i tygří klasiku,
nebudeme zastavovat a opravovat, pojedeme naplno!
Jak jako muzikant hodnotíte
jihoměstský hudební projekt Zkušebny
Praha?
Je to perfektní prostředí pro práci, nikoho nerušíte a nikdo neruší vás. Můžete se
plně soustředit a ještě si dát o pauze dobré pivo. Zkušebny známe, už jsme tady
několikrát zkoušeli, když jsme připravovali
nový repertoár pro album Továrna na sny.
Chtěli byste něco vzkázat fanouškům
a lidem z jižního cípu Prahy?
Přijďte se podívat na Lauru a její tygry,
model 2016. Je nám jedno, zda za námi
přijdete na generálku do Zkušeben na Hájích, nebo na slavnostní koncert do Lucerna Music Baru 24. března.
Přijďte a uvidíte, uslyšíte a pochopíte –
ŽÁR TRVÁ!
Díky za rozhovor
Dana Foučková

Život na Jižním Městě

Masopust přišly společně oslavit
především rodiny s dětmi
Letošní Masopust na Jižním Městě, který letos poprvé společně organizovaly KC
Zahrada a Komunitní centrum Matky Terezy, se těšil nebývalému zájmu veřejnosti.
Přes čtyři stovky účastníků, mezi nimiž převládaly rodiny s dětmi, si nenechaly ujít
masopustní průvod, divadelní představení, soutěže a hry v okolí i uvnitř komunitního centra poblíž metra Háje.

pek

slou
Dnes se poprvé seosty
tkáváte s tímto mým
místostar
sloupkem. Od příště
se v něm budu věnovat především ekonomice
a ﬁnancím Prahy 11. Protože jste ale
v tomto čísle na dvojstraně věnované rozpočtu dostali dostatečnou porci ekonomických informací, začínám
na zcela jiné téma. Rád vás seznámím s různými možnostmi, jak trávit
čas pohybem v přírodě Jižního Města
a v jeho okolí.
První sloupek bude o možnostech pro
běžecké lyžování. Sněhu bylo letos
sice pomálu, ale i těch několik bílých
dnů vytvořilo velice slušné podmínky pro lyžování a zima ještě nekončí.
Ptáte se na běžecké areály blízké JM?
Zde jsou:

Masopustní slavnost, která měla podtitul „Pod vodou i na vodě je živo“ začala
již v sobotu dopoledne v KC
Zahrada, kam přišly na čtyři desítky dětí a rodičů, aby si ve zdejší
výtvarné dílně vyrobily masopustní masky
– vodní víly, medvídky, ale třeba i jednorožce či sněhové princezny.
Do ateliéru KC Zahrada dorazil vytvořit
masku kočky pro svoji malou dceru Sáru
i její tatínek Ladislav. „Tak už je to hotové, ale je to spíše nějaký medvědotygr,“
okomentoval po několika minutách výsledek svého úsilí muž, který se na Jižní
Město přestěhoval podle svých slov teprve nedávno. „Odpoledne určitě dorazíme,“ dodal.
Samotný masopustní průvod odstartoval odpoledne od metra Opatov, odkud
se jeho účastníci vypravili Centrálním parkem ke Komunitnímu centru Matky Terezy. Zde na ně čekala řada soutěží a her
– například tanec s rusalkou, vyhledávaný hlavně dívkami, hon na vodníka a jeho
pestrobarevné stužky či skládání papírových lodí s námořníkem. Zvláště při poslední aktivitě se mohli rodiče se svými
dětmi přesvědčit, kolik toho od dětství
zapomněly. „Byli jsme ráno, teď si zkouším složit papírovou žábu,“ pochlubila se
svou činností jedna z maminek. Uvnitř Komunitního centra Matky Terezy se mohly týmy dětí i s rodiči zúčastnit soutěží,
pochutnat si na masopustních koblihách

a odnést si domů dětský
časopis. Kdo z rodičů dostal chuť na kávu nebo něco
dobrého, mohl využít nabídku
občerstvení v prostorách komunitního centra.
Závěr masopustního programu patřil divadelnímu představení pro děti Cirkus
Kuskus Divadla Marky Míkové, které děti
spokojeně sledovaly z parketu zaplněného sálu komunitního centra.
Spokojen s masopustním dnem byl i tatínek malé Sáry, který splnil svůj dopolední slib. „Líbilo se nám tady. Dcera se sice
trochu bála vodníka, ale moc jí chutnala
její první kobliha v životě. Za rok přijdeme
zas,“ řekl s úsměvem novopečený obyvatel Jižního Města.
sak

Lokalita č. 1 – Milíčovský les a Homole. Stopy pro klasické lyžování cesty
bývají vyjety v lese a v polích směrem
k Újezdu. Pro techniku „bruslení“ je
ideální okruh kolem Milíčovské homole, zde stačí pouhých 5–7 cm sněhu
k jeho sjízdnosti. I v letošní bídné zimě
jsem na okruhu najel několik desítek
kilometrů. Možnost parkování v sídlišti Kateřinky, od auta do stopy několik
desítek metrů.
Lokalita č. 2 – Hostivařský lesopark nabízí opět dostatek vyjetých
stop na travnatých pláních pro klasiku i cesty pro bruslení, pokud nejsou
prohrnuty. Lahůdkou je promenádní cesta kolem Hostivařské přehrady.
Možnost parkování pro jižní stranu lesoparku je v ul. Květnového vítězství,
pro severní např. na parkovišti prodejny LIDL v Měcholupech.
Další příležitosti nabízí vzdálenější
okolí – Krčský les, okolí Říčan, Senohraby. Při mírné zimě zbývá ale jediná
možnost – uměle zasněžovaný okruh
u závodiště v Chuchli.
Pro zjištění aktuálních podmínek pro
lyžování na výše uvedených místech
můžete využít www.kamzasnehem.
cz, kde se na mapě pod tlačítkem
„Praha a okolí“ objeví komentáře lyžařů, kteří již dané trasy projeli.
Hezké dny plné pohybu v přírodě.

Ing. Ladislav Kos
(Hnutí pro Prahu 11),
1. zástupce starosty,
kompetence ﬁnance
a ekonomika
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Inzerce

Řecká taverna
Mob: +420 721 512 303
Tel.: +420 244 466 465
jorgos.ilios@tavernakreta.cz
Podolské nábřeží 1
Praha 4 - Podolí, 147 00
www.tavernakreta.cz
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Inzerce

Veselé Velikonoce
Velikonoce jak mají být, kupte s námi nový byt,
je tu jaro, chce to změnu, zaměřte se na výměnu.
Z dálek už zní jarní hity, koupit, prodat Vaše byty,
chcete-li jen poradit, nenechte se odradit.
Poradenství zdarma máme, při práci se usmíváme,
na jaře se všechno rodí, Jihoměstské Vám se hodí.
Tak Vás u nás vítáme, skvělý byt Vám prodáme.
Všechna přání splníme, to v Jihoměstských umíme.

Jste zájemce o nemovitost?
Chcete být první, koho oslovíme s nabídkou
konkrétní nemovitosti, než bude kdekoliv inzerována?
Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

PRODEJ BYTU 4+kk/L
Na sádce, Chodov

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Zlešická, Chodov

PRODEJ BYTU 3+1/L
Doubravická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk s
lodžií, užitná plocha jednotky
69 m2, v DV s převodem do
OV. Bytová jednotka se nachází v 5. podlaží z 12.

Prodej bytové jednotky 4+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 75 m2, v DV s převodem
do OV. Bytová jednotka se
nachází v 4. podlaží z 10.

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 69 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 1. podlaží z 12.

Prodej bytové jednotky 3+1
s lodžií a záborem chodby,
užitná plocha jednotky 80 m2,
v DV s převodem do OV.

PRODEJ BYTU 3+1/2L
Modletická, Chodov

PRODEJ BYTU 3+kk
Donovalská, Chodov

PRODEJ BYTU 2+kk
Šalounova, Chodov

PRODEJ BYTU 4+kk
Kloknerova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1
se dvěmi lodžiemi, užitná plocha jednotky 76 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 4. podlaží z 12.

Prodej bytové jednotky 3+kk,
užitná plocha jednotky 65 m2,
v osobním vlastnictví. Bytová
jednotka se nachází v 9. podlaží z 10.

Podej bytové jednotky 2+kk,
užitná plocha jednotky 41 m2,
v osobním vlastnictví. Bytová
jednotka se nachází v 5. podlaží z 8.

Prodej bytové jednotky 4+kk,
užitná plocha jednotky 100
m2, v družstevním vlastnictví.
Bytová jednotka se nachází v
6. podlaží ze 6.

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

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

T 607 00 11 88, 271 00 11 88
E info@jihomestskereality.cz
W www.jihomestskereality.cz
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Kulturní přehled březen 2016
kc zahrada
Kulturní Jižní Město, o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníkova, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 177
– zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut chůze.
Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
X KONCERTY W
10. 3. Plavci – Honza Vančura a Irena Budweiserová, od 20.00. Koncert české skupiny Plavci.
Na programu jsou plavecko-rangerské hity (500
mil, Smutný psaní a řada dalších), které doplňují
úplné novinky z country, folku, gospelu a spirituálů – a vzpomínky na kamarády K. Zicha, A.
Hájka či M. Du<a. Vstupné 180/150 Kč.
11. 3. Big Band Evropská a Malý evropský
orchestr, od 19.30. Společný koncert těchto
dvou těles, jejichž dirigentem a kapelníkem je
Josef Popelka ml., koncertní mistr Lenka Malá.
Zazní skladby E. Griega, O. Respighiho a aranže
známých melodií, např. Cantina ze Star Wars,
a mnoho dalších. Vstupné 100 Kč.
16. 3. Koncert k poctě Jaroslava Ježka,
od 18.30. Společný koncert ZUŠ Jižní Město
a ZUŠ J. A. Bendy k 110. výročí narození J. Ježka. Vstup volný.
24. 3. Lake Malawi, od 20.00. Koncert nově
zformované kapely v čele s Albertem Černým,
kterého znáte jako frontmana kapely Charlie
Straight. Vstupné 250 Kč.
29. 3. Yvetta Simonová, od 14.30. Koncert
stálice české populární hudby. Koncert je určen
všem věkovým kategoriím. Vstupné 50 Kč.
X PRO SENIORY W
8. 3. Pražský salonní orchestr: Výběr z repertoáru světových Big Bandů, od 14.30. Koncert
určený nejen pro seniory.
13. 3. Zábavné odpoledne k tanci i poslechu
nejen pro seniory, od 14.00. K tanci i poslechu
zahrají Color club – taneční orchestr s kapelníkem Josefem Šrámem.
15. 3. espidova kára Jana Pivce, od 14.30.
Pořad v podání Divadelního studia Neklid. Odpoledne pro milovníky literárně hudebních pořadů.
21. 3. Cyklus Setkání se zpěváky: Od Swingu
po Beatles, od 14.30. Pořad Klubu aktivního
stáří. Petra Vlková – zpěv, Vladimír Strnad – piano, Jan Kořínek – kontrabas. Vstupné jednotné
na všechny pořady 50 Kč.
X POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI W
5. 3. O čarodějné krčmě, od 15.00. Pohádku
pro nejmenší děti zahraje Divadlo Andromeda.
9. 3. Čarovná květina, od 14.30. Představení
pro děti Divadélka Kůzle.
12. 3. Ostrov divochů, od 15.00. Tajemný, humorný i napínavý příběh pro děti Divadla Akorát.
16. 3. Kouzelné jablíčko, od 14.30. Představení
pro děti v podání Divadla Neklid.
19. 3. Jak šlo vejce do světa, od 15.00. Pohádku o jarních tradicích zahraje Nezávislé divadlo.
23. 3. O zlaté rybě, od 14.30. Interaktivní pohádka plná kouzel, písniček a radosti v podání
divadla Pruhované panenky.
30. 3. Strašlivě strašidelná noc, od 14.30. Muzikál pro děti zahrají Petr Nedvěd a Nedvědíci.
Vstupné jednotné na všechny pohádky 50 Kč.
X FILM W
23. 3. Na nejvyšší vrchol světa, od 19.00. Projekce dokumentárního ﬁlmu o třetím pokusu
zdolat Everest, němý, Velká Británie, 1924, 87
minut. Vstupné dobrovolné.
X DALŠÍ AKCE W
1. 2. – 31. 3. Kristián Mensa – výstava ilustrací mladého českého umělce. Info o umělci
na www.mrkriss.com. Vstup na výstavu je volný.
1. 3. DRUM CIRCLE, od 17.30 a 18.30. Skupinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné
200 Kč.

12. 3. Sobotní výtvarná dílna: Velká velikonoční dílna, od 10.00. Tradiční tvořivá dílnička pro
děti. Vstupné 50 Kč.
20. 3. Dětský karneval, od 16.00 Rodinné
karnevalové odpoledne plné tance a soutěží.
Zveme všechna lesní, domácí, cirkusová i exotická zvířátka! Programem provází Petr Nedvěd
a Nedvědíci. Vstupné pro děti i rodiče je 30 Kč
s maskou, 50 Kč bez masky.
X PŘIPRAVUJEME W
7. 4. Spirituál kvintet. Přijďte si od 20.00
poslechnout jak nové, tak nejslavnější písně nejstarší folkové skupiny u nás! Vstupné
260/230 Kč.
20. 4. Robert Křesťan a Druhá tráva, začátek
ve 20.00. Již od svého vzniku je kapela Druhá
tráva, založená Robertem Křesťanem, řazena
mezi špičku na folk & country scéně. Vstupné
250/220 Kč.
X KURZY A DÍLNY W
Každé pondělí Výtvarný ateliér, od 15.00
a 16.30. Kurz malování pro školáky.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček,
od 15.00. Kurz malování pro předškoláky.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství, od 16.30. Kurz pro kreativní školáky.
Každé úterý Divadelní studio Zahrada,
od 16.00 do17.30. Nový kurz pro děti a mládež. Tvořivá dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou
a vnímavou osobnost.
Každé úterý Jemná jóga, od 19.30. Cvičení jógy
pro dospělé.
Každou středu Muzikálová školička, od 16.00.
Tanec, recitace, zpěv, divadlo, kurz pro děti
a mládež.
Každou středu Keramická dílna, od 16.00. Kurz
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi.
Každou středu Keramická dílna, od 17.00. Kurz
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi.
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér, od 14.00,
15.30 a 17.00. Kurz malování pro školáky.
Každý čtvrtek Streetdance, od 17.30. Moderní
tanec pro děti a mládež.
Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a dechem, individuální výuka. Vede Monika Obermajerová. Informace a přihlášky na www.hlasdokoran.blogspot.cz nebo na recepci KC Zahrada.
Každou neděli od 10. 1. 2016 Taneční kurzy
pro dospělé a mládež od 10. 1., od 18.30 základní kurz pro začátečníky, od 20.30 kurz pro
pokročilé. Vedou Marietta a Dobromil Nováčkovi. Zápisy pouze v tanečních párech!
X DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA W
Pondělí: 15.30–16.30 DDM Jižní Město: Dance
aerobic – pro děti 5–7 let; 16.30–17.30 Cheer
Academy – Peewees, 17.30–19.00 Cheer Academy – Peewees; 18.00–20.00 NOYA – břišní
tance; 18.30–20.00 Centrum přírodní léčby:
Cvičení pro dvojice či partnerské páry; 19.00–
20.00 Zdravotní cvičení – Aerobic studio Jitka
Úterý: 16.00–18.15 Pohybové studio DaFi –
cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy
pro děti; 15.45–18.30 Taneční škola InDance –
taneční kroužek pro děti od 3 do 12 let
Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léčby: Relaxačně meditační cvičení pro ženy; 9.30–11.00
TAI-CHI CHUAN – začátečníci; 10.00–12.00
Senior ﬁtness; 15.30–18.30 DDM Jižní Město:
Dance aerobic, Rock‘n‘roll – pro děti 6–12 let;
16.45–17.45 Cheer Academy – Minnies
Čtvrtek: 9.30–10.30 Malý muzikant – Nová
koncepce hudební výchovy pro nejmenší děti
s originálními českými písničkami; 16.30–18.15
Taneční škola InDance – taneční kroužek pro
děti od 3 do 12 let; 17.00–18.00 Seniorské cvičení – Aerobic studio Jitka; 18.00–19.00 Kondiční cvičení – s míči, Fitness Board aj. – Aerobic
studio Jitka
Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí
Pondělí–pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kurzy angličtiny
Pondělí–pátek: Centrum celoživotního vzdělávání – pravidelné kurzy pro seniory
V našich prostorech působí již 6 let Rodinné
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité
kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku

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

pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně!
Více informací na www.rcbabocka.cz
Péče o vlastní kondici je stále modernější napříč generacemi. Skupinová zdravotní cvičení
s cenným motivačním nábojem ke zpomalování
stárnutí v Kulturním centru Zahrada vede cvičitelka Eva Ondríková, tel. 732 367 056, vždy
ve středu od 10.00 do 11.00 hod. a od 11.00
do 12.00 hod. Poplatek na cvičení 40 Kč. Info:
seniorﬁtnes@seznam.cz, www.seniorﬁtnes.cz.

chodovská tvrz
Kulturní Jižní Město, o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
tel.: 267 914 831,
267 915 444
www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle –
13.00–19.00 hod. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 –
zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze.
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze podle šipek.

program
X KONCERTY W
3. 3. Setkání s Věrou Nerušilovou – od 16.00.
Zpěvačka s nejhlubším kontraaltem, interpretka
šansonů i jiných písní zazpívá za doprovodu klavíristy Václava Tobrmana. Vstupné 120/90 Kč.
16. 3. Šansony na tvrzi – od 18.00 již tradiční
šansonové setkávání s Milanem Jírou a jeho
hosty. Vstupné 130/100 Kč.
22. 3. Ozvěny – od 19.00. VII. Ročník klavírního
festivalu, pořádá ZUŠ Jižní Město. Vstup volný.
24. 3. Nejenblues Duo – od 19.00 Jiří Šlupka
Svěrák a Jaromír Hůla předvedou hudební variace jazzu, blues, folku ad. Vstupné 100/80 Kč.
X POHÁDKY W
13. 3. Pohádky pana Pohádky – od 15.00.
Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a Červené Karkulce pro děti od 3 do 8 let
zahraje Agentura KK.
20. 3. Český Honza – od 15.00. Lidová autorská pohádka o líném Honzovi v podání Nezávislého divadla.
X KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ W
Dovedeme – výtvarné kurzy
Od začátku března pokračují v Ateliéru Chodovské tvrze v 1. p. opět kurzy malby, kresby
a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Info na
www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či
na tel. 720 213 120.
10. 3. Klubové kino na Chodovské tvrzi –
od 19.00. V rámci cyklu promítání výjimečných
československých hudebních ﬁlmů uvede Chodovská tvrz snímek Konkurs od Miloše Formana
z roku 1963. Vstupné 60/40 Kč.
15. 3. Komentovaná prohlídka výstavy J. Šmek
– obrazy, sochy, od 18.00 výstavou provede kurátor ak. soch. Milan Martiník. Vstupné 60/40 Kč.
17. 3. Zvídaví Pražané zírají v Brně – od 17.00
výklad historika PhDr. Jiřího Bartoně s promítáním autorských fotograﬁí. Vstupné 60/40 Kč.
X VÝSTAVY W
10. 2. – 4. 3. Malá galerie: Tomáš Janeček: Obraz mého světa – výstava fotograﬁí.
2. 3. – 25. 3. Velká galerie: Josef Šmek – výstava obrazů a soch.
9. 3. – 1. 4. Malá galerie: Klára Koldová – výstava obrazů.
30. 3. – 29. 4. Velká galerie: Čáry, čmáry, malování – výstava obrazů a prací studentů ZUŠ JM.

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

program
AKCE
18. – 22. 7. 2016 Sportovní příměstský tábor
v Benjamin klubu pro děti 5–10 let

Kulturní přehled březen 2016
Novinka: MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7
let. Info http://msbenjaminek.webnode.cz.
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3–7
let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let,
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt
16.00.
Zdravé pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let,
po 16.00 – 18.00 hod.
BALANTES a PILATES pro maminky s hlídáním
dětí, út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – prevence bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, út 18.00, čt 18.00
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

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

program
8. 3., 10.00–12.00 přednáška Dětský vzdor.
Přednáší Mgr. Barbora Krankusová,
13. 3., 14.00: Velikonoční dílna – Výroba velikonoční dekorace – dílna pro dospělé a děti
od 10 let a dílnička pro děti od 3 let. S sebou vyfouklá vajíčka, ostatní dekoraci zajistíme.
14. 3., 14.45–15.45 a 16.00–17.00: Malý vědec (Voda, Vejce, Velikonoce). Setkání s fyzikou
pro nejmenší (5–9 let).
16. 3., 16.00–17.30: Československé odpoledne. Pro rodiče s malými dětmi ve slovenštině.
17. 3., 18.30–20.30: Péče o závislého člena rodiny. Máte v rodinném kruhu staršího člověka?
Chybějí vám potřebné informace? Přednášející:
Eva Černá, Farní charita Praha 4 – Chodov.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Program pomáhá rodičům lépe porozumět svým
dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konﬂikty a předcházet špatnému
chování.
Tři soboty: 12. 3. a 2. 4. a 30. 4. od 9.00
do 16.30 hodin
HERNA: pondělí–pátek 9.00–12.00
v úterý rovněž 16.00–17.30. (Každé první úterý
v měsíci navíc Podpůrná skupina kojících matek.)
PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM V CENĚ
HERNY:
Po, 10.00: Hernička s prvky Montessori
Út, 10.00: Čas na besedy a přednášky
St, 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší
(do 18 měsíců)
Čt, 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi
(děti od 18 měsíců)
Pá, 10.00: Čas na pohádku
Pá, cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro
děti za pomoci rodičů
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno objednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail: faiereisl@chello.cz), poplatek 100 Kč
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičovství (nutno objednat na tel. 608 708 786 nebo
e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plánování rodičovství (nutno objednat na tel.:
777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@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
6.3., 15:30 – 18:00: Taneční odpoledne.
Vstupné pro pár 140 Kč, pro jednotlivce 80 Kč.
(KCMT – sál)
10.3., 19.00: MORAVSKÉ PAŠIJE v podání Teátru Víti Marčíka. Vstupné dobrovolné.
14.3., 16:00: VELIKONOCE – Jáhen Mgr. Pavel
Urban – přednáška „Sdružení křesťanských seniorů“. (KCMT – klubovna)
Výstava obrazů Věry Vyčítalové
Bohoslužby svatého týdne a Velikonoc najdete
na www.kcmt.cz/bohosluzby.
Protahovací cvičení – pondělí 9.30–10.30
a středa 19.00–20.00. Přijďte se protáhnout
pod odborným vedením. Info fried@kcmt.cz
nebo na www.kcmt.cz.

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

program
Neděle 10.00 a 17.00: Nedělní shromáždění.
Bohoslužba pro všechny generace (včetně programu pro děti).
Středa 18.30–20.00: Biblická hodina. Studium
Písma a sdílení zkušeností s daným tématem
v každodenním životě.
Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost. Program pro děti
9–14 let – hry, písně a krátké zamyšlení. Letní
stanový tábor „Jumanji“ 30. 7. – 6. 8. 2016
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídání při
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání
pro seniory nejen z Jižního Města.
LEGO klub: Pro všechny holky a kluky, kteří si
chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou též
hraví rodiče. Pátek 11. 3. od 17 do 19 hod.
Ping-pong: Přijďte si zahrát ping-pong! Vítáme
všechny hráče bez omezení věku a úrovně – pátek 11. 3. od 18 hod.
Kostelna Deskovky: Karetní, deskové a postřehové hry + ping-pong pro děti – pátek 18. 3.
od 17 do 19 hod.
Game session: Stolní a deskové hry pro různé
generace – pátek 18. 3. od 18.30 hod.
Angličtina: 2. pololetí zápis on-line nebo telefonicky. Angličtina pro věčné začátečníky (A1) pondělí 9.30. Angličtina pro středně pokročilé (B1)
úterý 18.00. Conversations (A2) středa 10.00.
Angličtina pro věčné začátečníky (A1) středa
18.00. Angličtina pro středně pokročilé (B1-B2)
čtvrtek 9.30.
Připravujeme: 2. 4. jarní dobrobazar, 11. – 15.
7. Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 9
do 13 let (cena 1500 Kč), 30. 7. – 6. 8. „Jumanji“, letní tábor pro děti 10–13 let (cena 2000 Kč)
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

24. 3. – Zavřeno
Změna programu vyhrazena.

Zkušebny Praha
& klub Kantýna

Matúškova 831/1, 149 00 Praha 4,
www.zkusebnypraha.cz
Tel.: 608 643 054, 777 854 848,
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz;
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197,
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177,
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.
Sdílené i nesdílené zkušebny, koncerty, výstavy,
divadlo, festivaly, workshopy, školení, ﬁremní
večírky, oslavy. Plátno s Full HD projektorem.
Dětský koutek. 70 míst k sezení.

program
3. 3. 2016, 21.00: D‘n‘B ursday Session –
Příležitost pro začínající a pokročilé DJs zahrát si
na velkém podiu klubu Zkušeben Praha.
5. 3. 2016, 11.00: Skate of Game – Skejtové
závody ve Zkušebnách! Pražská skejtová elita
se utká v několika disciplínách.
10. 3. 2016, 19.00: Jam ursday session –
Všichni, co nemůžou usnout bez kytary v ruce
nebo dalších nástrojů, dorazte za námi do Zkušeben Praha. Vždy druhý čtvrtek v měsíci
od 19.00 máme muzikantskej „jam“.
11. 3. 2016, 21.00: Soulies – DJ PHONO –
Přijďte zavzpomínat na ty největší hity. Zazní
klasiky od oldies, funky, soul až k house.
12. 3. 2016, 21.00: PURE DRUM & BASS HAPPENING – zahrají: Fallen Gemini [DnBPortal]
16. 3. 2016, 20.00: Laura a její tygři: Generálka
ke 30. výročí kapely – Přijďte se podívat na legendu české rockové scény a oslavit to s nimi!
18. 3. 2016, 20.00: Metallica revival (křest
desky) – Zveme všechny nadšence tvrdé rockové muziky. Kapela u nás chystá křest desky,
takže o to větší důvod přijít.
19. 3. 2016, 20.00: Blue Mood – Blue Mood
vám naservírují pecky od blues až po rock
24. 3. 2016, 20.00: e other.s – Pražští the
other.s hrají covery s anglickými texty. Do repertoáru patří písničky od U2, Smokie, Greenday,
Oasis, OneRepublic, Embrace a další.
31. 3. 2016, 20.00: Country čtvrtek ve Zkušebnách Praha – Vždy ve čtvrtý čtvrtek v měsíci
nás čeká příjemné posezení u country kytar.
Každou středu se můžete těšit na karaoke večer! Přijďte si zazpívat, zatančit nebo si dát drink
CUBA LIBRE 1+1 zdarma! Start v 17.00.

COUNTRY ŽIVĚ VE STODOLE!
Každý čtvrtek od 19.30.
VSTUP ZDARMA!
Restaurace Stodola House.
Kupeckého 832. U metra Háje.
Rezervace tel.: 272 916 907

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11
NOVÁ otevírací doba: po a čt 14.00–19.00

program
Téma: Uprchlíci
ČTVRTKY: XBOX dny
1.3. – Výzdoba klubu dle tématu
8.3. – Film k preventivnímu tématu Uprchlíci
16.3. – Tematické křížovky
21.3. – Velikonoční workshop
23.3. – Noc na klubu

VÝSTAVA NA RADNICI

Zrcadlo barev
Renata Jelenová
2. 3. – 31. 3. 2016
Budova radnice ÚMČ Praha 11
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.
Pá 8.00 – 14.00 hod.
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Aktuálně

PLAVCI
Honza Vančura a Irena Budweiserová
čtvrtek 10. 3. 2016 od 20.00

Zveme vás na koncert legendární nově
sestavené kapely! Plavci vystoupí spo-

lu s Irenou Budweiserovou.
Současná sestava PLAVCŮ:
Jan Vančura – kytara, zpěv; Mário Biháry – akordeon, piano, zpěv; Lukáš
Pelc – kontrabas, zpěv; Jakub Racek
– kytara, zpěv. Host: Irena Budweiserová. Na programu jsou nejen Plavecko Rangerské hity (500 mil, Smutný
psaní a řada dalších). Doplňují je úplné novinky z oblasti country, folku, gospelu a spirituálů, ale také se vzpomene na kamarády – K. Zicha či A.
Hájka a M. Du<a. Vstupné na koncert
je 180/150 Kč.

LAKE MALAWI
čtvrtek 24. 3. 2016 od 20.00
Koncert nově zformované kapely v čele
s Albertem Černým, kterého znáte jako
frontmana bývalé populární třinecké kapely Charlie Straight.
Členové kapely: Albert Černý, Patrick
Karpentski, Pavel Pilch, Jeroným Šubrt.
Lake Malawi je česká anglicky zpívající
kapela s velkým mezinárodním potenciálem, která navazuje na úspěchy rozpadlých Charlie Straight. „S novou kapelou
jsem dostal znovu chuť hrát. Mám pocit,
že jsem se vrátil domů, k sobě,“ uvádí
zpěvák Albert Černý a zve na březnový
koncert do KC Zahrada. Přijďte si naži-

vo poslechnout skladby z jejich debutového alba We Are Making Love Again či
známý hit Aubrey! Vstupné na koncert
je 250 Kč. Koncert je k stání.
Vstupenky lze zakoupit/rezervovat v KC
Zahrada – tel. 271 910 246, na Chodovské tvrzi – tel. 267 914 831 či online na www.webticket.cz/program/kcz.

Yvetta Simonová
úterý 29. 3. od 14.30
Koncert stálice české populární hudby, která před publikem vystupuje již

více než půl století! Koncert je určen
všem věkovým kategoriím. Vstupné
50 Kč.

Smart Art
Výstava netradičních obrázků, které
obletěly svět
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Půjčený obraz
Až do konce března můžete v KC Zahrada zhlédnout výstavu mladého
umělce Kristiána Mensy. Autor je mladý talentovaný kreslíř, který navštěvuje od útlého věku ZUŠ Jana Růžičky,
obor hudební, dramatický a výtvarný.
Tento mladý umělec vás společně s KC
Zahrada co nejsrdečněji zve na výstavu Smart Art, svých netradičních
a opravdu velmi kreativních obrázků,
které nedávno obletěly svět.
Info: www.mrkriss.com

V březnu se ve foyer opatovské
knihovny představí nakladatelství
Bylo Nebylo (editorka Anna
Pleštilová), Ateliér NaPOLI (Alžběta
Zemanová a Martina Kupsová)
a pohraniční Uutěrky (Martin a Pavla
Krkoškovi).
od 1. 3. do 2. 4.
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

PARALELNÍ PÉČE O ZDRAVÍ
ve spolupráci s Městskou knihovnou
Opatov pořádá besedu s MUDr. Karlem
Erbenem „Zdraví od základu“
Program:
• Představení knihy Homocystein,
civilizační choroby a biochemické
zdraví
• Prezentace a diskuze na téma
„Zdraví od základu“
MUDr. Karel Erben byl hostem
v pořadech Jaroslava Duška a Daniely
Drtinové. Je častým hostem
v internetové TV Cesty k sobě. Máte
jedinečnou šanci se pana doktora ptát
osobně! Vstupné zdarma
Úterý 15. března 2016, 17.00–19.00
MK Opatov, Opatovská 14
Rezervace na tel.: 773 227 801
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 březen
12. 3., 9.00–12.00: Otevřená herna stolního tenisu pro veřejnost. Pro
děti od 6 let, mládež a dospělé. DDM
JM, Šalounova.
12. 3., 10.00–16.00: Tvořivá dílna –
Velikonoční pletení z pedigu. Výtvarně rukodělný workshop. Pro děti od 9
let i dospělé. DDM JM, Šalounova.
13. 3., 9.00–17.00: Kurz animace.
Workshop pro všechny milovníky animovaného ﬁlmu. Pro děti od 7 let a
mládež. DDM JM, Šalounova.
19. 3., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním tenisu – rodinné dvojice. Pro děti
ve věku od 6 do 12 let a rodinné příslušníky. DDM JM, Šalounova.
19. 3., 11.00–14.00: Turnaj ve stolním tenisu – rodinné dvojice. Pro
děti a mládež ve věku od 13 do 18
let a rodinné příslušníky. DDM JM,
Šalounova.
19. 3., 14.00–17.00: Čekání na zajíčka. Odpolední výtvarná dílna a divadelní představení Pohádka. DDM JM,
Květnového vítězství.
19. 3., 09.00–13.00: Tvořivá dílna –
Keramický šperk v kůži II. Rukodělný
workshop. Pro děti od 11 let, mládež
a dospělé. DDM JM, Šalounova.
19. 3., 13.30.00–17.00: Tvořivá dílna – Sypaný smalt II. Výtvarně rukodělný workshop. Pro děti od
11 let, mládež a dospělé. DDM JM,
Šalounova.
20. 3., 10.00–17.30: Výprava za poznáním – Zoo Praha. Pro děti ve věku
od 6 do 14 let. Zoo Praha.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu
programu. Info na www.ddmjm.cz

Aktuálně

jubilea na Chodovské tvrzi

105. výročí narozenin
paní RNDr. Marie
Fejfarové.

102. narozeniny oslavila Zlatá svatba manželů
paní Marie Jandová z DS Miluše a Jana
Donovalská.
Kuncových.

100. výročí narození
pana Františka Ježka.

Šachové klání
O Chodovskou věž

Pozvánky do Chodovské tvrze

Ve čtvrtek sedmnáctého v sedmnáct!
PhDr. Jiřího Bartoně znají čtenáři a zejména účastníci jeho přednášek a besed
jako erudovaného regionálního historika, mj. jako autora publikací Chodovská
tvrz a Jihoměstský uličník (spolu s manželkou Martou), v němž jsou popsána
veřejná prostranství v Praze 11.
V právě probíhajícím cyklu podvečerních
přednášek na Chodovské tvrzi se Jiří

Bartoň představuje jako fotograf a poučený pozorovatel architektury a života v jiných lokalitách – předává zajímavé
postřehy ze svých zahraničních cest, zatím do Istanbulu a Londýna. Tentokrát
půjde o návštěvu tuzemské aglomerace. Další ze zastavení PhDr. Jiřího Bartoně je připraveno na čtvrtek 17. března
v 17 hodin a bude věnováno Brnu: Zvídaví Pražané zírají v Brně.

Nejen KOČKA ZE ZÁBĚHLIC
To je Věra Nerušilová, zpěvačka s nejhlubším kontraaltem
a všem dobře známá interpretka šansonů a písní židovských, bluesových aj. Ve čtvrtek 3. 3. vystoupí na tvrzi
v 16 hodin za doprovodu výborného klavíristy Václava
Tobrmana.

Jaro přinese do Chodovské tvrze Nejenblues Duo
Jak hravě překonat jarní únavu? Zkuste
přijmout naši nabídku na čtvrtek 24. 3.
v 19 hodin na jeden z prvních jarních
večerů. Nechte se inspirovat svěžími
rytmy a melodiemi dua Jiří Šlupka Svěrák (klavír, zpěv) – Jaromír Hůla (foukací harmonika). Oba jsou mistry v oblasti
blues, ale jak vyplývá z názvu seskupení,
jsou doma i v jiných žánrech.

Barevné pastely
Od 9. března do 2. dubna 2016 bude
v Malé galerii Chodovské tvrze vystavovat pastely Klára Koldová, která se této
technice věnuje již řadu let.
Kromě pastelů krajin se autorka věnuje
ilustracím a tvorbě pro děti.

V Základní a mateřské škole Chodov se
na začátku února odehrál v komorním
počtu 9 hráčů přátelský šachový turnaj
s názvem O Chodovskou věž. Děti se
pustili do lítých bojů. Hrálo se s hodinami a každá partie byla dohrána načas. Při
šachovém turnaji nebyla nouze o humor.
To když se někteří z šachových bojovníků spíš než o mat soupeři snažili o vzetí všech, někdy i svých vlastních, ﬁgurek.
Jiné hráče zas partie bavily natolik, že
by nejradši honili soupeřova krále po šachovnici pořád. Po skončení turnaje měli
všichni účastníci možnost zahrát si simultánku s rozhodčím Pavlem Šedým a poté
bylo hráčům představeno i několik dalších
variací na šachy, do kterých se následně
s chutí na závěr všichni hráči pustili. Nejoblíbenější se stala variace šachů pro
čtyři hráče na dvou spojených deskách.
Všem zúčastněným patří velká gratulace.
daf
Zveme vás na

MORAVSKÉ PAŠIJE

Klubové kino na Chodovské tvrzi
Už ve čtvrtek 10. března v 19 hodin se
můžete vydat na první z celovečerních
ﬁlmů, které pro návštěvníky Chodovské tvrze vybíráme ve spolupráci s Ná-

100. let se dožívá paní
Blažena Wiedeová.

rodním ﬁlmovým archivem. Jako první
v řadě připomeneme oslnivý ﬁlmový debut režiséra Miloše Formana a kameramana Miroslava Ondříčka „Konkurs“.

do Komunitního centra Matky Terezy
Přijďte ve čtvrtek 10. března v 19.00
do Komunitního centra Matky Terezy a poodhalte tajemství Velikonoc.
Vstupné dobrovolné. Neodmyslitelně
patří k velikonočnímu času. V kostelích
(jsou čtené nebo zpívané na Květnou
neděli a Velký pátek). Přitom pašije –
příběh o utrpení a smrti Ježíše Krista –
mají velkou a bohatou historii. V každé
obci se před Velikonoci pašije hrály, zpívaly, ztvárňovaly. V historii nacházíme
krásná hudební díla a divadelní představení, jež se věnují tomuto tématu
(J. S. Bach, B. Martinů…). Víťa Marčík
přichází s pašijemi, které ztvárnil svým
osobitým způsobem – lidovou formou,
jako vypravěč a loutkář. Vážné téma
hraje komediant, který u všeho byl, vše
viděl a díky jeho vyprávění bude i divák
vtažen do tohoto příběhu. Scénu tvoří
stará rozbitá Boží muka.

23

24

Život na Jižním Městě

Vzdalující se roky s šestkou na konci

Jízdné v místní dopravě
V březnu 1986 měla za sebou nová pražská stanice č. 4 v Jižním Městě I první
čtvrtletí své existence. Sedm příslušníků prvního hasičského družstva, směna
B, oﬁciálně vstoupilo na stanici pod velením Jana Havrdy 21. ledna. Následující
den nastoupila směna C, jejímž velitelem

Na jaře 2006 v některých domech měnili
výtahy.

byl Miroslav Zehler. Dne 23. ledna pracovala směna A, které velel Zdeněk Žďárský. Již den poté „zazněl trubky hlas,“
jak se praví v jedné starobylé hasičské
deklamovánce. Službu konající směna
B provedla 24. ledna 1986 první zásah

jednotky. Od 18.20 hodin likvidovali požár sklepa v Bojanovické ulici číslo 11.
Kolem devatenácté hodiny byli hotovi,
aby… od 19.52 až do víc než třiadvacáté hodiny zdolávali požár objektu TESCO
ve Stýblově ulici.
Říkali jim tehdy vlastně požárníci, ale cti
jim to nijak neubírá. K 1. červenci vstoupil
v platnost nový zákon o požární ochraně,
v jehož důsledku došlo kromě jiného k celopražské reorganizaci a ke vzniku pražského Sboru požární ochrany. Od 1. března 1991 konečně máme Hasičský sbor
hl. m. Prahy.
V roce 1996 Rada městské části Praha
11 projednala 16. července pojmenování dosud anonymní komunikace v Hájích
od křižovatky ulic Otická a Exnárova směrem k rybníku Vrah. Navrhla název Ke Cvičišti, protože komunikace směřovala –
a dodnes směřuje – ke cvičišti psů.
Lid pražský zajímaly v roce 1996 i ceny
maximálního jízdného v městské hromadné dopravě. Platily na území hlavního města Prahy od 1. ledna, schválila je
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy. Cena jízdenky pro jednotlivou jízdu činila již celých 6 Kč. Samozřejmě jen pro
cestující, kteří neměli právo na bezplat-

Dnes má o deset roků víc… Fota: Jiří Bartoň.

nou přepravu nebo slevu. Pro děti od 6
do 15 let věku a pro osoby důchodového věku s trvalým pobytem na území
hlavního města pak byla cena nastavena
na 3 Kč. Časová jízdenka jednodenní stála cestující, kteří neměli právo na bezplatnou přepravu nebo slevu, 50 a měsíční
320 korun.
Jihoměstský Regionální klub, odnož šířeji působící Společnosti přátel historické vlastivědy, konal v roce 1996 v Chodovské tvrzi další pravidelná setkání pro
všechny přátele historie. V rámci setkání
pak přednášky s historicko-vlastivědným
zaměřením. Kronikář s klubem uspořádali
v tvrzi v únoru a začátkem března výstavu Praha 11 na mapových zobrazeních
a leteckých fotograﬁích. Využili k ní vedle
jiného zápůjčku starých map z antikvariátu Tichý.
Jiří Bartoň

Volejbalová škola Praha – projekt,
který pomáhá vychovávat slušné lidi
Nedávno jsem se v jedné internetové diskuzi dočetl o bouři ve sklenici vody, kterou prý na Praze 11 vyvolávají informace
o údajných machinacích pana Farmačky –
hnacího motoru a zakladatele Volejbalové školy Praha s ﬁnančními prostředky,
které pocházejí údajně i od Národní protidrogové centrály Policie České republiky.
I přes despekt, který vůči těmto komunikačním nástrojům exhibice nízkých lidských pudů a charakterů chovám, to bylo
impulsem pro mé rozhodnutí napsat právě do média radnice Prahy 11 Klíče a otevřeně vysvětlit podstatu záštity našeho
policejního útvaru vůči Volejbalové škole
Praha, která se datuje již od roku 2003.
Tato záštita je naplňována především
mediální podporou aktivit Volejbalové
školy Praha, které tvoří z našeho pohledu, potvrzeného dlouhodobou zkušeností, dostupnou, komplexní a efektivní prevenci před sociálně nežádoucími jevy,
které jsou všudypřítomné a ve vrstevnických skupinách dnešních dětí a dospívajících spíše normou než výjimkou. Nesmír-

ně vzácné a sympatické pravidlo členství,
které nestaví ani na sportovním talentu,
ani na sociálním či ekonomickém statusu rodičů a zároveň důsledně vyžaduje
dodržování nastavených pravidel chování, dělá z tohoto projektu unikátní nízkoprahovou formu preventivního působení.
Smysluplné trávení volného času, které systémově posiluje rozvoj žádoucích
a zdravých sociálních dovedností a vazeb je to nejcennější, co lze dětem mimo
lásku primární rodiny a vzdělání dát a alespoň trochu přispět k jejich ochraně před
nástrahami moderního světa. Produktem Volejbalové školy Praha jsou v drtivé většině vzdělaní a slušní lidé, mnozí již
jako absolventi prestižních vysokých škol
ve významných profesních pozicích. Aktivity navíc podporují celostní psychomotorický rozvoj přiměřeně k věku dětí a nedílnou součástí zájmu trenérů je i zájem
o školní prospěch a chování. Proti teoretizování a akademickým debatám o účinných formách primární prevence v tomto
případě stojí dlouhodobý, veřejnými zdro-

ji opomíjený projekt, který na osobních
a profesních osudech svých odchovanců
demonstruje význam tohoto typu investice do volného času a výchovy dětí.
Pan Farmačka se svými spolupracovníky
s buldočí vytrvalostí, bez jakékoliv systémové podpory, vede již několik generací dětí k zdravému životnímu stylu a významně spolupůsobí při formování jejich
postojů, vědomí osobní odpovědnosti
a slušného chování. Nerozpakuje se otevřeně poukázat na špatnosti ve svém
okolí a pojmenovávat lumpárny veřejného života – a to se zřejmě neodpouští.
Bez jakýchkoliv pochybností a s hrdostí můžu konstatovat, že naše jednotka
se aktivně hlásí k záštitě ﬁlozoﬁe práce
s dětmi reprezentované projektem Volejbalová škola Praha a žádné ﬁnanční prostředky nikdy Volejbalové škole Praha
neposkytla.
plk. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel Národní protidrogové centrály
služby kriminální policie a vyšetřování
Policie České republiky

Sport

Tanečníci z AT Domina mají
na krku olympijské medaile
„Když jsme se v AT studiu Domino dozvěděli, že náš Klub byl nominován, aby reprezentoval hlavní město Praha na Hrách
VII. zimní olympiády dětí a mládeže, neváhali jsme ani vteřinu. Naši tanečníci se
sice pyšní medailemi a úspěchy ze soutěží
mistrovství Evropy a světa, ale prokázat
sportovního ducha a taneční um na akci
takového významu, jako je olympiáda, to
pro nás byla výzva. Přihlášeni jsme byli
do tří kategorií sportovně společenské
disciplíny s názvem disco dance, kategorie sól, duet a malých skupin”, říká Iva Bičišťová, hlavní trenérka a předsedkyně tanečního klubu AT studio Domino.
Disco dance je oﬁciální soutěžní kategorie Czech Dance Organization, která ba-

lancuje na hraně umění a sportu. V disco
tanci jde o rychlost, ﬂexibilitu, koordinaci
ve spolupráci s elegancí a taneční technikou. Tanečníci tančí v každém kole 2x
jednu minutu a v tomto krátkém časovém intervalu musí předvést odborné
porotě takový výkon, aby její členy zaujali a postoupili do dalšího kola. Lucie
Hofmanová a Karolína Kněžourová získaly v kategorii duet zlato, Natálie Šlingrová a Jakub Hrubý stříbrnou medaili. Malá
skupina ve složení Hofmanová, Hrubý,
Kněžourová, Procházková, Šlingrová, Vobecká a Vosečková přivezla do Prahy stříbro. Veronika Vobecká obsadila 3. místo
v sólech. Celkem děti získaly pro Prahu 20
bodů a kraji Praha tím výrazně pomohly
obsadit v celkovém pořadí 2. příčku.

Zážitkem byl závěrečný ceremoniál, kde
spolu s tanečníky z ostatních krajů zatančily společnou choreograﬁi. Odměnou medailistům bylo slavnostní ocenění v Brožíkově síni Staroměstské radnice
radním hl. města Prahy. Děti byly také
pozvány jako hosté do Snídaně s Novou,
kde zatančily vítězné choreograﬁe.
„Účast na olympiádě pro nás byla novinkou. Děti musely zvládnout pocity nervozity, které na ně po slavnostním zahájení padly. Jistě o to víc, že soutěžily
přímo v Olympijském domě – Chomutovském divadle. Postupová kola a ﬁnále zvládly děti na jedničku. Medailí z národních i mezinárodních soutěží má tato
talentovaná sedmička doma mnoho, ale
ty olympijské budou mít mezi nimi jedno z nejčestnějších míst,” dodává Iva
Bičišťová.
Tanečníci trénují v klubu AT studio Domino pod vedením úspěšné trenérky Veroniky Bogdaničové. A jí a jejím svěřencům
patří dík a velká gratulace za reprezentaci klubu a Prahy.
red

Kop Cup 2016 má své vítěze
Konec ledna patřil 7. ročníku Kop Cupu,
fotbalovému turnaji 1. stupně ZŠ z Jižního Města. Během dvou dnů si zahrálo v prostorách ZŠ Květnového vítězství
1554 a sportovní haly Jižního Města 282
dětí z 8 místních základních škol. Turnaj
organizuje DDM JM ve spolupráci s FC
Háje JM, ZŠ Květnového vítězství 1554,
Pražským fotbalovým svazem a MČ Praha 11. V pondělí nastoupily první, druhé
a třetí třídy. Prvňáčci a třeťáci odehráli své zápasy v hale, druháci již tradičně
v tělocvičnách. Pro mladší děti šlo kolikrát o první turnaj, starší a zkušenější třeťáci už mezi sebou sváděli těžké, avšak

v duchu fair play, souboje o vítězný pohár.
Padalo mnoho gólů, k vidění byla radost,
smutek, nadšení, zápal. Za přítomnosti
starosty MČ Jiřího Štylera byly předány
všem dětem odměny v podobě památečních medailí, fotbalových kartiček a upomínkových předmětů od Pražského fotbalového svazu. Vítěz každého ročníku si
do školy odnesl pohár. V každém ročníku
byly vyhlášeny také ceny rozhodčích pro
tři hráče. V úterý turnaj pokračoval zápasy čtvrtých tříd, které hrály v tělocvičnách a páťáků v hale, kde byly k vidění
zajímavé zápasy, v nichž rozhodoval každý gól. Nakonec se radovala Mendelka

rý doa Donovalská. V úterý
en býrazil na předávání cen
om
máš
š
valý ligový fotbalista Tom
Tomáš
Pešír, který si vysloužilil mohutný potlesk od dětí při zmínce o hráčích
a spoluhráčích, s kterými hrál a proti kterým nastoupil. Mezi ně patří např. Franck
Ribéry, Iker Casillas či Petr Čech.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto turnaje, hráčům i učitelům
za skvělou prezentaci škol a fanouškům
za podporu dětí. Foto a video naleznete
na stránkách www.ddmjm.cz.
Eva Mašková – DDM JM,
Otmar Mansour – FC Háje JM
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MŠ Markušova, Dubnova – cesta k ekoškole
Naše mateřská škola má dvě budovy,
které jsou od sebe vzdáleny 500 m, s celkovou kapacitou 8 tříd pro 224 dětí. Již
mnoho let pracujeme podle vlastního
školního vzdělávacího programu, který
nese název „Příroda je vychovatelkou života“. Snažíme se o to, abychom u dětí
probouzeli lásku k přírodě jako celku, vedli je k vytváření postojů k ochraně životního prostředí.
Rekonstrukcí zahrad mateřské školy se
nám podařilo vytvořit pro děti místo pro

zkoumání a objevování tajemství přírody.
Zbudovali jsme přírodní stanoviště, zahájili jsme pěstování zeleniny nejprve v BIG
BAGU, nyní již máme nové truhlíkové záhonky. Kompostujeme bioodpad. V roce
2014 jsme získali titul „Miss kompost“
a stali se partnerem projektu „Kompostuj.cz“ (viz: www.kompostuj.cz). Péče
o živáčky přináší dětem zábavu i poučení.
Adoptovali jsme v Toulcově dvoře kachnu
Elišku. V králíkárně a ve výběhu na louce
chováme v teplých měsících králíka Čumáčka. V zahradě máme skrýše pro drobné živočichy a hmyz. V červnu 2014 jsme
pro veřejnost společně uspořádali akci
„Den otevřených zahrad“. O rok později získaly naše zahrady od vzdělávací instituce VERONICA certiﬁkát „PŘÍRODNÍ
ZAHRADA“.
Každoročně v dubnu pořádáme oslavy
Dne Země, letošní budou již sedmnácté
a nesou název: „Zachraňme jídlo!“ Spolupracujeme se subjekty zaměřenými
na environmentální vzdělávání a ekologii. Snažíme se o snížení množství odpadu v mateřské škole. Ve spolupráci

s rodinami našich dětí sbíráme a třídíme
plasty, papír, hliník, použitý rostlinný olej
a bioodpad.
Od roku 2013 jsme zapojeni do programu EKOŠKOLA, který v ČR koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Nejprve
jsme v roce 2013–2014 s ostatními pilotními MŠ testovali metodiku EKOŠKOLA pro MŠ. www.ekoskola.cz Od září
roku 2015 již mají všechny mateřské školy v ČR možnost zapojit se do programu
EKOŠKOLA pro MŠ a usilovat o naplnění
sedmi kroků k získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA.
Díky naší trpělivé práci a dlouhodobému
snažení v oblasti ochrany přírody a ekologie jsme již v prosinci 2015 prošli jako první mateřská škola v Čechách auditem pro
získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně
podílejí na naplňování všech sedmi kroků
EKOŠKOLY i všem těm, kteří nám na naší
cestě k dosažení titulu drží palce. Podívejte se na www.msmarkusova.cz.
K. Benediktová, MŠ Markušova

Projekt Obědy pro děti není jen o jídle, ale o lidskosti
V letošním školním roce
díky projektu Obědy pro
děti obecně prospěšné
společnosti Women for
Women obědvá přes
2100 dětí po celé České republice. Dětí, jejichž
rodiče si nemohou dovolit
zaplatit jim obědy ve školních
jídelnách. Do projektu se zapojily také jihoměstské základní školy. Jednou z nich
je ZŠ Květnového vítězství 1554, která
se do projektu zapojila již potřetí.

Již přes
tí
2 tisíce dě
y
obědvá dík
projektu
zdarma

„Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních

škol na základě darovací smlouvy. Obědy
se dostanou opravdu přímo k nim a pomoc se nedá jakkoli zneužít,“ říká Pavel
Kopečný, ředitel školy. Že jsou výsledky vidět, může potvrdit také Veronika
Nagrantová, vedoucí školní jídelny při ZŠ
Květňák. „Je moc hezké vidět na dětech,
které začaly docházet do školní jídelny
v rámci projetu, jak se po krátkém ostychu začnou radovat a je pro ně snadnější
zapojit se do kolektivu svých spolužáků
a tím pozvednout své sebevědomí. Dětem to dá větší sebedůvěru, jsou spokojené a hlavně najedené. Nesnadným úkolem pro nás je jen vytipovat potřebného
človíčka, ale i to se nám daří a rozhod-

ně nám stojí za to v tom pokračovat,“
dodává. Jedna perlička závěrem pro vás
čtenáře: Škola poskytla prostory své jídelny pro natočení videoklipu písně „Pár
malých zázraků – Obědy pro děti 2015“,
který je k zhlédnutí na YouTube. Pokud
chce někdo pomoci a zapojit se, společnost má zřízen transparentní účet, jehož
číslo i další informace najdete na http://
www.obedyprodeti.cz/. WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., pomáhá ženám i mužům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, již nedokáží vlastními silami řešit. Zajímavosti a informaci najdete na
www.women-for-women.cz.
daf

Děti z mateřinky pod drobnohledem Katedry antropologie
Zdravý životní styl, pestrá strava a dostatek pohybu jsou v dnešní době aktuálními tématy. Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy, Katedra antropologie
a genetiky člověka, přichází s celostátním projektem, do kterého se postupně
zapojují mateřské školy v Čechách. Jednou z nich je Mateřská škola Anny Drabíkové u nás na Jižním Městě. „Když přišla
nabídka zapojit se do projektu celostátní
studie na téma prevence nadváhy, obezity a špatného držení těla u dětí, neváhali

jsme ani minutu,“ říká Jitka Schulzová, ředitelka školy. Odborníci z Fakulty tělesné
výchovy a sportu sledují fyziologický růst
a fyzické aktivity dětí, v praxi to tedy znamená, jak jsou děti pohybově zdatné, ale
i jaké mají držení těla. „Celý projekt probíhá se souhlasem rodičů. Všechna měření i sledování probíhají v naší školce při
denních aktivitách, formou hry, takže děti
baví,“ dodává.
Součástí studie je i zmapování růstu hla-

vičky dítěte a obličejových struktur, které
je prováděno měřením příslušných parametrů dotykovým měřidlem a současně
novou metodou – skenováním obličeje. „Je to velmi podobné fotografování,
výsledkem jsou totiž trojrozměrné fotograﬁe. Projekt by měl přispět k objasnění aktuálních trendů fyziologického růstu
u současné populace českých dětí a faktorů, které ho ovlivňují,“ dodává Jitka
Schulzová.
daf

Aktuálně

Bezplatnou pomoc nabízí Bílý kruh bezpečí
Lidé, kteří se stali obětí trestného činu,
mohou získat podporu a radu na bezplatné telefonní Lince pomoci obětem
trestných činů a domácího násilí. Na čísle
116 006 jim odborní konzultanti poskytují pomoc po 24 hodin denně.
„Obětem trestných činů a domácího násilí nabízí pomoc bezplatná telefonní
linka 116 006“
Linka je diskrétní, poradcům se u přijatých
hovorů nezobrazují telefonní čísla a volající nemusí uvést žádné identiﬁkační úda-

je. Nezáleží také na tom, zda trestný čin
oznámil Policii ČR. Volat mohou ti, kdo se
cítí být obětí trestného činu, a také jejich
blízcí, pozůstalí po obětech nebo osoby
ohrožené domácím násilím. Konzultanti
Linky jim poskytnou okamžitou psychologickou pomoc či právní informace. Porozumění, rady a důvěry se dostane také
lidem, kteří se důvodně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu, a svou situaci potřebují konzultovat. Na Linku
116 006 se mohou obrátit také svědci

trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni,
potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně. Provozovatelem Linky pomoci obětem
trestných činů a domácího násilí 116 006
je Bílý kruh bezpečí. Vznik a provoz této
služby je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován
z Norských fondů.
www.linka-pomoci.cz

Fantom dětských autosedaček
Policistům z 8. oddělení obecné kriminality, kteří mají na starosti zejména problematiku automobilové kriminality, se
v nedávných dnech podařilo zadržet pachatele, který za sebou během svého
posledního působení na svobodě zanechal téměř půlmilionovou škodu. Konkrétně si na své konto tento pachatel
připsal 39 vykradených vozidel, z nichž
odcizil 55 dětských autosedaček. Tajemný fantom, který řádil v Praze 4, 10, ale
též i v ulicích Jižního Města, se specia-

lizoval převážně na zmíněné dětské autosedačky, ale nepohrdl též dětskými
batůžky, dětskou postýlkou, navigací či
třeba basou piv. U osobních vozidel, která ho zaujala, jednoduše rozbil okno a
vykradl ho. Jako i v obdobných případech
automobilové majetkové kriminality a v
případech krádeží věcí z vozidel obecně,
končila řada odcizených věcí za zlomek
ceny v bazarech.
Zdroj: Policie ČR, leden 2016 + Odbor
krizového řízení MČ Praha 11

http://www.policie.cz/clanek/kradeze-detskych-autosedacek.aspx

Názory zastupitelů

Podivně transparentní prodej bytů MČ Prahy 11!!!
Miliony korun za provize z prodeje obecních bytů Prahy 11 míří na účty soukromé realitní kanceláře. Na standardních
provizích by nebylo nic divného, kdyby
ale realitní kancelář Gavlas nezískala lukrativní zakázku bez otevřeného výběrového řízení. „Na účtech ﬁrmy již za provize z prodeje 18 bytů přistálo zhruba 1,5
milionu korun – vše jen pouhým rozhodnutím městské rady bez výběrového řízení. Hnutí pro Prahu 11, které ovládá
radnici, však chystá další monstrózní prodej 195 nových bytů „Zahrady Opatov“,
na nichž za provize může realitní ﬁrma
vydělat až 15 milionů korun,“ upozorňuje

na nestandardní jednání radnice opoziční
zastupitel Petr Sýkora z hnutí Jižní Město – Náš Domov.
Podle vyjádření místostarosty Ladislava Kose na facebookových stránkách
Jižní Město – Náš Domov realitní kancelář vybrala radnice na základě pozitivních zkušeností nedaleké Prahy 10.
„Proti prodeji bytů formou elektronické
aukce nemáme námitek, nicméně neslýchaná je vedle způsobu výběru také skutečnost, že stotisícová záloha na účast
v aukci neputuje do notářské či advokátní úschovy, anebo na účet městské

části, ale přímo na účet realitní kanceláře,“ varuje před riziky Petr Sýkora. Výběr
realitní kanceláře podle něj zavání klientelismem. „Na mé na zastupitelstvu
vznesené dotazy na starostu Štylera
a jeho zástupce Kose, zda zástupce realitní kanceláře osobně znají, mi nebyla
podána uspokojující odpověď,“ dodává
zastupitel, který bude iniciovat projednání způsobu výběru realitky u kontrolního výboru a případně i orgánů činných
v trestním řízení.
Pro více informací kontaktujte
Petra Sýkoru, tel: 722 927 345
V Praze dne 5. 1. 2016, JM-ND

Při prodeji bytů postupujeme transparentně
Přestože je článek v mnoha ohledech nepravdivý a zavádějící a je namířen proti
mé osobě a Hnutí pro Prahu 11, souhlasil jsem s jeho zveřejněním. Článek ale
nelze ponechat bez komentáře:
Mohu p. Sýkoru i čtenáře ujistit, že
všechny postupy kolem e-aukce proběhly transparentním a regulérním způsobem a že pana Gavlase jsem viděl
pouze dvakrát v životě – na Radě MČ
a na Zastupitelstvu MČ. Záloha se obvykle skládá RK, ﬁrma, která bude Za-

hrady Opatov prodávat, není dosud
vybrána. Protože e-aukci nemá navíc
žádný radní za HPP 11 ani já osobně
ve své gesci, doporučuji p. Sýkorovi,
aby se se svými připomínkami a dotazy příště obracel přímo na radního pro
majetek Ing. Balíka (ANO) a vedoucího majetkoprávního odboru ÚMČ P11
Ing. Bílka (ANO). Ti mu poskytnou detailní informace na dané téma.
Autor článku p. Sýkora je členem strany
bývalého starosty Mlejnského (Jižní Měs-

to – náš domov), je s ním těsně spjat
a požíval za jeho starostování mnoha
výhod – např. získal byt z veřejného zájmu, u kterého mu byl navíc nestandardně prodloužen nájem na dobu neurčitou.
P. Sýkora a Mlejnského strana JMND usiluje o návrat starých pořádků. Není proto divu, že HPP 11 je jeho hlavním a jediným cílem, protože tomuto návratu
důsledně brání.
Ing. Ladislav Kos (HPP 11),
zástupce starosty MČ P11
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Inzerce

BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4,
do 3mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku,
Milíčovského nebo Krčského lesa, i před
privatizací. Platba v hotovosti, dluhy
a exekuce nevadí. Tel.:777 211 671
• MÁM ZÁJEM O KOUPI DOMU, POZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv
v Praze 11 a v okolí do 10km od metra
C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha
možná ihned. Tel.: 777 889 409
• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum
Jižní Město hledá pro své klienty byty
k prodeji a výměně v Praze 11 a okolí.
Využijte našich dlouhodobých zkušeností
a možností. Jsme ryze česká realitní kancelář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců,
zavedený realitní i právní servis. Nabízíme
i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra
Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741,
www.hlousekreality.cz
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM
jako doma! Prodáme, pronajmeme, vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi
ZDARMA poradit do našich kanceláří:
Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12
na tel. 607 00 11 88, na e-mailu: info@
jihomestskereality.cz
• Sháním s dcerou byt na JM. Prodala
jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo.
Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání.
Tel: 704 167 388.
• Právník koupí dva byty v Praze na investici, a to menší byt 1-2+1 a větší byt
3-4+1. Platím hotově, zaplatím privatiaci nebo uhradím Vaše dluhy či exekuce.
Na vystěhování nespěchám, mohu Vám
zajistit nové bydlení nebo Vás nechám
v bytě dožít. Tel: 608 661 664
• Hledáme pronájem bytu o velikosti
Gars. až 2+1 do 12.000,- včetně poplatků nebo 3+kk až 4+1 do 15.000,- včetně
poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte
nebo pište prosím na tel.: 603257202.
• Pronajmu dlouhodobě garsonieru Praha - Jižní Město - Háje, zateplená budova, nová okna (jih), samostatný kuchyňský
kout s oknem. Tel.: 271 733 401 (večer).

• Hledám byt 2+kk. Pro vážnou klientku
s hotovostí intenzivně hledám ke koupi
byt 2+kk nebo 2+kk/L na Jižním Městě.
Může být i družstevní. Ing. Hloušek, tel.
732 237 741
• Hledám ke koupi byt 3 + kk a větší
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.:
721 606 214

• PRODÁVÁTE BYT NEBO NEMOVITOST? Společná právní a realitní kancelář
Vám nabízí komplexní zajištění prodeje
Vaší nemovitosti. Vyřešíme veškeré právní
vady včetně oddlužení nebo vyplacení exekucí. Zajistíme odkoupení Vaší nemovitosti
za nejvyšší cenu na trhu. K CONSULTING
Tel: 608 661 665

• Poptávám byt pro rodinu s jedním dítětem, ihned možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky nebo i více. 2+1
- 3+1 do 15 tis vč. Pop. Výhodou lodžie
nebo balkon. 603 789 381

• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská
(sídlem u metra Háje). Spory, vymáhání
pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo rodinné, občanské, obchodní, pracovní. Právní služby pro bytová družstva
a SVJ včetně převodů bytů do os.vlastnictví, likvidace, insolvenční řízení, osobní
bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.
603823260, email: oﬃce@grivalska.cz,
www.grivalska.cz

• Nekuřácký pár hledá tímto pronájem
menšího čistého bytu u MHD, pouze
Praha. Nejlépe gars až 2+1. Nastěhování
po dohodě. Za případnou nabídku děkuji.
605 845 088

• Půjčky na ruku od 2.000 Kč. Pro občany ČR od 18.let. Vezmi OP a mobil. I pro
klienty v insolvenci i v exekuci. Po-Pá
9-17. Háje, Tatarkova 6 (zadní vchod). Tel.:
777 367 244

• Koupím menší byt na Jižním Městě
o velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní
nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím
na tel.: 723 410 514

KULTURA
• COUNTRY ŽIVĚ VE STODOLE! Každý
čtvrtek od 19:30. VSTUP ZDARMA! Restaurace Stodola House. Kupeckého 832.
U metra Háje. Rezervace tel: 272 916 907

FINANCE A PRÁVO
• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ.
VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSONALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018.
na WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnictví, prohlášení nemovité věci, zakládání
SVJ, zaměření a pasportizace bytů, jednání na Katastru nemovitostí, právní servis.
Info ZDARMA na tel.: 724 304 603.
• Jste OSVČ? Víte jaký budete mít důchod? Zajistěte si privátní důchod a Rentu. Přijďte se nás zeptat. Rakouská spol.
s 30 letou historií dělá nezávislé, nezávazné poradenství. Nejsme pojišťovna. ludek.
plavec@gmail.com

PRO DŮM
A DOMÁCNOST

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné
ceny (možnost individuální dohody). Kancelář: Praha - Chodov. Tel.: 608 610 630,
email: Info@mirapax.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, kanalizace, topení. Výměna plynových
spotřebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna Telefon 603 554 550,
271 912 323

• ÚČETNICTVÍ SCHWARZER – Vedení
účetnictví, daňové evidence, mzdy, personalistika pro PO i FO. Daňová přiznání, zastupování na úřadech.Tel: 603 851 067,
222 955 175, www.schwarzer-net.cz.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad,
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz
suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt.
prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738,
e-mail: marti.dvorak@centrum.cz.

Cestovní kancelář FLY UNITED
se sídlem na Chodově v Praze 4

hledá zájemce z řad důchodců na práci pochůzkáře.
Nepravidelná docházka na ambasády s doklady pro vyřízení víz.
Odměna na základě DPP dle odvedené práce.
Písemné nabídky: jan.stilec@flyunited.cz nebo telefonicky na 603 101 652

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

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

Inzerce

• Malování - NOVOTNÝ MALOVÁNÍ –
Novotný – tel.: 606 556 547 – malování, lakování, štukování, fasády, zaměření
zdarma, práce i o víkendu. www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani. novotny@
seznam.cz
• Provádíme veškeré stěhovaci a vyklízecí služby. Prohlídka technikem ZDARMA,
KM po Praze ZDARMA. 727943277
• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví.
Obchod, molitany + drť, koženky, kůže,
juta, 900 druhů potahových látek, popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a jiné. P4,
Pankrác, Na Veselí 2 - za rohem domu.
Tel.: 241 402 270 www.molitany.cz
• HUBENÍ ŠTĚNIC A HLODAVCŮ. Rychle a levně vyřešíme Váš problém. Štěnice,
švábi, mravenci faraóni, hlodavci a další.
www.zzgroup.cz tel: 607 607 201
• Prořezávání a kácení stromů z lana.
Opravy, nátěry střech, štítů, okapů, fasád,
vysokotlaké a ruční mytí, zhoz sněhu a jiné
výškové práce. Michal Pták tel.: 603 712
174, michalptak@centrum.cz
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod.
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel:
606 312 174, www.cistirnaperi.cz
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
v bytech i SO+NE.Tel.602 719 678 v 7-22
hod.Prodej nových a odvoz starých chladniček.
• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER NA KLÍČ – SPECIALIZUJEME SE
NA PRAHU 11, zajišťujeme vše vč. materiálu, ZKUŠENOST – SPOLEHLIVOST
– ZODPOVĚDNOST, konzultace zdarma.
www.BytoveJadro.cz, tel.: 602 244 255
• Malířské práce, štuky, laky, stěrka +
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz
• Elektrikářské práce Erben. Opravy
malé, velké i rekonstrukce, světla zásuvky
jističe, dotažení spojů, vedení k novým kuchyním, zasekání i v lištách, www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344
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• TV SERVIS-KŮS – opravy televizorů
a mobilních telefonů u vás doma. Prodej,dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvidace starých přístrojů. Rozumné ceny.Tel.:
602 832 751, www.TELEMOBIL.cz
• Servis plastových oken. Okna je nutno
jednou za dva roky seřídit a promazat,
jinak neplní svou funkci a dochází k vážnému poškození. Oprava a prodej žaluzií. Sítě proti hmyzu. Tel.: 601 236 957,
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakyrnické práce
a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz,
e-mail: mirekrychly@seznam.cz
• Instalaterské práce, topení, zednické
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek-Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• PLOVOUCÍ A VINYLOVÉ PODLAHY,
KOBERCE, PVC, TAPETOVÁNÍ, MALÍŘSKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. Tel.:
603 494 330, e-mail: ivan.lafek@seznam.cz
• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. prostor. Malířské, bourací práce, štukování,
obklad, dlažba. Elektroistalace, instalatérství. Tel.:775 690 435, e-mail.: peta.
sitner@gmail.com
• !! Odvoz starého nábytku na skládku. – Stěhování všeho druhu.Vyklízení
sklepů, bytů, pozůstalostí atd.Naložíme
a odvezeme cokoliv.Vše za rozumnou
cenu. Volejte: 773 484 056
• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garnýže, opravy a servis žaluzií. Akce! zaměření, doprava zdarma. Tel.: 603 715 285,
www.interierservisgroup.cz
• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagnetofonu. Servis malých domácích eletrospotřebičů. m: 739 049 499, krizjiri@volny.cz
• Levně vyklízení, odvoz, výkup v Praze i mimo Prahu. Vyklízení bytů, garáží,
sklípků. Ceny od 100 Kč. Bourání příček.
Akční cena bourání byt. jádra i s odvozem
na skládku za 5900 Kč. Odkup funkčního
nářadí, sport. potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.:777 207 227

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO,
DVD, HI-FI věže, historická elektrinika,
LCD monitory a počítače. Rozumnéc ceny.
AVC servis - tel.: 222 361 720 a mobil:
602 390 630
• Instalatér oprava voda, odpad, plyn,
montáž. Tel.: 603 77 18 08
• Čištění koberců, sedaček, židlí a dalšího
čalouněného nábytku extrakční (mokrou)
metodou proﬁpřístrojem. Také o víkendech. Kvalita za rozumnou cenu. Doprava
po Praze zdarma. Tel.: 737 566 189
• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme
sádrokartonářské práce (příčky, stropy,
předstěny, půdní vestavby, akustické odhlučení, bytová jádra), zednické a malířské
práce. Tel.: 774 042 960, sadrokartonoskar@email.cz
• Nabízíme strojové čištění koberců
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kvalita, osobní přístup. Tel: 773 540 170,
e-mail: info@dbuklid.cz
• ELEKTRIKÁŘI – Byty-domy-komerce.
Rozumná dohoda i ceny. Od žárovky až
po nové rozvody. Instalace spotřebičů. Tel.
p.Štol: 776 893 128, e-mail: info@100EL.cz,
www.100EL.c
• Mytí oken (plast. 3+1 cca 380,-Kč), čištění koberců a čalounění. Doprava po Praze
4 zdarma. Tel: 607275272, 222 955 295
• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa
728 386 419
• Mytí oken včetně rámů a žaluzií,
strojové čištění koberců a čalouněného nábytku. Provzdušnění trávníků motorovým vertikutátorem, sekání trávy,
stříhání živých plotů. Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz
• Rekonstrukce bytových i nebytových
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, malování, štukování, bytová jádra, pokládku
podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivot.
Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911.
E-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz
• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK
kompletní malířské práce, štukování stěn
a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny.
www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667,
e-mail: infomal@volny.cz
• Čistíme koberce, sedačky, postele ap.
mokrou metodou proﬁ stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. Kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.:
777 717 818 www.cistimekoberce.cz

Z A S K L Í VÁ N Í L O D Ž I Í

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

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

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

Provozní doba:
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1ﬂoor • www.1ﬂoor.cz
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• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna
skel, seřízení kování, žaluzie a parapety.
Tel.: 737 202 354
• Rekonstrukce bytových i nebytových
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, malování, štukování, bytová jádra, pokládku
podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivot.
Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911.
E-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz
• Provádím rekonstrukce bytových i nebytov. prostor vč. menších zakázek. Zednictví, obkladačství,malování, štuky stěn,
byt. jádra aj. práce. Kvalita, spolehlivost,
pracovitost a rozumná cena je samozřejmostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: jin60jir@
seznam.cz, zednikjindra.sluzby.cz
• Truhlář – kuchyně, vestavěné skříně,
atypický nábytek. Tel.: 775 565 481,
e-mail: rada.no.1@seznam.cz

POČÍTAČE
• PC kámoš – Počítačový servis. Oprava
PC, vyčištění a zrychlení PC, odvirování,
záchrana dat, přeinstalace Windows, instalace Wiﬁ. Praha 4. www.pckamos.cz,
tel. 774 353 444
• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabízím: školení MS Oﬃce, servis Vašeho
PC, výběr hardware a komplexní řešení
webu s internetovým marketingem. M:
733 731 892, E: david.simko@centrum.cz
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace WiFi, internetu, notebooků, výuka
s trpělivým učitelem. Doprava zdarma.
m: 604 806 516 (i SMS), daro@daro.cz,
www.daro.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u vás doma,
práci... Profesionální služby za rozumné ceny, p. Jenšíková tel.: 777 285 669,
www.kadernice-do-domu.cz

• PŘÍRODNÍ KOSMETIKA – nově otevřená prodejna KAYKA v OC vestibulu metra
OPATOV. Nabízíme krásně vonící přírodní mýdla, mořské houby, pemzy a oleje
do koupele, kosmetiku z Mrtvého moře
a zdravou výživu. Dopřejte si od nás domácí lázně za zaváděcí internetové ceny.

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

• TERAPIE A KURZY, pomoc s psychickými i fyzickými problémy, tel.774 981 413,
www.svobodamysli.cz

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití,
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová - Zakouřilova 94 Chodov. Tel.: 732 803 835

• PEDIKÚRA Holušická1 7.patro objednat
možno na TEL.728 325 152 nebo SMS
zprávou

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

PRÁCE
• Hledáme šikovného absolventa SPŠ
Elektro nebo Strojní s maturitou na nástupní praxi v Autorizovaném servisním
středisku Canon, Praha 4 - Chodov. Kontaktujte nás na cjs@canonservis.cz
• Klinika ESET Praha: Přijme pracovníky
se zdravotnickou aprobací na občasnou
práci na příjmovém oddělení - recepci kliniky (zástupy v době nepřítomnosti). Pouze
denní směny pondělí – pátek. Nárazová
práce. Vhodné pro důchodce, studenty
zdravotnických oborů, nebo studenty psychologie. Nabídky a CV zasílejte na: ESET,
paní Renata Konopásková, Vejvanovského
1610, 149 00 Praha 4, mail: klinikaeset@
volny.cz, tel. a fax: 242485855
• PRODAVAČKY/POKLADNÍ/SKLADNÍKY přijme ihned nová prodejna potravin
DELMART - Čestlice, mzda 17-20 tis./měs.
+ beneﬁty. Provoz po-ne, 7–21 hodin. www.
delmart.cz/kariera, tel.: 730 871 689.
• Máte práci? Chcete lepší, více vydělávat, stát se nezávislým? Rakouská
společnost s 30 letou historií hledá 5
komunikativních, férových lidí. Nejsme
pojišťovna. Ludek.plavec@gmail.com. Tel.
774 609 890

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana
Šemlová - opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. Zdiměřická 1446, Praha - Jižní
Město. Otevřeno po – čt 10.00 – 18.00,
pá 10.00 – 15.00. Tel.: 734 487 143.
• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a výroba klíčů, opravy,obuvi, brašen, kabelek,
deštníků,oděvů, bund, ortopedické opravy. Provádíme gravírování, broušení nožů
a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opatov. www.opravyobuvi.cz
• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE
– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH
VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALARMY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA,
ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČKY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.:
777 832 938, Praha 4-Šeberov
• LEVNÁ DOPRAVA z/ na - LETIŠTĚ 480 Kč/AUTO, pevná konečná cena bez
poplatků za čekání a nástup, max. 4 pasažéři, snadné objednávání, spolehlivost:
www.mrtransfer.cz, tel. 603 431 716/
608 553 080
• Koupím garáž nebo garáž. box v okolí
ulic Mikulova, Podjavorinské, Hviezdoslavova. Na druhu vlastnictví nezáleží. Nejsem RK. Nemám zájem o pronájem. Mobil:
723 250 006

Veterinární ordinace PRŮČELÍ
Rodinná péče pro Vaše zvířata
MVDr. Václav Čížek, MVDr. Monika Čížková
V Průčelí 1652/6, Praha 4 - Chodov, Tel.: 702 050 856
Po-Čt: 900-1200 1400 - 1900 Pá: 900-1200 1400 - 1600

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace přijímá nové pacienty

Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz
Máme smlouvy se ZP

www.veterinapruceli.cz

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2016 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

Metro C – Háje – vedle Alberta
Po – Ne 9,00 – 20,00 www.nubis.cz

Tel.: 777 755 714
222 365 747

Inzerce

Nakupujete rádi kvalitní a čerstvé potraviny s jasným původem?
Supermarket DELMART nabízí nákup pro celou rodinu v atraktivním
nákupním prostředí a celou řadou výrobků v bio kvalitě.

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO–SO: 7:00–21:00
NEDĚLE: 8:00–21:00
Komerční zóna Čestlice (vedle Electroworldu)
www.delmart.cz
www.facebook.com/Delmart.cz

Nabízíme:
denně čerstvé kvalitní pečivo z vlastní pekárny (koblihy připravené na přepuštěném másle)
vlastní výroba sendvičů, lisovaných ovocných šťáv a zeleninových salátů
kvalitní ovoce a zelenina
mléčné výrobky a sýry
široký výběr drůbeže, masa a ryb
hotová jídla připravená týmem šéfkuchaře Radka Šubrta
široký sortiment kávy, čajů, sladkostí a čokolád

Značka DELMART = KVALITA
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Inzerce

k. z. Průhonice – Čestlice

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

12,-

Macešky

Viola
mix barev a druhů,  kv. 9 cm

Trávníkové hnojivo
Zahradnický substrát
s účinkem proti mechu balení 50 l
10 kg, vystačí na cca 285 m2

Elektrický vertikutátor

Elektrický kultivátor

HVL E 1200-31, 1200 W, šířka záběru 31 cm,
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l,
záruka 5 let

GARDOL GEMI 1200, 1200 W,
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,
max. pracovní hloubka 23 cm,
záruka 5 let

2.190,-

3.790,-

2 v 1:
výměnné válce
vertikutátor/
provzdušňovač

10 kg

50 l

198,-

69,SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

vyrobeno
ve Finsku

STĚNA 28 mm
3x3m
VČETNĚ PODLAHY!

29.990,Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk,
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité
dveře s kovovým prahem

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

